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1. Inleiding: 
 
 

“WEER” 
 
Weer een jaar voorbij, weer een jaarverslag en dus (al)weer een voorwoord. 
 
Traditioneel een tijdstip om terug te kijken, maar wat is in ons onderwijs nog 
traditioneel? En dat geldt al helemaal voor SKOEM: (weer) een bewogen jaar op weg 
naar de afronding van de pilotperiode van het reorganisatietraject, nog wat geschuif 
met posities daarbinnen (de juiste persoon op de juiste plek, was het toch?); wat 
financiële aanscherping van beleid en de laatste loodjes van visie- en 
beleidsstukken. 
 
Dat was wat mij betreft de terugblik in vogelvlucht dan ook alweer, want we willen 
met SKOEM nog steeds en meer dan ooit vooruit: vooruitkijken, vooruit streven, 
alsmaar vooruit. 
 
Het tempo daarvan wordt ten dele bepaald door weer allerlei maatregels en 
veranderingen, maar toch vooral door onszelf, door de keuzes die we maken, door 
de wegen die we kiezen om onze kinderen te geven wat ze nodig hebben om zelf 
vooruit te kunnen. Ieder kind naar eigen vermogen, trouwens, dat bovenal! 
 
En met die beslist redelijke keuzevrijheid moeten we allemaal leren omgaan; met het 
nemen van verantwoordelijkheid, het nemen van in voldoende mate overzienbare 
risico’s, in de wetenschap dat dat beloond zal worden en zonder de angst voor een 
afrekening. 
 
Het onderwijs en SKOEM zijn dat (nog) niet gewend, maar wij hebben dat in 
toenemende mate nodig, leerling en leerkracht. 
 
Ik geloof daarin en ik heb daar ook groot vertrouwen in. En ik hoop en geloof over 
een jaar, bij een volgend jaarverslag en “weer” een inleiding een duidelijk ander 
thema te kunnen kiezen dat te maken heeft met verdere ontwikkeling en het maken 
van verdere stevige stappen in die richting. 
 
George Aerts 
 
Voorzitter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



2. Bestuur en organisatie: 
 
Bestuursmodel: 
 
Het besef, dat de veranderende rol van de overheid steeds meer verantwoordelijk- 
heden voor schoolbesturen met zich meebrengt, heeft in 1998 een viertal kleine 
onderwijsstichtingen doen besluiten samen te gaan. Hieruit is de Stichting Katholiek 
Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. (hierna SKOEM te noemen), zoals in 2010 de 
statutaire naam luidt, ontstaan.  
Onder voornoemde Stichting ressorteren een zevental scholen voor primair 
onderwijs, welke zijn gehuisvest in een negental locaties. 
 
SKOEM stelt zich volgens haar statuten ten doel “het zonder winstoogmerk” leveren 
en verzorgen van rooms-katholiek onderwijs in de afzonderlijke scholen, en streeft 
daarnaast naar bevordering van protestants-christelijk en openbaar onderwijs. 
 
Het bestuur van SKOEM bestuurt op hoofdlijnen en laat zich daarbij inspireren door 
het “Policy Governance” model van de Amerikaan John Carver. Dit betekent dat zij 
zich in haar bestuurlijke activiteiten concentreert op het geven van richting, het 
stellen van kaders, het vaststellen van beleid en het houden van toezicht. Het 
bestuur bewaakt dat er besluitvorming tot stand komt op basis van de kracht van het 
argument en niet op basis van positie of andere machtsbepalende invloeden. 
 
Bestuursleden: 
 
Het bestuur heeft in 2010 grotendeels in navolgende samenstelling gefunctioneerd. 
 
Naam:   Functie:   Portefeuille: 
 
Dhr. G. Aerts   Voorzitter   Bestuurslid 
 
Mevr. I. Dauven  Secretaris   Bestuurslid 
 
Mevr. Th. Verhoeven Penningmeester  Bestuurslid 
 
Dhr. J. Claessen      Onderwijskundige zaken 
 
Dhr. R. Becker      Personeelszaken 
 
Mevr. I. Dauven (secretaris) is per juli 2010, om moverende redenen, uit het bestuur 
getreden. In de bestuursvergadering van 29 september 2010 is dhr. Claessen 
unaniem gekozen tot secretaris van het bestuur. 
Door het uittreden komt het aantal bestuursleden onder het statutair vastgestelde 
minimumaantal van 5 leden. Op basis van de artikel 14 lid 1 van de statuten zijn 
ondanks voornoemde, genomen besluiten bij aanwezigheid van de meerderheid van 
in functie zijnde bestuursleden, toch rechtsgeldig gebleken. Om tot completering van 
het aantal leden te komen is via de dagbladen de werving van een nieuw bestuurslid 
uitgezet.   
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Organigram: 
 
In het verslagjaar 2010 is gewerkt vanuit onderstaand organigram 
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 Voortgang nieuw organisatiemodel: 
 
In 2009 hebben, in het kader van de reorganisatie, individuele evaluatiegesprekken 
plaatsgevonden met de unitdirecteuren, teamleiders en zorgcoördinatoren. In 
navolging op deze gesprekken is in maart 2010 gezamenlijk geëvalueerd. Tijdens 
deze evaluatie is stilgestaan bij de tops en downs van de reorganisatie tot op dat 
moment. Op basis daarvan zijn de consequenties voor de verdere toekomst van de 
inrichting van de nieuwe managementstructuur benoemd, te weten: 
 

Tijdens of aan het einde van de pilotperiode wordt de nieuwe structuur 
definitief van kracht, omdat we daardoor sterker staan en beter kunnen 
voldoen aan de hogere eisen die worden gesteld, waarbij 

 
- het de voorkeur geniet te werken met unitdirecteuren verantwoordelijk voor 

twee scholen; 
- het de voorkeur geniet te werken met één teamleider en één zorgcoördinator 

per locatie; 
- de teamleider en de zorgcoördinator voor 0,5 fte ambulant en voor 0,5 fte 

lesgevend moet zijn. 
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Code Goed Bestuur: 
 
SKOEM heeft een Code Goed Bestuur vastgesteld waarin de basisprincipes zijn 
vastgelegd die een appél doen op de professionaliteit van haar bestuurders en 
managers. Deze principes zeggen iets over de waarden die aan het gedrag en de 
cultuur ten grondslag liggen en de kenmerken van de houding van waaruit 
betrokkenen handelen, zoals: wederzijds respect, transparantie, dialoog, 
gezamenlijkheid en verantwoording. Deze principes nodigen uit om in dialoog met 
alle belanghebbenden te reflecteren op de bestuurlijke inrichting en het handelen van 
bestuurders en managers. Een handelen dat zich tevens kenmerkt door 
enthousiasme, betrokkenheid en het uitvoeren van taken naar eer en geweten. 
De code is uitdrukkelijk niet alleen bedoeld voor bestuurders en managers, maar ook 
voor alle belanghebbenden die direct of indirect met onze scholen van doen hebben. 
Uitgangspunt is dat goed bestuur bijdraagt tot goed onderwijs voor ieder kind. 
SKOEM kenmerkt zich dan ook steeds meer door een cultuur die open is en waarin 
het elkaar aanspreken op gedrag en verantwoordelijkheid meer en meer wordt 
verankerd binnen de organisatie. 
Aspecten als reflecteren, functiescheiding, verantwoording en strategisch beleid op 
actueel niveau blijven daarom constant onder de aandacht.  
 
Verhouding bestuur en management: 
 
De verantwoordelijkheden, grenzen en vrijheden voor het handelen van bestuur en 
het management zijn vastgelegd in een managementstatuut en voorzien in: 

 
- een algemeen directeur. Vervult, namens het bestuur, de rol van bestuurder 

van alledag. Hij is verantwoordelijk, binnen de door het bestuur vastgestelde 
kaders, voor de voorbereiding en het uitvoeren van het vastgestelde 
strategische beleid van de stichting. In zake dezen overlegt hij met het 
directieberaad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.  

 
- de unitdirecteur. Is eindverantwoordelijke voor de twee scholen binnen zijn 

unit. Hij concretiseert het strategische stichtingsbeleid naar het niveau van de 
unit en levert waar mogelijk een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling 
en uitvoering hiervan. 

 
- de teamleider. Is op schoolniveau verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

door de unitdirecteur vertaalde strategische doelen. Tevens is hij 
verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering op alle terreinen (onderwijs, 
personeel, financieel/materieel) en is aanspreekpunt voor ouders, personeel 
en leerlingen. 
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Bestuursvergaderingen: 
 
Het bestuur is in 2010 een 7-tal keren in vergadering bijeen geweest. Daarbij zijn 
navolgende beleidsstukken vastgesteld: 
 

- Jaarrekening 2009;                                                                                         
- Begroting 2010;                                                                                                                                                                                          
- Liquiditeitsplanning 2010; 
- Strategisch Stichtings Beleidsplan 2010-2014; 
- ICT beleidsplan; 
- Bestuursformatieplan 2010-2011; 
- Concept vrijwilligersbeleid; 
- Draaiboek ingrijpende gebeurtenissen; 
- Competenties bestuursleden; 
- Tijdpad formatie; 
- Rooster van aftreden bestuursleden; 
- Vakantierooster 2010-2011; 
- Jaarrooster 2010-2011; 
- Reorganisatiestructuur volgens evaluatie management. 

 
Samenwerking: 
 
In de regio Midden-Limburg zijn een zestal schoolbesturen voor primair onderwijs 
actief. Drie van hen kenmerken zich door een schaalgrootte van meer dan 10 
scholen en meer dan 3000 leerlingen. De overige schoolbesturen zijn beduidend 
kleinschaliger. In toenemende mate wordt het voor de kleine schoolbesturen, mede 
als gevolg van verminderde personeelscapaciteit en financiën, moeilijker te voldoen 
aan de verwachtingen van deze tijd.  
Naast de risico’s is ook het vroegtijdig onderkennen van kansen voor SKOEM 
aanleiding geweest om te oriënteren op samenwerking. Daarom is een drietal 
schoolbesturen in de regio een notitie voorgelegd, waarin geadviseerd wordt de 
beleidsterreinen: strategie, onderwijsinnovatie, zorg en onderwijs en 
personeelsbeleid nader in beeld te brengen. Op basis van deze notitie heeft tussen 
deze schoolbesturen een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden. 
 
Medezeggenschap: 
 
SKOEM kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschap (GMR). Hierin zijn alle 
onder de stichting vallende scholen vertegenwoordigd. De GMR heeft op basis van 
de Wet Medezeggenschap Scholen advies- dan wel instemmingsrecht. De GMR 
vergadert steeds tussen twee vergaderingen van het bestuur van de stichting in. Zo 
kan zij beter anticiperen op voorgenomen bestuursbesluiten. De algemeen directeur 
vertegenwoordigt het bestuur van stichting in het overleg van de GMR. 
De afzonderlijke scholen kennen een Medezeggenschapsraad (MR) waarin de lokale 
schoolbelangen worden behartigd. De unitdirecteur heeft mandaat om het overleg 
met de MR te voeren. 
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Klachtenregeling: 
De klachtenregeling is tot stand gekomen om te voldoen aan de wettelijke regeling 
voor klachten. Het is belangrijk dat zowel voor ouders als medewerkers duidelijk is 
welke stappen ondernomen moeten worden als men meent een terechte klacht te 
hebben. De regeling biedt daarnaast aan ouders de geruststelling dat een klacht 
deskundig en onafhankelijk wordt beoordeeld. Voor de medewerkers is er de 
zekerheid van alle blaam gezuiverd te kunnen worden indien een klacht onterecht 
blijkt te zijn.  
Voor een goede en snelle afhandeling van een klacht heeft de stichting een externe 
vertrouwenspersoon aangesteld. Gezien het feit dat deze vertrouwenspersoon ook 
diensten verricht voor de stichting is, uit oogpunt van het vermijden van 
belangenverstrengeling, de GMR gevraagd een nieuwe vertrouwenspersoon voor te 
dragen. In 2010 zijn geen formele klachten binnengekomen. 
 
Dienstverlening door derden: 
 
Voor de verwerking van de personele- en salarisadministratie, de financiële 
administratie, het bouwbeheer en de bestuursondersteuning is in 2009 weer gebruik 
gemaakt van de Stichting Regionaal Onderwijsbureau Limburg (SROL) te Heerlen. 
Natuurlijk kan dienstverlening te allen tijde verbeterd, verfijnd en aangescherpt 
worden. Daarom heeft SKOEM zich in 2010 ook op de dienstverlening van andere 
administratiekantoren georiënteerd. De verkregen informatie over kwaliteit en 
prijsstelling heeft doen besluiten het contract bij de SROL te continueren.  
Diensten ter ondersteuning van organisatievraagstukken en onderwijsinnovaties zijn 
verleend door bureau Intersym, Doba onderwijsadviseurs en O2-onderwijsadvies. 
 
Bestuursbureau: 
 
Het bestuursbureau van SKOEM is per 1 mei 2010 verhuisd naar kantoorruimte 
gelegen aan: Du Commerce 2a (ingang Julianastraat), 6101 DB  Echt. Het bureau 
wordt bemand door de dames: Pickwell (administratief medewerker), Roufs en 
Smeets (projectmanagement) en de heer Winkens (algemeen directeur). 
 
