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VOORWOORD: 
 
De Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. (hierna te noemen SKOEM e.o.) wil een 
professionele organisatie zijn. Dat betekent dat zij de opbrengsten van het onderwijs goed in beeld 
heeft, analyseert en probeert deze constant op een hoger plan te krijgen. Door gericht te werken 
aan opbrengsten zorgen de scholen ervoor dat het maximale uit de leerlingen wordt gehaald. 
Naast de cognitieve prestaties van de leerlingen maken ook sociale en emotionele competenties 
daar deel van uit. Zeker in de tijd van “Passend Onderwijs” is het de opdracht vermogen te 
ontwikkelen om kinderen te behouden binnen het reguliere onderwijs en hen de kans te bieden de 
schoolloopbaan zonder vertragingen te doorlopen. In het kaderplan strategisch beleid 2015-2019 
is dan ook de basis gelegd om het bovenstaande waar te kunnen maken.  
 
Vanuit het besef dat: “goed onderwijs valt of staat met de mensen voor de klas” zijn op het gebied 
van de professionalisering in 2014 wederom belangrijke stappen voorwaarts gezet. Stappen die 
een cyclisch proces van handelen en reflecteren op gang hebben gebracht, waarbij de kwaliteit 
van het werk wordt verbeterd en in relatie daarmee de kwaliteit van het onderwijs. 
 
Professionaliteit uit zich ook in de wijze waarop een organisatie wordt bestuurd. Het jaar 2014 was 
voor SKOEM e.o. in deze een keerpunt. Een nieuw bestuursmodel werd ingevoerd en in relatie 
daarmee werden de functies van unitdirecteur en teamleider onder de loep genomen. Dit alles om 
tot duidelijke scheidslijnen in taken en verantwoordelijkheden te komen en de organisatie 
“toekomstproof” te maken.  
 
Met dit jaarverslag willen we niet alleen intern verantwoording afleggen, maar ook aan ouders en 
alle anderen die in het afgelopen jaar betrokken zijn geweest bij onze scholen en de stichting. Hun 
betrokkenheid, inzet en bijdragen hebben wij als waardevol ervaren. Wij willen hen via deze weg 
daarvoor danken. 
Tevens willen wij een woord van dank richten aan al onze medewerkers, die zich in het afgelopen 
jaar wederom voor de volle honderd procent hebben ingezet. 
 
Wij denken erin geslaagd te zijn een goede weergave te geven van alle ontwikkelingen en 
activiteiten in 2014. Dat wil niet zeggen dat dit verslag geen aanvullingen behoeft. Daarom nodigen 
wij u uit uw suggesties ter aanvulling en/of verbetering bij ons kenbaar te maken. 
 
Wim Winkens 
Voorzitter College van Bestuur. 
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT: 
 
INLEIDING: 
 
Op 30 september 2014 zijn de statuten per notariële akte gewijzigd, waarmee is vastgelegd dat 
SKOEM e.o. per 1 augustus 2014 overgaat naar het bestuursmodel:  
 

Raad van Toezicht (RvT) – College van Bestuur (CvB) 
 
Een en ander is het logische vervolg op de tot dan bestaande situatie, waarbij de dagelijkse leiding 
van de stichting berustte bij een algemeen directeur met ruim mandaat van een bestuur dat 
bestuurde op hoofdlijnen.  
Middels de invoering van het RvT - CvB model realiseert de stichting de organieke scheiding van 
de functies bestuur en toezicht, zoals beoogd door de wet: “Goed Onderwijs, Goed Bestuur”. 
 
Op grond van de gewijzigde statuten houdt de Raad van Toezicht deugdelijk en onafhankelijk 
intern en integraal toezicht op: 
 

 De verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de stichting;  

 De beleidsvoering door het College van Bestuur en de effectiviteit van het bestuurlijk handelen; 

 De verankering van de onderwijsorganisatie: de samenwerking met ouders en andere 
belanghebbenden/stakeholders in het perspectief van de gezamenlijke bijdrage aan 
maatschappelijke ontwikkelingen; 

 De duurzame vormgeving van de bedrijfsvoering welke noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren en: 

 het voldoen aan de eisen van financiële efficiency en verslaggeving; 

 de interne controle en risicobeheersing; 

 het naleven van wet- en regelgeving; 

 de integriteit van de organisatie. 
 
Naast de toezichthoudende taak heeft de Raad van Toezicht ook andere taken, te weten: 
 

 Goedkeuringstaken: zoals het strategisch beleidsplan, strategische beslissingen, begroting. 