De Scholen: 
 
De Violier (03RS)  Julianastraat 33  6101 HH   Echt 
 

Patricius (17KU)  Hubertusstraat 1  6102 AS   Pey-Echt 
 

Op de Slek (17JP)  Rutsekovenstraat 8  6102 VM   Slek-Echt 
 

Maria Goretti (06LO) Kantstraat 1   6111 AH   St. Joost 
 

’t Breerke (17WZ)  Ankerstraat 1  6051 GG   Maasgouw 
 

De Tweesprong (17XX) Europlein 10   6051 HM   Maasgouw 
Locatie Brachterbeek Rector Hendrixstraat 10 6051 JL     Maasgouw 
 

De Maasparel (00AR) Nieuwendijk 22  6107 AW   Stevensweert 
Locatie Ohé en Laak Kerkstraat 5   6109 AM   Ohé en Laak            
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Ontwikkeling leerlingenaantallen: 
 
Het concrete leerlingenaantal van de afgelopen jaren laat een dalend beeld zien. In 
de periode 1 oktober 2009 tot 1 oktober 2010 bedroeg de terugloop 2,6%. Ten 
opzichte van de regionale percentages (2%) heeft SKOEM dus te maken met een 
hogere terugloop. De prognosecijfers voor de komende jaren laten een verdere 
daling van het leerlingenaantal zien. Gemiddeld 2% per jaar. 
Omdat gedurende schooljaar 2011-2012 uitstroom plaatsvindt van een drietal FPU-
gerechtigden is er geen aanleiding geweest om RDDF aan te zeggen of ontslag te 
verlenen aan personeel in vaste dienst. 
Een overzicht leerlingenaantallen 2007-2010 treft u aan op navolgende pagina. 
 

 
 
Gewichten per 1-10-2010: 
 

    Geen weging  Weging 0,3  Weging 1,2 

 J M  J M  J M 

De Violier 89 87  11 5    

Patricius 109 117  2 3  1 2 

Op de Slek 44 50  1 1    

De Tweesprong 113 132  10 11  1 1 

Maria Goretti 58 43  2   2  

De Maasparel 76 71  7 10  1 1 

’t Breerke 70 75  8 4  3 5 

Totaal 559 575  41 34  8 9 
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Leerlingenaantallen 2007 - 2010: 
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1 okt.
2010

1 okt.
2009

1 okt.
2008

1 okt.
2007

192 200
194

215

De Violier

1 okt.
2010

1 okt.
2009

1 okt.
2008

1 okt.
2007

234
228

245
238

Patricius

1 okt.
2010

1 okt.
2009

1 okt.
2008

1 okt.
2007

96
104 106

96

Op de Slek

1 okt.
2010

1 okt.
2009

1 okt.
2008

1 okt.
2007

105 108
124 124

Maria Goretti

1 okt.
2010

1 okt.
2009

1 okt.
2008

1 okt.
2007

165 174
170 182

't Breerke

1 okt.
2010

1 okt.
2009

1 okt.
2008

1 okt.
2007

268

278

272 276

de Tweesprong

1 okt.
2010

1 okt.
2009

1 okt.
2008

1 okt.
2007

166 167
170 170

de Maasparel

1 okt.
2010

1 okt.
2009

1 okt.
2008

1 okt.
2007

1226 1259 1281 1301

Totaal



  
 

3. Strategisch beleid: 
 
Het jaar 2010 is het eerste uitvoeringsjaar van het strategisch beleidsplan. In dit plan 
zijn over de beleidsperiode 2010-2014 de jaarlijks te leveren prestaties opgenomen. 
Deze prestaties zijn onlosmakelijk verbonden met navolgende missie en visie. 
 
 
Missie: 
 

“Krachtig onderwijs met een hoge gemeenschappelijke betrokkenheid” 
 
SKOEM wil een moderne onderwijsorganisatie zijn, die optimale ontplooiings-
kansen biedt aan zowel leerlingen als aan medewerkers, met aandacht voor 
autonomie en authenticiteit. 
Zij staat midden in de samenleving en vormt het middelpunt in het overleg met 
ouders, bewoners van dorp of wijk, gemeente, overige instellingen over allerlei 
onderwerpen die de scholen raken. 
 
 
Visie: 
 
Scholen staan midden in een samenleving die voortdurend verandert. Aspecten als 
deregulering, lumpsum, voor- en naschoolse opvang, dwingen ons tot een constant 
nadenken over veranderingen binnen onze organisatie.  
Deze veranderingen vragen het hernieuwd inspelen op ontwikkeling- en 
onderwijsbehoeften van kinderen. Daarbij moet het aanbod van ons onderwijs zoveel 
als mogelijk aansluiten bij de daadwerkelijke belevingswereld en eigenheid van de 
kinderen. Dat betekent dat er enerzijds rekening gehouden wordt met meervoudige 
intelligenties en verschillende leerstijlen van kinderen. Anderzijds met het ontdekken 
van talenten, het overwinnen van barrières en frustraties en het ontwikkelen van 
algemene vaardigheden.  
Een en ander betekent dat voorwaarden geschapen moeten worden om een hoge 
kwaliteit van onderwijs mogelijk te maken. 
 
Ontwikkelingen vragen ook om veranderingsbekwaamheid van ons personeel en van 
de zijde van de werkgever meer maatwerk. Veranderingen komen vooral tot stand op 
basis van passie van elke medewerker. Daarom verdienen onze medewerkers het de 
ruimte te krijgen om hun professionaliteit en al naar gelang de persoonlijke of 
stichtingsgebonden behoeften hun specialisme(n) in te zetten. Dit komt de 
ontplooiingsmogelijkheden van de werknemers ten goede.  
Tevens kan door het scheppen van transparantie in verantwoordelijkheden en taken 
de veiligheid voor alle geledingen worden bevorderd. 
Het Skoem-gevoel groeit door het zich verantwoordelijk weten voor kwaliteit en 
samenwerking met respect voor verscheidenheid van persoon en cultuur. 
 
 
 
 
 

10 



  
 

Resultaten strategisch beleid 2010: 
 
Onderstaand is weergegeven wat de status van de voorgenomen prestaties 2010 is. 
 

Resultaatperspectief: 
 

Prestatie-indicator: Status: 

Normen vaststellen en 
afzetten tegen resultaten 

Er zijn normen (n.a.v. de 1 oktobertelling en 
tussentijdse opbrengsten) vastgesteld die voldoen 
aan de norm die per september 2010 door de 
rijksinspectie is gesteld. 
Daarnaast zijn bij technisch lezen, begrijpend 
lezen, spelling, woordenschat en rekenen en 
wiskunde SKOEM-normen vastgesteld die boven 
het landelijk gemiddelde uitkomen. 

  

Komen tot verbetertrajecten bij 
onderdelen die niet aan de 
norm voldoen 

Op grond van analyse en bevindingen zijn in 
managementverband en vervolgens in 
teamverband conclusies getrokken. Deze hebben 
(daar waar nodig) tot verbetertrajecten geleid die in 
een PDCA-format zijn uitgewerkt. 

  

Scholen rapporteren 3 x per 
jaar hun opbrengsten 

Er is een structuur vastgesteld van rapporteren. 
Deze structuur gaat uit van drie rapportages per 
schooljaar te weten n.a.v. de 1 oktobertelling, de 
tussentijdse opbrengsten en de eindopbrengsten. 
De eerste rapportage n.a.v. 1 oktober 2010 is 
ontvangen en met elke school individueel 
besproken. 

  

Opstellen uniforme 
toetskalender 

Er is een uniforme toetskalender vastgesteld. 
Implementatie vindt echter onderscheiden plaats 
vanwege diversiteit in versies van toets-
instrumenten. Dit vanwege het voorkomen van 
trendbreuken. Op termijn wordt getoetst op basis 
van uniforme instrumenten 

  

Maken van diepteanalyses op 
schoolniveau 

Er heeft scholing plaatsgevonden in het uitvoeren 
van diepteanalyses. Momenteel wordt systematisch 
met deze analyses gewerkt. 

  

Materiële instandhouding 
wordt begroot binnen de 
kaders van de Rijksvergoeding 

Voor het kalenderjaar 2011 zijn de begrotingen 
vrijwel binnen de kaders van de Rijksvergoedingen 
gebleven. De begroting 2011 is taakstellend. 
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Verantwoorde meerjaren-
begroting op basis van 
voorgenomen school-
ontwikkeling 

Er worden meerjareninvesteringsbegrotingen 
opgesteld. Er is echter nog te weinig sprake van 
koppeling met voorgenomen schoolontwikkelingen. 

  

Komen tot het benoemen van 
een bodembedrag reserves en 
voorzieningen. 

Nog niet in ontwikkeling. Voorgenomen traject 
wordt afgerond per 31 december 2011  

  

Organisatie inrichten op basis 
van allocatiemodel en 
rekening houdend met loon-
kostenbegroting 

Taakstelling is voor schooljaar 2010-2011 niet 
helemaal gerealiseerd. T.o.v. voorgaande jaren is 
de boventalligheid afgenomen. 

 
Klantenperspectief: 
 

Het inventariseren van het 
percentage ouderdeelname 
rondom de ontwikkelingen 
binnen de school 

Er is een pilot uitgezet op een van de scholen. 
Concreet is daarbij sprake van een werkgroep 
ouders die in samenspraak met de school zich 
buigt over het pedagogisch klimaat. Op basis van 
de evaluatie van deze pilot wordt besloten hoe hier 
verder mee om te gaan. 
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Organisatieperspectief: 
 

Op stichtingsniveau is een 
visie op leren geformuleerd 

In ontwikkeling. Gerealiseerd 31 december 2011 
Op het niveau van de scholen wordt, mede t.b.v. 
het schoolplan 2011-2015,  een visie op leren 
geformuleerd. 

  

Het taakbeleid is geher-
formuleerd  

Nog niet gerealiseerd. Voorgenomen traject wordt 
afgerond 31 juli 2012 

  

Het functiehuis/functiemix is 
gerealiseerd 

Het functiehuis is geformuleerd. Alle functies zijn 
fuwasys gewaardeerd. Verder zijn i.k.v. de 
functiemix navolgende beleidsdocumenten 
opgesteld: functiebeleid, aangepaste regeling 
gesprekkencyclus, regeling interne 
bezwarencommissie, aangepast bestuurs-
formatieplan 2010-2011. Tevens heeft scholing 
plaatsgevonden  i.k.v. het beoordelen en is de 
procedure werving en selectie LB beschreven. 

  

Professionaliseringsbeleid Scholen maken jaarlijks het scholingsplan. Het 
verdient nog aandacht scholing te koppelen met de 
visie. Daarnaast is ook het planmatig werken in 
relatie tot schoolontwikkeling nog aandachtspunt. 
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Op stichtingsniveau is een 
visie op leiderschap 
geformuleerd 

Is volop in ontwikkeling. Afronding per 31 
december 2011. 

  

Op schoolniveau is een visie 
op leiderschap geformuleerd 

Is volop in ontwikkeling. Afronding per 31 
december 2011. 

  

Inventarisatie van de huidige 
zorgstructuur per school 

Binnen alle scholen wordt gewerkt op basis van de 
vijf niveaus van zorg. Hierop is de vergader-
communicatiecyclus afgestemd. Dit op school, 
groeps, en individueel niveau. 

  

Het blijvend scholen van de 
zorgcoördinatoren en de 
leerkrachten 

Scholing heeft plaatsgevonden in het aanbrengen 
van een zorgstructuur binnen de scholen. Daarbij is 
de lijn vastgelegd vanuit het geheel (school) naar 
het individu (kind). Voorts is geschoold in het 
maken van keuzes op basis van opbrengsten 
(dwarsdoorsneden, trendanalyses) 

  

Vaststellen criteria op grond 
waarvan een 
uitstroomperspectief wordt 
geformuleerd 

Is volop in ontwikkeling. Afronding per 31 juli 2012. 

  

Formuleren van een 
ononderbroken 
ontwikkelingslijn, gekoppeld 
aan tussendoelen 

Is volop in ontwikkeling. Afronding per 31 juli 2012. 

  

Geobjectiveerde informatie bij 
instroom 

Er is een stuurgroep VVE samengesteld waarin 
partners primair onderwijs samen met partners 
voorschoolse voorzieningen zoeken naar criteria 
waaraan een warme overdracht moet voldoen. De 
verwachting is dat voor einde schooljaar 2010-
2011een keuze is gemaakt van indicatoren op 
grond waarvan overdracht gaat plaatsvinden. 

 
Innovatieperspectief: 
 

Het opstellen van een sociale 
kaart van de scholen, waarin 
sterktes en zwaktes zijn 
benoemd 

Van de scholen is een beginsituatie bepaald m.b.t. 
het zorgprofiel a.h.v. het instrument “Kind op de 
Gang”. Hiermee wordt de koers voor de komende 
jaren per school bepaald als het gaat om de zorg. 

  

Het opstellen van een 
procedure om leerlingen het 
best passende onderwijs 
binnen de stichting te bieden 

Is nog niet in ontwikkeling. Hangt af van de 
ontwikkelingen binnen het Samenwerkings- 
verband. 
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4. Onderwijs: 
 
Kwaliteitszorg: 
 
SKOEM blijft voortdurend oog houden voor de wijze waarop haar scholen bezig zijn 
met het vormgeven van de onderwijskundige doelstellingen en het bewaken van de 
kwaliteit van het onderwijs. In de cultuur van de SKOEM-organisatie hoort dat de 
stichting kaders stelt, waarbinnen de scholen een grote autonomie hebben bij de 
directe inrichting van het onderwijs. Vanuit een breed verantwoordelijkheidsbesef om 
de kwaliteit binnen de scholen te borgen en te versterken zijn in het strategisch 
beleidsplan van de stichting prestatie-indicatoren vastgesteld. 
 