 Werkgeverstaken: het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden 
als werkgever van het College van Bestuur; 

 Klankbord en adviestaak: het met raad terzijde staan en fungeren als klankbord voor het 
College van Bestuur. 
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SAMENSTELLING: 
 
Met uitzondering van de heer G. Aerts vormen de leden van het voormalig algemeen bestuur een 
voorlopige Raad van Toezicht (hierna te noemen de Raad van Toezicht). Een weloverwogen en 
ook pragmatische keuze om zodoende voldoende tijd te gunnen aan het migratietraject dat uiterlijk 
per 1 augustus 2015 moet leiden tot een definitieve Raad van Toezicht. Het migratietraject richt 
zich op de vraag welke rol de Raad van Toezicht wil innemen in de besturing van de stichting. Ten 
behoeve van een adequaat antwoord op deze vraag heeft verkenning in twee keuzerichtingen 
plaatsgevonden, te weten: 
 

 De statische rol, waarbij de Raad van Toezicht een besluitvormende rol vervult t.a.v. 
beleidsproducten en niet deelneemt aan het besluitvormingsproces. Hij functioneert in deze als 
toetser van het bestaande beleid. 

 De dynamische rol, waarbij de Raad van Toezicht met een toekomstgerichte blik naar de 
organisatie kijkt. Daarbij heeft hij beelden over de toekomst en heeft hij een participerende rol 
in het besluitvormend proces. 

 
De dynamiek welke de stichting kenmerkt o.a. door de verandercapaciteit t.a.v. structuur en inhoud 
is bepalend geweest voor de uiteindelijke keuze voor de dynamische rol. Op basis van deze keuze 
zullen de profielen van de Raad van Toezicht nader worden uitgewerkt. Vervolgens zullen stappen 
ondernomen worden (werving/selectie) om de definitieve Raad van Toezicht per bovengenoemde 
datum operationeel te hebben. Inzake de bezetting van deze Raad is het streven om naast 
bestuurlijke ervaring spreiding van specifieke deskundigheden te realiseren waaronder in ieder 
geval deskundigheid op het gebied van primair onderwijs en financieel-economisch terrein. Een en 
ander betekent dat de leden van de voorlopige Raad van Toezicht zullen afwegen of zij voldoen 
aan de in de profielen gestelde deskundigheden. 
 
De leden: 
 
Statutair is bepaald dat de Raad van Toezicht  
uit minimaal drie en maximaal vijf leden dient  
te bestaan. De huidige samenstelling is als volgt: 
 
De heer Drs. J. Claessen; voorzitter 
De heer B. Daniëls; lid 
Mevr. S. Qualm – van Schendel; lid  
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ROOSTER VAN AFTREDEN 
 
Vanwege het voorlopige karakter van de Raad van Toezicht is geen rooster van aftreden 
opgesteld en is het rooster van aftreden van het voormalig bestuur niet als uitgangspunt genomen 
voor het opstellen van een rooster t.b.v. de definitieve Raad van Toezicht. Dit zal onderwerp van 
gesprek c.q. besluitvorming zijn tijdens de eerste vergadering van de definitieve Raad. 
 
HONORERING: 
 
De honorering van de Raad van Toezicht per 1 augustus 2015 zal, mede op basis van de 
handreiking van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen, worden vastgesteld. 
Ter overbrugging van de periode tot aan 1 augustus 2015 ontvangen de huidige leden een 
vergoeding van € 100,- per bijgewoonde vergadering. Deze vergoeding is exclusief 
onkostenvergoedingen. 
 
VERGADERINGEN: 
 
Ter voorbereiding op de overgang naar het nieuwe bestuursmodel heeft het algemeen bestuur in 
de periode voor 1 augustus een aantal essentiële documenten vastgesteld t.b.v. de aanstaande 
Raad van Toezicht. Het betreft: 
 

 Reglement Raad van Toezicht 

 Reglement College van Bestuur 

 Functieomschrijving College van Bestuur 

 Profielschets College van Bestuur 
 
Voornoemde documenten zullen door de definitieve Raad van Toezicht moeten worden 
bekrachtigd. 
 
Vanaf 1 augustus is de Raad van Toezicht twee maal bijeen geweest met het College van Bestuur.  
 
Deze vergaderingen vonden plaats op: 
 

 8   oktober 2014  

 17 december 2014  
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Daarbij zijn navolgende besluiten genomen binnen de goedkeuringsbevoegdheid op grond van de 
statuten en het reglement College van Bestuur. 
 

 Vaststellen begroting 2015 

 Intentiebesluit fusie basisschool Patricius en basisschool Op de Slek 

 Vaststellen toezichtkader Raad van Toezicht 
 
Voorts stonden de maanden augustus t/m december in het teken van inwerken, inzicht krijgen in 
en behandelen van bestuurlijke dossiers en heeft de Raad geparticipeerd in het tot stand komen 
van het kaderplan strategisch beleid 2015-2019. Ten behoeve van dit plan heeft hij, namens de 
samenleving, een drietal doelen meegegeven. 
 