Voor 2011 zijn navolgende prestaties overeengekomen: 
 
Op resultaatperspectief: 

- er worden verbetertrajecten PDCA geformuleerd voor onderdelen die niet aan 
de norm voldoen;                                                                                         

- er vindt een interne benchmark plaats (sterktes en zwaktes op 
stichtingsniveau) gekoppeld aan een landelijke benchmark; 

- de implementatie van de inmiddels vastgestelde uniforme toetskalender wordt 
gecontinueerd; 

- het systematisch werken met diepteanalyses wordt gecontinueerd en krijgt 
vertaling naar het document analyse en verbeteren; 

- scholen stellen een jaarverslag op gebaseerd op kengetallen; 
- de stichting beschrijft de stappen die genomen moeten worden om te komen 

tot besluitvorming (= besluitvormingstraject); 
- de posities van onderscheiden geledingen worden bepaald in relatie tot 

voorgaande prestatie-indicator; 
- de begroting materiële instandhouding wordt op basis van de 

Rijksvergoedingen vastgesteld; 
- de meerjareninvesteringsbegrotingen worden gekoppeld aan de voorgenomen 

schoolontwikkelingen; 
- bodembedragen voor bepaalde reserves en voorzieningen  vaststellen; 
- de organisatie wordt ingericht op basis van het allocatiemodel. 

 
 
Op klantenperspectief: 

- het klassenmanagement is zo ingericht dat kinderen mede verantwoordelijk 
zijn voor het eigen leerproces; 

    
Op organisatieperspectief: 

- er is een visie op leren op schoolniveau geformuleerd; 
- het uitvoeren van een quickscan algemeen kader IPB; 
- er wordt bepaald of een scan wordt doorgevoerd om aanwezige competenties 

bij personeelsleden vast te stellen; 
- het functiehuis is vastgesteld en functies zijn in relatie tot de functiemix voor 

2011-2012 ingevuld; 
- het scholingsplan wordt geactualiseerd t.b.v. schooljaar 2011-2012; 
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- er wordt beleid geformuleerd m.b.t. de begeleiding van de jonge werknemer 
en de zij-instromers mede als opbouw voor het bekwaamheidsdossier; 

- er wordt beleid geformuleerd m.b.t. de begeleiding van de middengroep 
(werknemers in de leeftijd van 30+) mede als opbouw voor het 
bekwaamheidsdossier; 

- er wordt beleid geformuleerd m.b.t. de begeleiding van de gevorderde 
werknemer (leeftijd vanaf 50) mede als opbouw voor het 
bekwaamheidsdossier; 

- het blijvend scholen van de zorgcoördinatoren en leerkrachten; 
 
Op innovatieperspectief: 

- het formuleren van gewenste kennis en vaardigheden op elk niveau van zorg; 
- het in kaart brengen van aanwezige kennis en vaardigheden; 
- opstellen van procedures om leerlingen het best passende onderwijs binnen 

de stichting te kunnen bieden. 
                                                                          

 
 
Inspectie: 
 
In 2010 heeft wederom het jaarlijks overleg tussen inspectie en een afvaardiging van 
het bestuur en de algemeen directeur plaatsgevonden. Onderwerpen van gesprek 
zijn o.a. geweest: 

- het proces van de reorganisatie en de daarbij behorende aandachtspunten; 
- de inzet van een externe deskundige om de zorg te stroomlijnen; 
- de vormen van samenwerking met andere besturen; 
- het VVE-traject met het peuterdossier; 
- het format voor de gestructureerde analyse van de leerlingenpopulatie en de 

tussentijdse resultaten.                                                                                  16 



  
 

Omdat op een van de scholen sprake is van een gedifferentieerd beeld van de 
kwaliteit en grote verschillen in resultaten in de afgelopen jaren heeft de inspectie 
een kwaliteitsonderzoek aangekondigd voor einde schooljaar 2010-2011.  
Bij een tweede school is als gevolg van een dalende tendens bij de eindopbrengsten 
(vooral op de deeltoets rekenen) gesproken over het beschreven ontwikkelplan m.b.t. 
de zorg en het verbetertraject rekenen dat is ingezet onder begeleiding van een 
externe deskundige. Gezien de acties die op de aandachtspunten zijn uitgezet is de 
inspectie van mening dat voor alle scholen het basisarrangement toezicht van kracht 
kan blijven. 
 
Schoolzelfevaluatie: 
 
Zoals reeds eerder aangehaald blijft SKOEM oog houden voor de wijze waarop de 
scholen de kwaliteit van het onderwijs bewaken. Zij ziet het dan ook als een 
“must”dat het management voldoende is toegerust om o.a. op basis van gedegen 
analyses van opbrengsten op leerling- groeps- en schoolniveau kwaliteits-
verbeteringen aan te brengen. Daarom heeft in 2010 gezamenlijke scholing m.b.t. 
schoolzelfevaluatie (op basis van resultaten van de LVS-toetsen) plaatsgevonden. 
Daarbij zijn de verschillende analysemogelijkheden: 

- dwarsdoorsnede; 
- trendanalyse; 
- vaardigheidsgroei; 
- groepsanalyse; 

de revue gepasseerd. Tevens is aandacht besteed aan achtergrondkenmerken en de 
relatie met normeringgegevens. 
 
Samenwerkingsverband: 
 
In het kader van Weer Samen Naar School (WSNS) heeft SKOEM te maken met het 
Samenwerkingsverband Echt-Susteren e.o. Dit verband kent, om zoveel mogelijk 
kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces te garanderen, een hechte 
samenwerking tussen het reguliere basisonderwijs en de SBO De Horst.  
Gezien de ontwikkelingen m.b.t. Passend Onderwijs heeft het verband in 2010 met 
behulp van het instrument “Kind op de Gang”en onder leiding van een externe 
deskundige de zorgprofielen van de aangesloten basisscholen in beeld gebracht. De 
verkregen resultaten leveren schooloverstijgende input voor conclusies, die als 
uitgangspunt dienen voor de koers en het meerjarenbeleid van het verband. Dit 
meerjarenbeleid zal worden vastgelegd in het zorgplan 2011-2015. 
 
Zorg: 
 
Zoals hierboven verwoord hebben de scholen in relatie tot de zorgplicht hun sterktes 
en zwaktes in beeld gebracht en zijn op grond daarvan de ambities voor de komende 
jaren kenbaar gemaakt. Kern hierbij is de kracht van de interne zorgstructuur. 
Hieraan is in 2010 door de zorgcoördinatoren gewerkt. Vanuit een meer individueel 
gerichte insteek bij procedures is gewerkt aan het planmatig handelen op vooral 
groeps- en schoolniveau. 
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Op schoolniveau worden de opbrengsten van de vakgebieden beoordeeld en 
geanalyseerd om zo te komen tot het passender (bij de schoolpopulatie) maken van 
de opbrengsten. De differentiatiegedachte op groepsniveau is geconcretiseerd in het 
werken met groepsplannen voor de vakgebieden: rekenen, technisch lezen en taal. 
Voor de individuele leerlingen, die meer nodig hebben dan wat in de reguliere 
groepsplannen kan worden opgenomen worden soms ontwikkelperspectieven en/of 
individuele handelingsplannen gemaakt.  
 
Verder is in 2010 gewerkt aan het formuleren van beleidsvoornemens en procedures 
om het bieden van het best passende onderwijs aan leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften volgens wettelijke richtlijnen te laten verlopen. 
 
De zorgcoördinatoren van de scholen hebben een spilfunctie binnen de zorgstructuur 
op school, maar ook binnen het versterken van het leerkrachthandelen. Verschillen 
tussen schoolse achtergronden, ervaringen, kennis, houding en vaardigheden 
hebben dan ook regelmatig geleid tot centraal te stellen thema’s binnen het 
zorgcoördinatorenoverleg gericht op het vergroten van de eigen coachende 
vaardigheden of op het komen tot afstemming in het handelen. Met name het 
coachen van collega’s is in combinatie met het voortdurend aanpassen van 
procedures reden om constant met elkaar te blijven ontwikkelen. Het strategisch 
beleid van de stichting gaat daarbij uit van de uitgangspunten van HGW/HGPD.  
 
VVE: 
 
Nadat in januari 2010, middels een startconferentie, de samenwerking tussen 
Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen en de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs 
is opgestart, is in de 8 gevormde clusters aan een breed scala van thema’s gewerkt. 
Thema’s t.b.v. de doorgaande lijn, het vroegtijdig onderkennen van problemen en het 
onderkennen van zorg. Belangrijk uitgangspunt voor het functioneren van de clusters 
zijn de succesindicatoren, die zijn vastgesteld op basis van de doelen van het traject. 
Aan het einde van schooljaar 2010-2011 zullen de resultaten per cluster in kaart 
worden gebracht, eventueel aangevuld specifieke zaken vanuit het eigen plan van 
aanpak. De resultaten vormen het startpunt om de samenwerking per cluster te 
borgen. 
Per december 2010 is in het kader van het VVE- maatwerktraject ook een werkgroep 
doorgaande lijnen samengesteld. Doel van deze werkgroep is om de afstemming van 
alle observatiesystemen en het overdrachtformulier in een continuüm van zorg uit te 
werken. 
 
ICT: 
ICT is niet meer weg te denken uit onze samenleving. ICT-toepassingen worden 
alleen maar belangrijker en ontwikkelingen op dit gebied gaan steeds sneller. Voor 
kinderen zijn deze ontwikkelingen een vanzelfsprekend iets. Zij hebben immers 
dagelijks te maken met veel en veelzijdige toepassingen van ICT. Toepassingen die 
de onderzoekende en lerende houding van kinderen stimuleren. Immers het geeft 
kinderen de mogelijkheid op elk moment, in eigen tempo en op eigen wijze informatie 
te vergaren. Daarom is de laatste jaren ook binnen de scholen van SKOEM veel 
geïnvesteerd in nieuwe hardware en educatieve software. Desondanks wil de 
stichting blijven vernieuwen. Daarom is in 2010 een begin gemaakt met de invoering 
van (24 stuks) LCD-schermen die de oude krijtborden vervangen.                         18                                                                      



  
 

Opbrengsten van het onderwijs: 
 
De leerlingen van groep 8 van alle SKOEM scholen nemen deel aan de eindtoets 
van het Cito. Dit heeft in 2010 de volgende resultaten opgeleverd: 
 
 

Scholen Ondergrens Bovengrens Score 
school 

De Violier 533,8 536,6 537,1 

Patricius 533,8 536,6 540,3 

Op de Slek 533,8 536,6 531,6 

Maria Goretti 533,8 536,6 536,2 

’t Breerke 533,8 536,6 533,4 

De Tweesprong 533,8 536,6 536,2 

De Maasparel 533,8 536,6 540,2 

 
 
Uitstroom naar het VO: 
 
Onderstaand een overzicht van de doorstroom groep 8 leerlingen schooljaar  
2009-2010. 
 

 
 
03RS = Bs. De Violier  (24 lln.) Vmbo b = basisberoepsgericht 
17KU = Bs. Patricius  (22 lln.) Vmbo k = kaderberoepsgericht 
17JP = Bs. Op de Slek  (15 lln.) Vmbo g = gemengde leerweg 
17XX = Bs. Bs. De Tweesprong (42 lln.) Vmbo t  = theoretische leerweg. 
06LO = Bs. Maria Goretti  (10 lln.) 
00AR = Bs. De Maasparel  (15 lln.) 
17WZ = Bs. ’t Breerke  (28 lln.) 
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5. Personeel: 
 
Opbouw personeelsbestand per 31-12-2010: 
 
Functie:     Vrouw       Man      Totaal 
 
Algemeen directeur             1    1 
Bovenschools zorgcoördinator     1     1 
Unitdirecteur        1         3    4 
Teamleider        5         1    6 
Zorgcoördinator       6     6 
Projectmanager       2     2 
Groepsleerkracht     73       13   86 
Administratief medewerker     1 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      89       18          107 
 
 
Overzicht leeftijdsopbouw: 
 
 

 
 
Uitsplitsing vanaf 50 jaar: 
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Overzicht leeftijden man - vrouw: 
 

 
Opmerkingen: 
 

- Van het totale personeelsbestand heeft 60,74% een leeftijd van 50 jaar of 
ouder. Het aandeel werknemers jonger dan 50 jaar bedraagt 39,26%. 

- Ten opzichte van het verslagjaar 2009 is het aandeel personeelsleden 50 jaar 
of ouder met 4,71% afgenomen. 

- Van het totale personeelsbestand is 16,82% man en 83,18% vrouw. Het 
percentage mannen is daarmee met 3,08% afgenomen t.o.v. het verslagjaar 
2009. Het percentage vrouwen met 3,08% gestegen. 

- In de categorie 50 jaar en ouder heeft 30,76% een leeftijd van 60 jaar of 
ouder. dat is een afname van 1,18% t.o.v. het verslagjaar 2009. 

- Ten gevolge van het in het voorgaande gedachtestreepje genoemde, krijgt de 
stichting de komende jaren te maken met uitstroom van personeel dat de 
FPU-gerechtigde leeftijd c.q. de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. 
Voor 2011 is de verwachting dat 5 personeelsleden uit deze categorie zullen 
uitstromen. Dat is 25%. 

- Door de uitstroom van FPU-gerechtigde c.q. pensioengerechtigde 
personeelsleden krijgt de stichting deels mogelijkheden om jonge(ere) 
werknemers aan te trekken. 

- Bij de werving van nieuwe medewerkers wordt gestreefd naar een evenredige 
verdeling tussen mannen en vrouwen. 

 
Uitsplitsing omvang van betrekking: 
 
   Voltijd:  Deeltijd:  Totaal: 
 
Man:     18       -      18 
 
Vrouw:    20      69      89 
 
Totaal:    38      69      107 
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Overzicht ziekteverzuim: 
 

De Violier          Patricius 

   
 

Op de Slek           Maria Goretti 

   
 

’t Breerke           de Tweesprong 

   
 

De Maasparel         Stichtingsniveau 
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Het gemiddelde verzuimpercentage van SKOEM in 2010 bedraagt 5,85%.  
Het meldingspercentage voor de stichting bedraagt 1.29 
De gemiddelde verzuimduur SKOEM bedraagt 15,15 dagen. 
 
Benchmark: 
 
Afgezet tegen de landelijke benchmark zien de cijfers over de laatste 4 jaar als volgt 
uit: 
 

  2007  2008  2009  2010 

  L S  L S  L S  L S 

             

Verzuimpercentage  6,1 4,95  6,1 3,54  6,1 4,91  - 5,85 

             

Meldingspercentage  1,1 1,12  1,1 1,11  1,20 1,20  - 1,29 

             

Gem. verzuimduur  16,8 10,96  16.6 19,03  17,4 15,14  - 15,15 

 
L = Landelijke cijfers ( bron: Statistieken Arbeidsmarkt Onderwijs) ( landelijke cijfers 2010 nog niet bekend) 

S = SKOEM cijfers. 
 
Functiemix: 
 
Tot voor kort was het loopbaanperspectief voor leerkrachten in het primair onderwijs 
gering. Pabo-afgestudeerden begonnen hun carrière in het basisonderwijs in een 
“LA-functie” en bleven hun verdere loopbaan veelal in deze functie werkzaam.  
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In het “Convenant Actieplan Leerkracht” uit 2008 is door de minister met de 
organisaties in het onderwijs afgesproken de functie van leerkrachten beter te 
verdelen over meerdere salarisschalen, om het beroep en carrièreperspectief in het 
onderwijs aantrekkelijker te maken. Het is dan ook sinds 1 augustus 2010 mogelijk 
geworden in het basisonderwijs bevorderd te worden van schaal LA naar LB of zelfs 
beperkt naar LC. 
Voor de invoering van de functiemix binnen SKOEM is een speciale werkgroep 
geformeerd die is bijgestaan door externe adviseurs. Deze werkgroep heeft zich 
gebogen over de conceptbeschrijvingen van het functiebouwwerk en de vormgeving 
van het beleid m.b.t. de invoering van de functiemix. 
Als gevolg van de nog lopende pilotfase van de reorganisatie (tot 31 juli 2011) heeft 
SKOEM per 1 augustus 2010 niet voldaan aan de invoering van 6% LB-leerkrachten 
op brinnummerniveau en 8% op stichtingsniveau. Daarom is met de PGMR en de 
vakcentrales afgesproken aan deze CAO-verplichting te voldoen met terugwerkende 
kracht. 
De werkgroep functiemix heeft daarnaast voorgesteld de mogelijkheid om 2% 
leraarsfunctie LC in te vullen binnen SKOEM niet te benutten. Dit gezien de 
complexiteit om een zinvolle functie LC te beschrijven. Voornoemd voorstel zal 
worden meegenomen in het concept functieboek dat begin 2011 ter besluitvorming 
en instemming wordt voorgelegd. 
In het proces zoals voornoemd is de procedure “selectie excellente leerkracht met 
potentie voor de functie LB” meegenomen. Inherent hieraan is de herijking van de 
gesprekscyclus gebleken, waarbij de invoering van de beoordelingsgesprekken is 
meegenomen. Om eenduidige procedures te garanderen heeft intensieve training 
van het management in deze plaatsgevonden. 
 
Studiedag: 
 
Op woensdag 24 februari 2010 heeft wederom de studiedag voor alle SKOEM 
personeel plaatsgevonden. De dag heeft als thema meegekregen: 
 

“Anders” kijken naar kinderen 
 
Belangrijk doel van de dag is geweest het verleggen van de focus op de vraag: “wat 
is er aan de hand met dit kind?” naar “waar liggen ontwikkelingskansen voor dit kind 
in mijn groep?” 
Aan de hand van een drietal workshops hebben de personeelsleden meer kennis 
kunnen nemen van: 

- de visie en bedoelingen van pedagogisch optimisme; 
- het afstemmen op onderwijsbehoeften in de klas en hoe maak ik kinderen 

eigenaar; 
- van praten over kinderen naar praten met kinderen. 

Tijdens en na elke workshop is het personeel in de gelegenheid gesteld om te 
reflecteren op het eigen handelen en kansen te benoemen die ter bespreking mee 
zijn te nemen naar de eigen school. 
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Formatiebeleid: 
 
SKOEM stelt, in het kader van het formatiebeleid, jaarlijks een op de actualiteit 
gebaseerd formatieplan op. Doel van het plan is het geven van verantwoording en 
inzicht in de beschikbare personele middelen en de besteding c.q. inzet van deze 
middelen op stichtingsniveau en schoolniveau. Het effect van relevante 
beleidsmatige afspraken wordt daarbij zo concreet mogelijk inzichtelijk gemaakt. 
Ten aanzien van het formatiebeleid geldt, dat de stichting van het beschikbare 
budget P&A de laatste jaren een meer dan substantieel deel heeft moeten inzetten 
voor de bekostiging van personeel. In het schooljaar 2009-2010 was dit 41,79% van 
genoemd budget. Voor 2010-2011 bedroeg dit 28,3%. Door deze onttrekkingen heeft 
de stichting minder financiële middelen ter beschikking gehad om op essentiële 
zaken, zoals bijv. het professionaliseringsbeleid, optimaal te investeren. Afbouw van 
de onttrekking uit het budget P&A tot maximaal 25% is dan ook een belangrijke 
target. Voor 2011-2012 is deze target met een raming van 21,5% waarschijnlijk 
behaald. 
 
Mutatie directiefunctie: 
 
Dhr. K. Kemps, unitdirecteur van basisschool De Violier en basisschool Maria Goretti 
heeft per 1 december 2010 een functie elders aanvaard. Daarom is, conform de 
regeling werving en selectie, een benoemingsadviescommissie samengesteld. Deze 
commissie zal naar aanleiding van de sollicitatiegesprekken en eventuele 
assessments een voordracht doen aan het bestuur inzake nieuw te benoemen 
unitdirecteur. Afronding van de procedure wordt eind januari 2011 verwacht. 
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6. Huisvesting: 
 
Meerjaarlijks onderhoud: 
 
SKOEM wordt in het beheren van haar schoolgebouwen ondersteund door de 
afdeling bouwbeheer van de Stichting Regionaal Onderwijsbureau Limburg. In 
samenspraak met voornoemd bureau zijn in 2007 meerjarenonderhoudsplannen 
(MOP’s) opgesteld. Conform planning worden alle noodzakelijke werkzaamheden, na 
vaststelling van de begroting, uitgevoerd. Om het juiste inzicht te blijven behouden in 
de jaarlijks uit te voeren onderhoudswerkzaamheden is eind 2010 opdracht gegeven 
de MOP’s te actualiseren. 
Voor het onderhoud aan de buitenzijde (excl. schilderwerk) zijn de gemeentes 
verantwoordelijk. Omdat een verbouw- en nieuwbouwtraject is opgestart zijn in 2010 
voor de Maasgouwse scholen geen onderhoudsaanvragen ingediend. Voor de 
Echtse scholen zijn aanvragen niet noodzakelijk gebleken. 
 
Veiligheid, gezondheid en welzijn: 
 
Een goed arbeidsomstandighedenbeleid stimuleert een goed klimaat en bevordert 
het welzijn van de medewerkers. Het bestuur is dan ook verplicht de risico’s op het 
gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart te brengen. Daarom heeft in 
2010 wederom de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) plaatsgevonden. Op basis 
van de resultaten van deze RIE is per school in beeld gebracht wat de 
aandachtspunten op het gebied van veiligheid zijn. Vervolgens zijn in een plan van 
aanpak de acties uitgezet om tot verbetering van de aandachtspunten te komen. 
Daarnaast zijn een logboek en controleformulieren opgesteld om zodoende zicht te 
kunnen blijven behouden op de voortgang van de verbeteracties.Om een en ander te 
completeren zal voorjaar 2011 ook het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO), ter 
preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen, uitgevoerd 
worden. 
 
Binnenklimaat: 
 
Bij milieuverontreinigingen wordt meestal gedacht aan het milieu buitenshuis. Maar 
ook een schoon binnenmilieu is belangrijk, zowel thuis als op school. Kinderen 
brengen namelijk veel tijd op school door. Vaak denkt men dat het binnenmilieu 
schoner is dan het buitenmilieu. Het tegendeel is echter waar. Zo hebben metingen 
uitgewezen dat het CO2-gehalte in basisschool Patricius op een ongewenst hoog 
niveau lag. Dit ondanks de door de school genomen maatregelen. 
Op 3 juli 2009 heeft de ministerraad besloten geld beschikbaar te stellen om 
energiebesparende maatregelen en verbeteringen van het binnenklimaat scholen 
mogelijk te maken. Naar aanleiding van dit besluit is onder regie van de gemeente 
werk gemaakt van de noodzakelijke aanpassing van het gebouw. Een en ander heeft 
geresulteerd in de realisatie van een mechanisch balansventilatiesysteem met 
warmteterugwinning voor betrokken school. De overige scholen van SKOEM 
kenmerken zich door een CO2-gehalte dat binnen de grenzen van de toelaatbare 
norm blijft. 
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Onderwijskundige vernieuwingen: 
 
Zoals in het jaarverslag 2009 al meegedeeld heeft de gemeente Echt-Susteren 
financiën (i.k.v. de onderwijsvernieuwing) ter beschikking gesteld t.b.v. basisschool 
Maria Goretti. Vervolgens zijn in 2009 ook de voorbereidingen getroffen om de 1e 
fase bouwkundige aanpassingen door te voeren. Conform planning is deze 1e fase  
(een separate directiekamer en teamkamer) in 2010 gerealiseerd. Daarnaast zijn de 
bouwkundige tekeningen en het bestek opgesteld m.b.t. de 2e fase, welke voorziet in 
de realisatie van een multifunctionele halruimte. De start van deze fase wordt 
verwacht medio 2011. 
 
Begin 2010 heeft de gemeente Echt-Susteren, op verzoek van het schoolbestuur, 
versneld de aanvraag voor gebouwelijke aanpassing basisschool Patricius in 
behandeling genomen. Voornoemde school heeft reeds langere tijd te maken met 
ruimtegebrek. De aanvraag richtte zich op de realisatie van een werkkamer voor de 
directeur, de teamleider, een werkruimte voor de zorgcoördinator en de uitbreiding 
van het gebouw met één groepslokaal. Lopende 2010 is de aanvraag door de 
gemeente gehonoreerd en is een bouwkrediet ter beschikking gesteld. Tevens is een 
architect aangetrokken die zich heeft gebogen over de bouwtekeningen, bestek en 
het aanschrijven van aannemers i.k.v. het uitbrengen van offertes. 
Naar verwachting zullen de werkzaamheden medio 2011 starten. 
 
Naar een unilocatie: 
 
In 2009 heeft de gemeente Maasgouw opdracht gegeven onderzoek te verrichten 
naar haalbaarheid van één unilocatie voor basisschool De Maasparel. Van de 
resultaten van dit onderzoek, dat zich richtte op een 5-tal locaties, is eind februari 
2010 gerapporteerd. Nadat deze rapportage in de verschillende gremia is besproken, 
is het rapport ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 8 juli 2010 
heeft de raad vervolgens besloten tot toekenning van de voorziening uitbreiding en 
renovatie locatie Stevensweert en is een bouwvoorbereidingskrediet beschikbaar 
gesteld. Vervolgens is met de voorbereiding van de daadwerkelijke 
verbouwactiviteiten gestart o.m. door het aanstellen van een projectleider en het 
inventariseren van de visie van de school t.b.v. het programma van eisen. Verwacht 
wordt dat met de werkzaamheden kan worden gestart augustus/september 2011. 
 
Brede school: 
 
De verwachting dat in 2010 gestart kon worden met de daadwerkelijke bouwwerk-
zaamheden nieuwe brede school is niet uitgekomen. Nog steeds spelen de 
Europese aanbestedingsregels een rol. Deze regels die zich met name richten op de 
juridische aspecten hebben het noodzakelijk gemaakt dat opnieuw naar de risico’s 
voor gemeente en projectontwikkelaar gekeken moest worden. Een proces dat eind 
2010 niet is afgerond. Inherent aan deze vertraging is de zorg van het schoolbestuur, 
dat het onderhoud van de huidige in slechte staat verkerende school, tot onnodige 
extra lasten zal leiden. 
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7. Financieel: 
 
Staat van baten en lasten: 
 
 
      Realisatie     Begroot     Realisatie  
             2010        2010         2009 
              Euro             Euro               Euro      
                                                  
  
Baten 
(Rijks)bijdragen OCW   5.802.883 5.675.566     5.852.881 
Overige overheidsbijdragen                           
Overige baten       460.628    301.510        643.713 
                                                  
 
Totaal baten     6.263.511 5.977.076     6.496.594 
 
 
Lasten 
Personele lasten    5.445.014 5.060.594     5.331.881 
Afschrijvingen       137.563    134.122        124.953 
Huisvestingslasten       353.763    352.334            388.461 
Overige instellingslasten      331.989    300.884        372.443 
Leermiddelen (PO)       277.220    265.790        286.954 
                                                  
 
Totaal lasten    6.545.549 6.113.724     6.504.692 
 
Saldo baten en lasten    - 282.038  - 136.648          - 8.098 
 
Financiële baten en lasten 
Financiële baten       163.068      50.000        193.500 
Financiële lasten         13.473   - -            4.651 
                                                  
 
 
Saldo financiële  
baten en lasten       149.595          50.000        188.849 
 
 
Resultaat baten en lasten   - 132.443    - 86.648        180.751 
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Balans per 31 december 2010: 
 
 
     31-12-2010              31-12-2009 
          Euro                             Euro 
                                                  
 
 
Activa 
 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa 
Installaties         88.498            29.208 
Inventaris en apparatuur     372.484          246.477 
Initiële activa      - -           77.427       
                                                              
 
       460.982       353.112 
 
Financiële vaste activa 
Effecten    1.276.979       1.537.268     
 
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen 
Ministerie van OCW     290.656           228.109 
Belastingen en premies 
sociale verzekeringen 
Overige vorderingen en     281.518           134.208 
overlopende activa                                        
                     
       572.174       362.317 
Liquide middelen       82.799       390.017 
 
                       
Totaal activa                                                  2.392.934      2.642.714 
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     31-12-2010              31-12-2009 
          Euro                             Euro 
                                                  
 
 
Passiva 
 
 
 
Eigen vermogen 
Algemene reserve    - 208.152       - 320.558 
Bestemmingsreserves  1.391.195       1.622.161 
(publiek en privaat)                                      
                       
       1.183.043     1.301.603 
 
Voorzieningen 
Onderhoudsvoorziening     373.821         397.112 
Overige voorzieningen       52.623           36.548 
                                        
 
          426.444        433.660 
 
Kortlopende schulden 
Kredietinstellingen      200.193         246.424 
Crediteuren         76.630         130.151 
Belastingen en premies             
sociale verzekeringen     262.881         291.805 
Overige schulden en 
overlopende passiva     243.743         239.072 
                                        
 
          783.447        907.451 
        
Totaal passiva     2.392.934     2.642.714 
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Kasstroomoverzicht 2010: 
 
      31-12-2010              31-12-2009 
                Euro                            Euro 
                                                    
Kasstroom uit   
operationele activiteiten 
 
Resultaat        - 282.038          - 8.098 
 
Aanpassingen voor: 
Overige mutaties eigen vermogen      13.884                 - 
Afschrijvingen       137.563      124.953 
Mutatie voorzieningen        - 7.216    - 128.043 
 
           144.231           - 3090 
Verandering in vlottende middelen: 
- Vorderingen     - 209.857      161.628 
- Kortlopende schulden      124.004      204.977 
 
        - 333.861        366.606 
 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties    - 471.668        335.417 
 
Ontvangen interest       163.068      193.500 
Betaalde interest       - 13.473        - 4.651 
 
          149.595        188.849 
 
Kasstroom uit operationele activiteiten   - 322.073        544.266 
 
Kasstroom uit 
Investeringsactiviteiten 
 
Investeringen in materiële vaste activa  - 245.433    - 100.806 
Investeringen financiële vaste activa    - 61.810    - 138.580 
Desinvesteringen financiële vaste activa   322.100      - - 
 
            14.857      - 239.386 
 
Mutatie liquide middelen     - 307.216        304.880 
 
Beginstand liquide middelen     143.594        85.137 
Mutatie liquide middelen    - 307.218      304.880 
 
 
Eindstand liquide middelen        82.799        390.017 
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Financiën op balansdatum: 
 
Onderstaand een overzicht en analyse van de financiële situatie op de balansdatum. 
Aangezien het, qua financiën op de balansdatum, een momentopname betreft en 
sturing plaats dient te vinden over jaren heen, is een trend in de ontwikkeling van de 
verhoudingscijfers inzichtelijk gemaakt. Het totaal van de activa per balansdatum is 
einde verslagjaar 2010 € 2.392.934. Een daling ten opzichte van 2009 waarbij het 
totaal per balansdatum € 2.642.714 bedraagt. Ter referentie eind 2008 € 2.385.031. 
Een evenwichtige situatie. 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaglegging, zoals weergegeven in titel: 9 Boek 2 BW 
en de richtlijnen voor de jaarverslaglegging, met in het bijzonder RJ 660 (onderwijs). 
 
Actualiteit / stelselwijziging BAPO: 
 
Afgelopen jaren is er veel discussie rondom de verwerking van de BAPO lasten 
geweest. Inmiddels is er in het najaar 2010 een ministeriële regeling gepubliceerd die 
geldt voor het verslagjaar 2010. De verwerking van de BAPO lasten dient in de 
jaarrekening als periode lasten te worden opgenomen, waarbij geen sprake is van 
opbouw van rechten. 
Consequentie van deze regeling is dat de schoolbesturen die een voorziening voor 
de toekomstige BAPO-lasten hebben gevormd, deze moeten laten vrijvallen ten 
gunste van het eigen vermogen (stelselwijziging). De stand van de voorziening was 
per 31-12-2009 € 13.882. Begin verslagjaar 2010 is dit bedrag ten gunste van de 
algemene reserve gebracht.  
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Als tegenpool van de reservering zijn de werkelijke BAPO lasten in het verslagjaar     
€ 138.709 ten laste van de lonen en salarissen gebracht. Omdat deze 
stelselwijziging, vooraf bij opmaak van de begroting niet bekend was, is deze post 
niet begroot bij lonen en salarissen, maar conform oude stelsel als dotatie BAPO aan 
de voorziening voor € 130.000 opgenomen. Per saldo heeft dit een negatief effect op 
het exploitatiesaldo van € 8.709 versus de begroting 2010. In 2009 was de dotatie 
BAPO € 140.000.  
 
De komende jaren denkt het bevoegd gezag de BAPO kosten te financieren vanuit 
de reguliere Lumpsum vergoeding, aangevuld met een deel uit P&A. 
Opgemerkt dat, vergeleken met andere besturen, het gebruikerspercentage met 42% 
niet zo hoog is bij SKOEM. Het SROL gemiddelde over alle besturen heen, laat een 
gebruikerspercentage zien van 58%. 
 
Kapitalisatiefactor: 
 
Eind 2009 heeft een commissie onder leiding van H. Don onderzoek uitgevoerd en 
aanbevelingen gedaan naar de financieringsstructuren en de financiële risico’s van 
onderwijsinstellingen. De commissie hanteert de kapitalisatiefactor als kengetal om te 
signaleren of onderwijsinstellingen hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de 
vervulling van hun taken. Kapitalisatiefactor gedefinieerd als: Totaal Kapitaal (excl. 
boekwaarde gebouwen en terreinen) gedeeld door totale Baten (TK/TB). 
Als instellingen meer kapitaal hebben dan past bij de jaarlijkse baten, wordt een deel 
van dat kapitaal kennelijk niet efficiënt gebruikt. Het hanteren van signalerings-
grenzen is een instrument om het beeld bij deze veronderstelling verder te vormen. 
 
Als bovengrens aan de kapitalisatiefactor wordt geadviseerd: 
35% voor grote instellingen met meer dan € 8 mln. aan jaarlijkse baten; 
47,5% voor middelgrote instellingen met € 6,5 mln. aan jaarlijkse baten; 
60% voor kleine instellingen met minder dan € 5 mln. Aan jaarlijkse baten. 
 
Concreet voor SKOEM betekent dat bij jaarlijkse baten van € 6,5 mln. de 
bovengrens van 47,5% van kracht is. 
 
Uiteraard zullen er instellingen boven de signaleringswaarde uitkomen waarbij uit 
nader onderzoek zal blijken dat er toch geen sprake is van onderbenutting van 
kapitaal. Om verwarring te voorkomen adviseert de commissie om het kengetal 
weerstandsvermogen niet meer te gebruiken. In plaats daarvan zou men enerzijds 
als bovengrens de kapitalisatiefactor en anderzijds de ondergrens aan het eigen 
vermogen, via het kengetal solvabiliteit moeten gaan hanteren. Met het oog op de 
kredietwaardigheid is het wenselijk dat het eigen vermogen toereikend is om de 
normale financiële risico’s op te vangen. 
 
Omdat het voorzieningenbeleid tot de invoering van RJ660 sterk uiteenlopend werd 
ingevuld, heeft de commissie in haar analyse alle voorzieningen tot eigen vermogen 
gerekend. Gedefinieerd als solvabiliteit (eigen vermogen+voorzieningen) / eigen 
vermogen. De ondergrens gekwalificeerd voor solvabiliteit is 0.2. 
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De commissie benadrukt deze solvabiliteit te bezien in samenhang met de 
rentabiliteit. Rentabiliteit is in deze gedefinieerd als saldo baten lasten / totale baten. 
Waar rentabiliteit en solvabiliteit hoog zijn, kan sprake zijn van overmatig 
spaargedrag. Indien beide laag zijn, dreigt een probleem van oplopende 
financieringslasten en structurele tekorten in de staat van baten en lasten. Een 
negatieve rentabiliteit in enig jaar hoeft niet problematisch te zijn, indien de 
solvabiliteit hoog is. Wel dient de gemiddelde meerjarige rentabiliteit over een 
periode van 3 tot 5 jaar binnen de signaleringsgrenzen te blijven van ondergrens 0% 
en bovengrens 5%. 
 
Risicobeheer: 
 
Omdat niet alle risico’s zich gelijktijdig zullen voordoen, leidt een eenvoudige 
optelsom tot overschatting van het totale risico. Afhankelijk van de grootte van de 
onderwijsinstelling wordt door de commissie een percentage van de totale baten 
geadviseerd als buffer. 
 
Risicomarges worden voor een eerste beoordeling als volgt gekwantificeerd: 

 5% voor grote instellingen met meer dan € 8 mln. aan jaarlijkse baten; 

 7,5% voor middelgrote instellingen met € 6,5 mln. aan jaarlijkse baten; 

 10% voor kleine instellingen met minder dan € 5 mln. aan jaarlijkse baten
 
Een dergelijke kwantificering is bruikbaar voor een eerste beoordeling, maar kan en 
mag niet in de plaats komen van een op maat toegesneden risico- analyse. 
Een toekomstig aspect waar qua risico inschatting bijvoorbeeld rekening mee 
gehouden dient te gaan worden zijn de bezuinigingen op Passend Onderwijs van      
€ 300 mln. binnen de gehele sector. De maatregelen raken in eerste instantie vooral 
het speciaal onderwijs, maar ook de leraren in het reguliere onderwijs zullen de 
gevolgen in de klas gaan merken. Ze krijgen te maken met meer leerlingen, die extra 
zorg en aandacht nodig hebben en er is minder geld voor gespecialiseerde 
begeleiding. Bovendien kan het reguliere onderwijs door de bezuinigingen op 
ambulante begeleiding minder beroep hierop doen. Mogelijk gevolg is dat de 
werkdruk in het reguliere onderwijs toe gaat nemen. Waar de minister stelt dat 
bezuinigen gerealiseerd gaan worden door te schrappen in de bureaucratie, blijft het 
een risico aangezien passend onderwijs moeilijk is zonder passende bekostiging. 
 
Verder heeft de krimp in leerlingen aantallen gevolgen voor het onderwijs. Minder 
leerlingen betekent minder inkomsten. Echter, minder leerlingen leidt niet meteen tot 
minder kosten. Een klas die vijf leerlingen kwijtraakt, heeft nog steeds dezelfde 
leerkracht nodig en de verwarming blijft aan staan. Pas als de daling een bepaalde 
drempelwaarde overschrijdt, kan er wellicht een klas worden opgeheven en een 
lokaal worden gesloten. Het sluiten van het lokaal is echter nog geen grote 
besparing. Daar is pas sprake van, als er een alternatieve bestemming gevonden is 
voor de overtollige vierkante meters, maar dat kost tijd. Bovendien zal de vraag naar 
vrije ruimten laag zijn in een krimpende regio. Dus de baten lopen sneller terug dan 
de lasten. Dit verschil heet kostenremanentie en wordt vaak gepresenteerd als een 
tijdelijk effect. Bij aanhoudende krimp is dat echter een permanent effect. De kosten 
per leerling stijgen en de school dient de daling uit eigen middelen op te vangen. Dit 
legaliseert het aanhouden van een buffer. 
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Concreet betekent het op de voorgaande pagina verwoorde voor SKOEM, dat de 
benodigde buffer ter opvang van risico’s (7,5% van de totale baten van € 6.5 mln.) 
minimaal € 0,5 mln. zou moeten zijn. Het eigen vermogen eind 2010 bedraagt € 1.18 
mln. 
 
Kapitalisatiefactor is: (totaal kapitaal) / totale baten 
 

Kapitalisatie 
factor 

Realisatie Landelijk 
gemiddelde 

6 tot 10 scholen  

Commissie Don 
Vermogensbeheer 

Normering 

Gemiddelde  
SROL   

6 tot 10 scholen  

     

2010  35.86 % - - 45 % - - 

2009  39.07 % 47.50 % 45 % 37.33 % 

2008  37.93 % 50.00 % 45 % - - 

 
De Inspectie van het Onderwijs heeft aangegeven in het voorjaar van 2011 te starten 
met onderzoek naar de financiële positie bij besturen met een zeer hoge 
kapitalisatiefactor of een hoge kapitalisatiefactor in combinatie met zwakke of zeer 
zwakke scholen. 
 
Met een kapitalisatiefactor score van 36% zal de eerste conclusie van de Inspectie 
zijn, dat er geen sprake is van onderbenutting van kapitaal bij de stichting en dat 
nader onderzoek niet direct te verwachten is.  
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Deze aanname wordt versterkt als we rekening houden met resultaten van de 
rentabiliteit met een gemiddelde score van -/- 1,2% over de laatste vier jaren. Deze 
verwachting wordt deels ontkracht, als we het resultaat van kengetal solvabiliteit 2 
met 67% in acht nemen. Opgemerkt dient te worden dat de landelijke kapitalisatie-
factor bij schoolbesturen van vergelijkbare grootte hoger ligt dan bij SKOEM. 
 
Landelijke ontwikkeling PO 2006- 2009 gevoerde financiële beleid: 
 
Het primair onderwijs heeft in 2009, voor het eerst sinds de invoering van lumpsum, 
verlies geleden. Het primair onderwijs duikt de rode cijfers in met ruim € 14 miljoen.  
Dit blijkt uit de gegevens over de jaarrekeningen 2009, die door het ministerie van 
OC&W zijn vrijgegeven. Het resultaat van de gezamenlijke schoolbesturen is € 75 
miljoen lager dan in 2008. 
Het ministerie van onderwijs heeft de gegevens over de jaarrekening 2009 openbaar 
gemaakt. Uit de gegevens blijkt dat het totaal resultaat van de gezamenlijke 
instellingen in het Primair Onderwijs over 2009 uitkomt op minus € 14,2 miljoen. Ten 
opzichte van 2008 is dit een daling van maar liefst € 75 miljoen. 
 
De intenties van de minister om te bezuinigen op Passend onderwijs, worden later 
behandeld, maar hierdoor bestaat de verwachting dat de landelijke ontwikkeling van 
de neerwaartse trend bij kengetallen in de toekomst zeker niet wordt omgebogen. 
 
Analyse leert dat het resultaat over de financiële baten en lasten in 2009 aanzienlijk 
is toegenomen. Ten opzichte van 2008 stegen deze met € 27 miljoen tot € 96,8 
miljoen. Zonder de aanzienlijke financiële baten was het tekort van de gezamenlijke 
instellingen binnen het PO- veld dus ruim boven de € 100 miljoen geweest. Onder 
invloed van het negatieve resultaat is het eigen vermogen met ruim € 30 miljoen 
afgenomen. 
Ten opzichte van 2008 zijn alle kengetallen in waarde afgenomen en bevinden zich 
allemaal op het laagste niveau sinds de invoering van de Lumpsum.  
 
Liquiditeit: 
 
De liquiditeit geeft aan of een organisatie voldoende geld beschikbaar heeft om aan 
de direct opeisbare betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een goede 
liquiditeitsratio illustreert het vermogen van een organisatie om crediteuren tijdig (op 
korte termijn) te kunnen betalen. 
 
Liquiditeit (current ratio) is: 

(kortlopende vorderingen + liquide middelen) / kortlopende schulden 
 

Liquiditeit 
Current ratio 

Realisatie Landelijk gemiddelde 
6 tot 10 scholen BaO 

Gemiddelde SROL 
6 tot 10 scholen BaO 

Duo norm 

     

2010 0.84   1.20 

2009 0.83 2.06 1.21  

2008 0.87 2.30 1.29  

2007 1.20 2.56 1.22  

2006 3.50 2.37 1.97  
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Ten aanzien van de liquiditeit hanteert het bestuur als streefwaarde de DUO 
normering van 1.20. 
Vlottende activa (vorderingen en liquide middelen) nemen af met bijna € 100.000 
(13%), terwijl de kortlopende schulden dalen met ruim € 120.000 (14%). Dit heeft tot 
gevolg dat liquiditeit iets toeneemt in 2010 naar 0.84.  
In eerste oogopslag een magere score, zeker als we dit vergelijken met andere 
besturen. Echter, bij SKOEM is € 1.28 mln., dit is 53% van de totale balanswaarde, 
belegd in financiële vaste activa. Een relatief groot aandeel dat is ondergebracht bij 
Stichting Vermogensbeheer (SVB). 
In navolging op 2009 heeft SKOEM ook in 2010 een liquiditeitskrapte gekend. Einde 
verslagjaar bedraagt het opgenomen krediet € 200.000. Dit is ca. € 50.000 lager dan 
eind 2009. De verwachting bestaat dat er in 2011 verder liquiditeiten ter beschikking 
zullen komen, aangezien het voornemen bestaat om SVB verder op te heffen.  
 
Solvabiliteit: 
 
De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid van een 
organisatie en geeft aan of de organisatie aan haar financiële verplichtingen kan 
voldoen. Bij onderwijsorganisaties is sprake van 2 solvabiliteit ratio’s. Het verschil 
tussen beiden wordt veroorzaakt door voorzieningen groot onderhoud en personeel. 
 
Solvabiliteit 1 is:  eigen vermogen / totaal vermogen. 
Solvabiliteit 2 is: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal vermogen. 
 
Solvabiliteit 1 Realisatie Landelijk gemiddelde 

6 tot 10 scholen BaO 
Gemiddelde SROL 

6 tot 10 scholen BaO 
DUO 
Norm 

     

2010 49.44   30.00 

2009 49.25 56.00 55.22  

2008 47.00 58.00 51.53  

2007 57.19 61.00 49.05  

2006 55.75 54.00 50.56  

 

Solvabiliteit 2 Realisatie Landelijk gemiddelde 
6 tot 10 scholen BaO 

Gemiddelde SROL 
6 tot 10 scholen BaO 

DUO 
norm 

     

2010 67.26   50.00 

2009 65.66 70.00 66.90  

2008 70.55 72.00 67.33  

2007 78.24 76.00 67.52  

2006 80.14 70.00 69.32  

 
Solvabiliteit is een voorname indicator, die aangeeft in hoeverre bezittingen op de 
activa zijde van de balans gefinancierd zijn met eigen vermogen. Hoewel het 
financiële beleid gericht is op beheersing van risico’s en niet op oppotten, laat staan 
op rijk worden, lijkt de DUO- norm in deze te minimaal. Daarentegen adviseert de 
commissie Don een bodemwaarde voor solvabiliteit 2 van 20%, zie paragraaf 
kapitalisatiefactor. Het bestuur hanteert als streefwaarde voor solvabiliteit 1 de 
waarde 50% en voor solvabiliteit 2 de waarde 70%. 
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Voorzieningen voor groot onderhoud en personeel zijn redelijkerwijs in te schatten en 
vormen een substantieel deel (17%) € 426.444 van de passiva groot € 2,39 mln.  
Het eigen vermogen daalt in 2010 met ca. € 120.000 (9%). Een score die laat zien 
dat continuïteit gegarandeerd is.  
 
De resultaten van SKOEM laten de laatste jaren een evenwichtig beeld zien. Uit 
Benchmarking blijkt dat de resultaten van de stichting iets lager zijn dan landelijk bij 
besturen van vergelijkbare grootte. De scores van het SROL-gemiddelde wijken 
nauwelijks af, waarbij het gemiddelde over 2010 nog niet beschikbaar is.  
 
Rentabiliteit: 
 
Rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een 
positief dan wel negatief bedrijfsresultaat uit bedrijfsvoering in relatie tot de baten. 
 
Rentabiliteit is  

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

 

Rentabiliteit Realisatie Landelijk gemiddelde 
6 tot 10 scholen BaO 

Gemiddelde SROL 
6 tot 10 scholen BaO 

DUO 
 norm 

     

2010 -/- 2.11   1.00-4.00 

2009 2.78 -/- 0.70 0.53  

2008 -/- 6.18 0.10 -/-0.82  

2007 0.69 1.10 1.08  

2006 -/- 0.12 -/- 0.2 -/- 0.39  

 
Het bestuur hanteert als streefwaarde voor rentabiliteit 0.5. De begrote rentabiliteit 
voor 2010 was negatief -/- 1.5%. De mindere score wordt veroorzaakt doordat de 
lasten meer gestegen zijn dan de baten. De afwijkingen zullen verderop worden 
behandeld.  
 
Zowel het SROL gemiddelde alsmede landelijk gezien, laat het kengetal rentabiliteit 
een behoorlijke spreiding zien. De ontwikkelingen op de financiële markten hebben 
ook landelijk gezien zijn sporen achter gelaten op de beleggingsresultaten. Dit is ook 
de hoofdreden waarom de rentabiliteit in 2008 -/- 6.18% is. Zonder deze verliezen 
was de rentabiliteit in 2008 -/- 2.54% geweest. 
De situatie wordt precair als de rentabiliteit scores structureel negatief zijn en tevens 
naar verwachting negatief blijven in de toekomst, want dan blijf je interen op reserves 
en voorzieningen. De PO raad adviseert, dat de gemiddelde rentabiliteit berekent 
over de afgelopen drie jaren, dient uit te komen tussen 0% en 5% (zie paragraaf 
kapitalisatiefactor). Voor SKOEM was de gemiddelde score over de laatste vier jaren 
-/- 1,20%. 
Vooruitkijkend naar 2011 bedraagt de negatieve rentabiliteit -/- 1,0%. Waarbij er met 
ingang van schooljaar 2011-2012 een beduidende reductie van 3.5 FTE’ s zal 
plaatsvinden. Vanaf dat moment zal het resultaat baten en lasten een positieve 
impuls krijgen. Kalenderjaar 2011 profiteert hier maar voor enkele maanden van. 
Zolang het meerjarig perspectief niet structureel negatief is, is deze situatie niet 
direct verontrustend. Uiteraard dient de krimp in de bezetting wel conform plan 
uitgevoerd te worden. Het nauwgezet volgen van de voortgang is belangrijk.          38 



  
 

 
 
Kasstroomoverzicht: 
 
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die in 2010 en 2009 
beschikbaar komen en het gebruik van de geldmiddelen. Zie paragraaf B4 van de 
jaarrekening. 
 
Het saldo aan liquide middelen eind 2010 is nagenoeg gelijk aan het beginsaldo van 
2009, ca. € 80.000. 
Het grootste effect op de kasstroom in 2010 wordt veroorzaakt door:  

 de investeringen in LCD schermen van ca. € 150.000 in combinatie met de 
aanpassing van het gebouw bij de Bs. De Violier € 61.000 (negatief effect), 

 eerste terugbetaling door SVB van financiële vaste activa (positief effect). 
 
Reserves, voorzieningen en investeringen: 
 
Algemene reserve 
 
De algemene reserve is verbeterd gedurende het verslagjaar. Gebaseerd op 1.226 
leerlingen per 1 oktober 2010 is de algemene reserve negatief -/- € 170 per leerling. 
 
 Mutatie in 

2010 
Saldo eind 

2010 
Per leerling 

2010 
Per leerling 

2009 
Per leerling 

2008 

      

Bestuur € 44.538    -/- €  37.934    

Cumulatief scholen € 67.867  -/- €  170.218    

      

Totaal € 112.405 -/- € 208.152 -/- € 170 -/- € 255 -/- € 245 
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Bestemmingsreserves 
 
Het saldo van de bestemmingsreserves voor investeringen daalt in 2010 naar een 
niveau van € 840.847 tegenover 2009 een saldo van € 994.102 versus € 1.028.163 
eind 2008. Enerzijds door de afbouw van initiële activa t.w.v. € 77.426. Anderzijds 
dalen de andere bestemmingsreserves, waarvan OLP het grootste deel voor haar 
rekening neemt, ca. € 70.000. Bestemmingsreserves per leerling bedragen € 686 vs. 
€ 790 in 2009 tegenover € 803 eind 2008.  
Bij opmaak van deze cijfers zijn nog niet alle vergelijkende cijfers bij het 
administratiekantoor voor handen. Het tussentijds gemiddelde bij besturen in het 
basisonderwijs voor 2010 is met € 232 per leerling beduidend lager. 
 
Reserve P&A  
 
De reserve P&A daalt in 2010 met € 77.711 naar € 550.348. Dit bedroeg eind  
2009 € 628.059.  
 

 Mutatie in 
2010 

Saldo  
eind 2010 

Per leerling 
2010 

Per leerling 
2009 

Per leerling 
 2008 

      

Bestuur  -/- € 12.636 € 496.973    

Cumulatief scholen -/- €  65.075   € 53.375    

      

Totaal -/- € 77.711  € 550.348 € 449 € 499 € 318 

 
Bij besturen die aangesloten zijn bij het administratiekantoor bedraagt het voorlopig 
gemiddelde aan reserve P&A per leerling € 255 vs. € 329 voor 2009 en € 397 2008. 
Samenvattend is de reservepositie van de stichting gedaald in 2010. Voor de details 
per school wordt verwezen naar de bijlage. 
 
Voorziening P&A beleid 
 
Eind 2010 resteert alleen de voorziening jubilea binnen de voorziening P&A. De 
bedragen voor ouderschapsverlof en BAPO zijn komen te vervallen en anders 
gerubriceerd. Aangezien de wetgeving rondom de voorziening is aangescherpt, was 
er voor jubilea gedurende het verslagjaar een extra dotatie noodzakelijk € 40.000. 
Per leerling een bedrag van € 43 versus € 29 eind 2009. Andere bij AK aangesloten 
besturen, beschikken gemiddeld over een voorziening per leerling van € 54. 
  
Voorziening preventief onderhoud 
 
Er wordt gewerkt met een meerjaren onderhoudsplan. Dit plan wordt jaarlijks 
geactualiseerd. Waar het saldo van de voorziening in 2008 en 2009 nog toenam, is 
er in 2010 sprake van een daling van ca. € 25.000 naar een niveau € 373.821.   
Per leerling € 305 versus € 315 vorig jaar en € 277 eind 2008. Een ruime voorziening 
als je kijkt naar het niveau bij andere besturen met een tussentijds gemiddelde per 
leerling van € 147. Uiteraard dient oordeelsvorming door Benchmarking met het 
nodige voorbehoud te gebeuren. Ieder bestuur kent specifieke situaties. 
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Resumé per leerling reserves en voorziening een afname in 2010 met € 65 per 
leerling. Het saldo is vergelijkbaar met de balanspositie per leerling eind 2008. 
  

€ 2010 2009 2008 Tussentijds Gemiddelde 
SROL scholen BaO 

     

Reserve P&A 449 499 318 255 

Algemene reserve -/- 170 -/- 255 -/- 245 428 

Bestemmingsreserves 686 790 803 232 

Subtotaal 965 1.034 876 915 

Voorziening P&A 43 29 162 54 

Voorziening onderhoud 305 315 277 147 

Subtotaal 348 344 439 201 

     

Totaal € 1.313 € 1.378 € 1.315   € 1.116 

 
Investeringen 
 
In het verslagjaar is er geïnvesteerd voor een bedrag van € 245.433. Beduidend 
hoger dan vorige jaren. In 2009 ca. € 100.000 en in 2008 ca. € 150.000. 
Begroot voor 2010 was een investeringsniveau van € 88.000. Belangrijkste 
investeringen betreffen de niet begrote uitgaven aan het gebouw van de Violier ca.  
€ 60.000 en de LCD schermen ca. € 150.000. Deze zijn bovenschools gerubriceerd. 
Het overige betreft begrote investeringen aan ICT en inventaris. Als activeringsgrens 
wordt een bedrag van € 500 aangehouden. De boekwaarde einde verslagjaar 
bedraagt € 460.982. 
 
Risicobeheersing: 
 
Binnen het bestuur wordt intern gewerkt met een risico beheersingsysteem. 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 en 
gecontroleerd door de accountant, die een goedkeurende verklaring afgeeft en 
verantwoordt aan het Ministerie. Gedurende het jaar wordt maandelijks beoordeeld 
of de realisatie van baten en lasten synchroon loopt met de door het bestuur 
geaccordeerde begroting. Begroting wordt ingezet als stuurinstrument voor de 
beheersing van activiteiten. Reserves en voorzieningen worden bewust gevormd en 
onderbouwd met 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. Risico’s ten aanzien van 
ontwikkelingen van leerling aantallen (krimp) worden hierbij in acht genomen.  
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Het bestuur beoordeelt of de financiële realisatie binnen de kaders van het financiële 
meerjaren beleidsplan past en of de uitvoering nog financiële ruimte biedt of niet. 
Gaat alles naar wens en is de inzet van middelen passend?  
 
Geldstromen worden gevolgd en in verband gebracht met toekomstige investeringen. 
Het bestuur legt ondermeer 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.  
 
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur, algemeen directeuren en 
schooldirecteuren zijn expliciet vastgelegd in het managementstatuut. Het statuut 
dient als basis voor een weloverwogen inbedding van het financiële beleid op basis 
van beginselen van een verantwoord beheer. Denkend aan controleerbaarheid, 
functiescheiding en afbakening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zie 
hiervoor ook hoofdstuk Treasury.  
 
Je mag concluderen dat de Planning & Control cyclus steeds meer inbedding krijgt 
binnen SKOEM. De continue online beschikbare managementinformatie wordt 
maandelijks ge- update. Daarnaast wordt er gewerkt met een kwartaal analyse, 
waarbij ontwikkelingen omtrent baten, lasten en investeringen op detail niveau 
beoordeeld worden, aangevuld met een prognose voor het gehele kalenderjaar. Met 
aandacht voor prijs- en hoeveelheidverschillen, waarbij de budgetten als targets 
gelden. Daarnaast is de analyse uitgebreid met een risico paragraaf. 
Het kostenbewustzijn bij schooldirecteuren wordt meer en meer vergroot. Bijsturing 
vindt eerder plaats. Afstemming met bestuur en GMR is geïntensiveerd.     
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Verder is er voor 2010 bij opmaak van de begroting een maandelijkse 
liquiditeitsbegroting opgesteld, die gedurende het verslagjaar steeds getoetst wordt 
aan de realisatie en waar aanvullende acties op uitgevoerd zijn. 
 
Gang van zaken gedurende het verslagjaar: 
 
Stichting sluit 2010 af met een negatief resultaat van € 132.443, minder dan begroot. 
 

 Realisatie 
2010 

Begroting 
2010 

Afwijking  
2010 

Realisatie 
2009 

Afwijking 
2010 vs. 

2009 

      

Baten € 6.263.511 € 5.977.076  4.8 %   € 6.496.594  -/- 3.6 % 

      

Lasten € 6.545.549 € 6.113.724    7.1 %   € 6.504.692      0.6 % 

      

Fin.Baten/lasten € 149.595 € 50.000  € 188.849   

      

Resultaat -/- € 132.443  -/- € 86.648  € 180.751    

 
Verhouding baten en lasten 
 

Skoem 2010 2010 2009 2008 

 Realisatie Begroting Realisatie Realisatie 

Verhouding baten : lasten 95,69 % 97,76 % 99,88 % 96,21 % 

 
Dit illustreert dat verhouding baten en lasten zich negatief heeft ontwikkeld in 2010. 
  
Financiële beschouwing baten: 
 
Sinds lumpsumfinanciering ontvangt het bevoegd gezag bekostiging per schooljaar 
(met uitzondering van materiële instandhouding) gebaseerd op het aantal leerlingen 
per 1 oktober van het voorgaande jaar. Verslaggeving is gebaseerd op kalenderjaar. 
 

 Realisatie 
2010 

Begroting 
2010 

Afwijking 
2010 

Realisatie 
2009 

Afwijking 
2010 vs. 2009 

Rijksbijdragen € 5.802.883  € 5.675.566  2.2 %  € 5.852.881  -/- 0.9 % 

      

Overige baten € 460.628 € 301.510 52.8 %  € 643.713 -/- 28.4 % 

 
De baten zijn direct gekoppeld aan het aantal leerlingen. Mocht in de toekomst het 
aantal leerlingen binnen SKOEM verder afnemen, dan komen de baten onder druk te 
staan. In de praktijk worden de personele verplichtingen tijdig aangepast aan een 
teruglopende vergoeding. 
 
Rijksbijdragen 
 
De hoger dan begrote rijksbijdragen € 127.317 zijn verwacht en ook in de tussen- 
tijdse kwartaalrapportage als positief effect van ca. € 120.000 geprognosticeerd. 
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Positieve ontwikkelingen in realisatie versus begroting 2010 zijn: 

 Het met terugwerkende kracht bijstellen van de vergoedings-GPL door het 
ministerie levert een positief prijseffect op van circa € 80.000,- 

 Groei bekostiging voor periode 1 maart tot 1 augustus 2010 voor 17WZ ’t 
Breerke € 11.857,- en 17XX de Tweesprong ca. € 20.000,- 

 Eén LGF leerling meer dan begroot. 
 
Negatieve ontwikkelingen in realisatie versus vorig jaar zijn: 

 Vergoeding Bestuur en Management is vervallen met ingang van 1 augustus 
2010; 

 Daling van het aantal leerlingen. Dit wordt deels gecompenseerd door de 
hogere bekostiging in 2010 dan vorig jaar. 

 
Overige baten 
 
Positieve ontwikkelingen in realisatie versus begroting 2010 zijn: 

 Vervangingsfonds ca, € 135.000,- hogere baten dan begroot; 

 Ouderbijdragen/niet subsidiabel zijn niet begroot € 21.000,- 
 
Beide effecten werken ook door bij de lasten, gezien hun budget neutrale karakter. 
 
Negatieve ontwikkelingen in realisatie versus vorig jaar zijn: 

 De daling van de overige baten in 2010 is nagenoeg niet aan de orde, 
aangezien eind 2009 diverse componenten uit de voorziening P&A anders zijn 
gerubriceerd voor ruim € 175.000,-. Deze administratieve omboeking ging ten 
gunste van de overige baten. 

 
Financiële beschouwing kostenontwikkeling: 
 
Personele lasten: 
 
Het aandeel van de personele lasten uitgedrukt als aandeel van de totale lasten. 
Verhouding in bestedingspatroon aan personele lasten en materiële lasten. 
 

Aandeel 
Personeelslasten 
% 

Realisatie Landelijk gemiddelde 
6 tot 10 scholen BaO 

Gemiddelde SROL 
6 tot 10 scholen BaO 

    

2010 83.19  (**) 

2009 81.97 83.00 83.09 

2008 82.52 (*) 82.80  82.96 

2007 83.52 83.40 84.00 

2006 85.10 83.50 84.66 
(*) Door Dienst Uitvoering Onderwijs worden de koersverliezen als lasten meegerekend bij de totale lasten, wat 
tot gevolg heeft dat het aandeel personele lasten daalt, terwijl dit voor een groot deel veroorzaakt is door de crisis 
op de financiële markten en niet door sturing vanuit directie. 
(**) Srol gemiddelde voor 2010 is nog niet representatief beschikbaar 
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Zoals reeds eerder aangegeven heeft het opheffen van diverse componenten bij de 
voorziening P&A effect op de overige materiële lasten in 2009. Dit vertekent ook het 
kengetal personele lasten / totale lasten. Het resultaat van ruim 83 % voor SKOEM is 
op een vergelijkbaar niveau als bij andere schoolbesturen van vergelijkbare grootte. 
 
Sturing van de formatie vindt gedurende het jaar plaats via het allocatiemodel. 
Gouden regel om in balans te blijven is dat lasten zoveel mogelijk aangepast dienen 
te zijn aan de baten. Het is in wezen een continu proces. 
 
Hoeveelheidverschil: 
 
Ontwikkeling van het aantal FTE’s blijft de voorname parameter om sturing aan te 
geven. Het aantal is in het huidige verslagjaar wederom gedaald t.o.v. vorig jaar. 
 

FTE’s Realisatie  afname t.o.v. vorig jaar % 

   

2010 82.38 -/- 2.1 % 

2009 84.13 -/- 0.3 % 

2008 84.39 -/- 0.3 % 

2007 84.64  

 
Loonkostenontwikkeling: 
 
Prijsverschil op personele lasten wordt in 2010 mede veroorzaakt doordat het ABP 
per 1 aug. 2010 de premie met 1%-punt verhoogt als tijdelijke herstel opslag op de 
premie voor ouderdom- en nabestaandenpensioen.  
Waar in de realisatie 2009 en de begroting voor 2010 de dotatie voor Bapo kosten 
werd verantwoord onder de overige personele lasten, zijn deze kosten in de 
realisatie voor 2010 opgenomen onder lonen en salarissen. 
 
De Wet Openbaarheid Topinkomens is bij SKOEM niet aan de orde (WOPT). 
 
Als het intern sturen op het aandeel personele lasten uitgedrukt in totale lasten 
gezien wordt als ultiem instrument, houdt dit een risico in. Indien de niet-personele 
lasten in absolute zin sterk stijgen, kan dat misleidend zijn indien het bevoegd gezag 
alleen stuurt op personele lasten / totale lasten. Voorts rekent DUO de financiële 
lasten tot de totale lasten. Hoge koersverliezen kunnen in enig jaar het beeld 
vertekenen. Het kengetal Personeel / Rijksbijdragen benadert de personele lasten 
vanuit de baten kant. 
 

Personele lasten /  
rijksbijdragen 

Realisatie  Landelijk 
Gemiddelde 
6-10 scholen 

   

2010 93.8 %  

2009 91.1 % 91.2 % 

2008 92.2 %  90.1 % 

2007 88.9 %  
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Indien we de vergelijking tussen 2010 en 2009 meer zuiver zouden doorvoeren, 
exclusief de meerkosten VVF ca. € 75.000, dan is het aandeel personele lasten : 
rijksbijdragen geen 93.8 % maar 92.5 %. Vanuit dit gezichtspunt, de constatering dat 
er actie en aandacht voor personele lasten noodzakelijk is. Dit wordt onderstreept als 
het aantal FTE’s wordt vergeleken met het aantal leerlingen. 
 

Jaar Aantal lln. Aantal fte’s Aantal lln 
per fte 

    

2010 1226 82,38 14,88 

1009 1259 84,13 14,96 

2008 1281 84,39 15,17 

2007 1301 84,64 15,37 

 
Doordat er voor 2011 bezuinigingen begroot zijn binnen het aantal FTE’s, zal de 
verhouding (personele) lasten versus Rijksbijdragen meer in balans geraken.  
 

 
 
Gebouwafhankelijke kosten: 
 
De ontwikkeling van gebouwafhankelijke kosten in vergelijking met de begroting en 
met benchmark kengetallen over 2010 van besturen primair basisonderwijs 
aangesloten bij de SROL. Het betreft in totaliteit 20 besturen met 2.664 groepen.  
 
Voor SKOEM geldt gebaseerd op 55 groepen per teldatum 1 oktober 2009 een 
Londo vergoeding 2010 van € 6.025 per groep. Per 1 okt. ‘08 waren er 54 groepen. 
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Kosten € per groep  Realisatie   
SKOEM in € 

2010 

Begroting 
SKOEM in € 

2010 

Benchmark 
SROL in € 

2010 

Realisatie   
SKOEM in € 

2009 

     

Gebouw onderhoud 1.357 1.431 1.814 1.837 

Tuinonderhoud 89 96 86 87 

Energiekosten 1.793 2.073 2.000 2.118 

Water kosten 59 71 69 68 

Schoonmaak 2.817 2.500 2.394 2.797 

Publieke heffingen 214 199 225 193 

Overig (huur) 103 36 289 94 

     

Subtotaal 6.432 6.406 6.877 7.194 

 
De realisatie van de huisvestingslasten is conform begroting 2010. In vergelijking tot 
vorig jaar en de vergelijkende SROL benchmark over 2010 is dit een besparing. De 
hogere lasten voor schoonmaak worden meer dan gecompenseerd door lagere 
lasten voor onderhoud en energie. Er is sprake van een positieve ontwikkeling. 
Echter, als we de materiële baten vergelijken met de lasten betekent dat 55 groepen 
* (€ 6.025 vergoeding -/- € 6.432 lasten) een tekort veroorzaken van circa € 22.000. 
 
Leerlingafhankelijke kosten: 
 
De ontwikkeling van de leerlingafhankelijke kosten in vergelijking met begroting en 
met benchmark kengetallen over 2010 van besturen in het primair onderwijs 
aangesloten bij de SROL. Het betreft in totaliteit 22 besturen met 67.243 leerlingen. 
 
Voor SKOEM geldt gebaseerd op 1.259 leerlingen per teldatum 1 oktober 2009 een 
Londo vergoeding 2010 van € 364 per leerling. 
 

Kosten € per 
leerling  

Realisatie   
SKOEM in € 

2010 

Begroting 
SKOEM in € 

2010 

Benchmark 
SROL in € 

2010 

Realisatie   
SKOEM in € 

2009 

     

Onderwijs 
leerpakket 

180 175 143 189 

ICT leermiddelen 40 36 47 35 

Afschrijvingskosten 103 104 70 95 

Overig 116 118 123 133 

     

Totaal 439 432 383 452 

 
In 2010 zijn de exploitatielasten leermiddelen OLP en ICT met € 277.220 hoger dan 
de begroting € 265.790 (+ 4%). Vorig jaar € 286.954, een afname van 3%. De 
belangrijkste verschillen zijn de stijging bij OLP dagelijks en lagere uitgaven voor 
OLP duurzaam.  
De gerealiseerde afschrijvingskosten op stichtingsniveau bedragen € 137.563.  
Hiervan drukt bijna € 130.000 op de scholen. De gerealiseerde lasten zijn hoger dan 
begroot en vorig jaar ad. € 124.953. Investeringen in LCD schermen en de 
verbouwing aan gebouw bij de Violier zijn niet begroot en bovenschools verantwoord. 
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Onder de rubricering overige kosten per leerling vallen op schoolniveau onder meer 
kosten voor medezeggenschap, administratie, begeleiding en advies, accountant, 
contributies, verzekering, reis en verblijf, telefoon, porti, culturele vorming, 
busvervoer, CITO toetsen, tussenschoolse opvang en kasverantwoording. 
De vergelijking met de benchmark is niet altijd even zuiver, omdat kosten voor 
bijvoorbeeld administratie niet bij alle schoolbesturen op schoolniveau worden 
gerapporteerd. De bezuiniging betreft culturele vorming, MR en projecten t.o.v. 2009. 
 
Concreet betekent dit per leerling een tekort van € 75 (€ 364 inkomsten - € 439 
uitgaven). Uitgaande van 1.259 leerlingen per 1 okt. ‘09 resulteert dit in een tekort  
€ 94.000 t.o.v. de MI- vergoeding. Waarbij aangetekend dat deze uitgaven (OLP, 
ICT) dikwijls bewust impulsen zijn aan het onderwijs en soms van incidentele aard 
zijn. 
 
Bestuursexploitatie 
 
De kosten van de bestuursexploitatie dalen in vergelijking tot voorgaand jaar en 
begroting 2010. Hoofdreden zijn de overige bestuurskosten. Deze post bevat 
ondermeer kwaliteitszorg, inkoop onderwijsadviseurs, traject interne begeleiding en 
bestuursbegeleiding, assesments etc. 
 
Treasury: 
 
Treasury statuut: 
Het bestuur van de stichting heeft een treasurystatuut vastgesteld per 19 december 
2006. Het doel van het beheer is het verzekeren van een gezonde exploitatie en het 
voortbestaan van de instelling. Door middel van het statuut en de hierin beschreven 
uitgangspunten en randvoorwaarden wordt een behoorlijk beheer van de 
beschikbare publieke middelen gewaarborgd. Genoemde middelen zijn ingelegd bij 
de Stichting Vermogensbeheer Schoolbesturen Limburg C.A. (SVB).  
 
Ontwikkelingen Stichting Vermogensbeheer: 
Op 13 april 2010 is er een deelnemersvergadering geweest van SVB, waarbij onder 
andere is gesproken over het voornemen tot opheffing van de SVB. Op 14 juli heeft 
de deelnemersvergadering definitief besloten tot opheffing van de SVB. Per 
balansdatum 31 december 2010 is SVB nog niet opgeheven. Wel is een gedeelte 
van de inleg in contanten terugbetaald aan de deelnemers (1e vereffening). De 
daadwerkelijke opheffing zal naar verwachting in 2011 plaats gaan vinden. 
  
De aanleiding voor dit voornemen tot opheffing is het standpunt van het Ministerie 
van OCW dat de Stichting (formeel) niet voldoet aan de Regeling Beleggen en 
Belenen (‘de regeling’). Het Ministerie geeft hiervoor de volgende redenen:  

 Stichting Vermogensbeheer is niet aan te merken als een financiële instelling 
in de zin van artikel 1 sub m van de regeling. 

 Stichting Vermogensbeheer dient volgens artikel 3 lid 3 sub a van de regeling 
minimaal een A-rating te hebben, die is afgegeven door tenminste één 
erkende rating agency. Dit is niet het geval. 
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Naast het feit dat de Stichting noch in Nederland noch elders in een lidstaat van de 
EU onder toezicht staat, kan evenmin vanuit OCW toezicht worden uitgeoefend op 
de Stichting. Financieel toezicht c.q. controle op het beleggingsgedrag van de 
Stichting vanuit OCW is daarom niet mogelijk. 
 

 
 
Regelgeving: 
Voor de waardering van effecten zijn de Richtlijnen uit de Jaarverslaggeving (RJ) van 
toepassing. Indien het bestuur het voornemen heeft om obligaties aan te houden tot 
einde looptijd, dan zijn deze obligaties in de jaarrekening gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs (‘nominale waarde’). Alle andere effecten zijn gewaardeerd 
tegen reële waarde (beurswaarde). De eventuele koerswinsten en -verliezen over 
2010 zullen verantwoord worden binnen de staat van baten en lasten. 
 
Resultaten: 
De eerste vereffening heeft op 4 november 2010 plaatsgevonden. De nominale 
waarde van deze desinvestering in financiële vaste activa is € 322.100. Eind 2010 
bedraagt het nominale beheersbedrag bij SVB € 1.364.900. De beurswaarde van het 
beheersbedrag is 93,6% € 1.276.979. Aandeel van SKOEM ten opzichte van totaal 
beheerste gelden bij de SVB is 4,4%. 
 
Bij het opstellen van dit verslag zijn de resultaten van SVB in concept gereed. In de 
staat van baten en lasten over 2010 bij SKOEM is een bruto renteopbrengst van 
5,07% opgenomen € 82.586. Rente kosten SVB bedragen € 9.856. Verder heeft 
SKOEM in 2010 € 18.673 rente vereffening van SVB ontvangen over 2009. Destijds 
was een geschatte rente opgenomen.  
De koerswinst € 61.810 komt over 2010 bij SKOEM op de balans tot uitdrukking bij 
de toename/herwaardering van de financiële vaste activa.  
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De financiële vaste activa zijn uiteindelijk afgenomen van € 1.537.268 naar                
€ 1.276.979.   
 
Aangezien een relatief groot aandeel is ondergebracht bij SVB, was de stichting 
genoodzaakt om gebruik te blijven maken van het krediet. Dit had tevens tot gevolg 
dat de rentekosten € 3.617 hoger uitvielen dan begroot. Einde verslagjaar bedraagt 
het opgenomen krediet € 200.000. Dit is € 50.000 lager dan einde 2009. 
 
Voor 2011 bestaat de verwachting dat de Stichting Vermogensbeheer verder wordt 
geliquideerd. De bestaande beheersovereenkomst wordt daarmee ontbonden, met 
als gevolg dat voor SKOEM deze financiële middelen beschikbaar gaan komen.  
 
Totale saldo financiële baten en lasten in 2010 € 149.595 versus € 50.000 begroot. 
 
Toekomstige ontwikkelingen: 
 
Samenvatting van door bevoegd gezag vastgestelde staat van baten en lasten 
begroting 2011 versus realisatie 2010 en 2009. 
 
Exploitatie                 € Begroting 

2011 
Realisatie 

2010 
Realisatie 

2009 
    
Baten 5.882.614 6.263.511 6.496.594 
Lasten 5.991.648 6.545.549 6.504.692 
    
Saldo baten en lasten -/- 109.034 -/- 282.038 -/- 8.098 
    
Financiële baten en lasten 52.000 149.595 188.849 
    
Resultaat baten en lasten -/- 57.034 -/-  132.443 180.751 

 
Vuistregel bekostiging 2011 is: 

 1% minder leerlingen staat voor € 55.000,- minder inkomsten. 
 
In 2011 zal het aantal FTE’s verder worden gereduceerd naar 76,3 FTE. Zie ook 
paragraaf personele lasten. Het investeringsniveau voor 2011 zal lager zijn dan de 
realisatie 2010. Naast enkele LCD-schermen is er voor ca. 0,1 mln. aan 
investeringen begroot bij de scholen voor ICT en Inventaris. Eventuele gevolgen in 
de bekostiging door de kabinetsplannen betreffende passend onderwijs zitten niet in 
de begroting 2011. 
 
Kengetallen: 
Op navolgende pagina worden de kengetallen 2011 weergegeven op basis van de 
leerlingentelling 1 oktober 2010. 
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 1 okt. 2010 
Begroting 2011 

1 okt. 2009 
Realisatie 2010 

1 okt. 2009 
Begroting 2010 

    

Aantal leerlingen  1.226 1.259 1.259 

    

Rentabiliteit - 1,0 % - 2,1 % - 1,5 % 

    

Solvabiliteit 1 50,3 % 49,4 % 43,6 % 

    

Solvabiliteit  2 70,4 % 67,3 % 68,8 % 

    

Personele last / Rijksbijdragen 90,6 % 93,8 % 89,2 % 

      

 
In de volgende grafiek is op basis van de geboortegegevens uit de gemeenten het 
aantal leerlingen van 4 t/m 11 jaar en 30% van de 12 jarigen per 2010 bepaald. Om 
een vergelijking over de jaren te laten zien, is er gebruik gemaakt van een index. Het 
jaar 2010 is het basisjaar. De 3 volgende jaren zijn afgezet tegen het basisjaar 2010. 
Om een verloop over de jaren heen te kunnen laten zien, zijn ook de afgelopen jaren 
afgezet tegen het basisjaar. De grafiek ordent de twee gemeenten waarin SKOEM 
actief is op basis van het aantal leerlingen per 1 oktober 2010. 
 

 
 
De gemeente Echt-Susteren herbergt ruim 50% van de leerlingen van SKOEM. Met 
het kalenderjaar 2010 als basis, lezen we voor het komende jaar een afname van 
bijna 2,0% in leerlingen af. Als we een jaar verder vooruit kijken, zien we een daling 
van 2,5% in leerlingaantallen ten opzichte van 2010. Bij een prognose over 3 jaar valt 
er een totale afname van ruim 6,5% t.o.v. 2010 uit bovenstaande grafiek af te lezen.  
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Prognose Leerlinggegevens op basis van geboortecijfers (CBS)
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De gemeente Maasgouw laat een daling van 3,0% zien voor 2010. Over een periode 
van twee jaar bedraagt de afname in leerlingen 5,0%. Over de periode 2010-2013 
bedraagt de daling iets meer dan 13,0%.  
 
Samenvattend wijst deze prognose erop dat de leerlingenaantallen in de gemeenten 
waar SKOEM actief is (gewogen op basis van het aantal leerlingen per 1 oktober 
2010) in een periode van drie jaar afnemen met 9,8%. Er is sprake van krimp. 
 
Opgemerkt moet worden dat er in deze prognose geen rekening wordt gehouden 
met fusies van scholen of met sterfte, immigratie/emigratie in de gemeenten en de 
aanwezigheid van andere schoolbesturen. De werkelijke ontwikkelingen zullen onder 
invloed van deze factoren (bv. nieuwbouwwijken) natuurlijk afwijken.  
 
Toch blijven deze cijfers een goede indicatie voor de toekomstige ontwikkeling van 
de leerlingaantallen. Uiteindelijk betekent een aanpassing in de leerlingaantallen ook 
een aanpassing in de bekostiging.  
De toekomstige baten zijn gekoppeld aan het aantal leerlingen. Een van de 
uitgangspunten van de lumpsum bekostiging is structurele uitgaven te dekken met 
structurele baten. De verwachting bestaat dat voor SKOEM de leerling-afname hoger 
is dan de regionale trend (i.e. Midden-Limburg) met als gevolg dat de baten onder 
druk komen te staan. In de praktijk komt het er de komende jaren vooral op neer in 
staat te zijn tijdig personele verplichtingen aan een teruglopende lumpsum 
bekostiging te koppelen. 
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Bijlage: 
 
Overzicht stand van de reserves en voorzieningen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaarverslag is samengesteld door: 
Wim Winkens, algemeen directeur SKOEM 
Hugo Bours, bestuursondersteuning SROL. 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoekadres: 
Du Commerce 2A  

ingang Julianastraat 
6101 DB  Echt 

Tel: 0475-436230 
Fax: 0475-436332 

E-mail: info@skoem.nl 
Website: www.skoem.nl 

 
Postadres: 
Postbus 57 

6100 AB  Echt-Susteren 
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