 De scholen van SKOEM e.o. bieden, naast het behalen van goede resultaten, ook ruime 
aandacht aan het ontwikkelen van creatieve, sociale en emotionele competenties van hun 
leerlingen. 

 Iedere leerling gaat met plezier naar school en geniet van zijn/haar successen. Aan het einde 
van groep 8 bezit iedere leerling voldoende kennis en –vaardigheden om de uitdagingen van 
het voortgezet onderwijs en de toekomst aan te gaan. 

 Vanuit onze normen en waarden leren wij onze leerlingen respect en begrip te hebben voor 
elkaar en voor mensen uit andere culturen en opvattingen om hen heen. 

 
Deze drie doelen zijn leidend voor de organisatie. Ter verwezenlijking hiervan zijn speerpunten 
gekozen welke zijn vertaald in vier beleidsthema’s. 
 

 Leren leren 

 Samen 

 Om ons heen 

 Onze horizon. 
 
Het houden van toezicht is alleen mogelijk op basis van goede informatie. Conform het 
toezichtkader stelt het College van Bestuur rapportages op over de beleidsterreinen van het 
strategisch beleid (in deze nog de planperiode 2010-2014) en de resultaten van het onderwijs 
inclusief personeelsbeleid, huisvestingsbeleid en verloop exploitatie. Over genoemde 
beleidsterreinen heeft het College van Bestuur in december uitgebreid gerapporteerd. 
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Vanwege de overgang naar het Raad van Toezichtmodel en het eerste jaar in de functie van 
College van Bestuur, beraadt de Raad zich over een beoordelingskader op grond waarvan 
tweejaarlijks beoordelingen van het College van Bestuur zullen plaatsvinden. Daarnaast vindt in de 
maand april van elk kalenderjaar de evaluatie werkrelatie Raad van Toezicht en College van 
Bestuur plaats en is tevens de eigen evaluatie van de Raad van Toezicht gepland. 
 
Ter verkrijging van informatie over aspecten als sfeer, eventuele tegenstellingen, draagvlak voor 
beleid onderhoudt de Raad van Toezicht periodiek contact met de interne omgeving. Tot het 
periodiek contact wordt gerekend: 
 

 De jaarlijkse ontmoeting met de Gemeenschappelijke Medezeggenschap; 

 De jaarlijkse ontmoeting met de directeuren; 

 Persoonlijke netwerken. 
 
De eerste ontmoetingen staan gepland in de maand oktober 2015. 
 
Het is niet aan een Raad van Toezicht om uit te spreken dat het goed gaat met de stichting. Hij 
hoort en ziet echter wel dat de organisatie transparanter wordt en de kwaliteit van het onderwijs 
stevige impulsen krijgt. Beperkte financiële middelen als gevolg van krimp en kleinschaligheid 
vormen geen belemmering om intensieve professionaliseringsslagen te maken, bij de tijds 
methodeaanbod te realiseren en in adequate huisvesting te voorzien. Dat geeft vertrouwen voor de 
toekomst en nodigt de Raad van Toezicht uit om bij te dragen aan de doorontwikkeling van de 
organisatie. 
 
Van College van Bestuur, directeuren en medewerkers wordt veel gevraagd aan visie, 
professionaliteit en inzet. Dit alles in het belang van onze leerlingen en daarmee ook van de 
samenleving. Zeker in een jaar waarin wezenlijke veranderingen hebben plaatsgevonden zijn 
gemotiveerde medewerkers van belang om kwaliteit te borgen en te verstevigen. De Raad van 
Toezicht spreekt dan ook zijn waardering uit voor de getoonde betrokkenheid en voor hetgeen 
gezamenlijk is bereikt. 
 
Namens de Raad van Toezicht 
Drs. J. Claessen 
Voorzitter. 
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BESTUUR EN ORGANISATIE: 
 
SKOEM e.o. is een zelfstandige stichting voor primair onderwijs waartoe een zevental scholen 
behoren, welke zijn gesitueerd in de gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw. Actuele 
speerpunten van gezamenlijk beleid zijn: attractieve onderwijsarrangementen, een hoog niveau 
van leerlingenzorg, deskundigheid, samen werken en samen leren. 
 
De zeven scholen vertegenwoordigen diversiteit in identiteit, cultuur en klimaat en vervullen 
onderscheiden functies in dorp of wijk. Een diversiteit die met elkaar wordt gedeeld en leidt tot 
inspiratie voor toekomstig handelen. Daarbij wordt eigen profilering van de scholen en 
ondernemerschap van het management zoveel mogelijk gestimuleerd, met als resultante een 
constant dynamische organisatie. 
 
Voor SKOEM e.o. zijn efficiënte bedrijfsvoering en doelmatig werken belangrijke voorwaarden om 
continue kwaliteitsverbetering en professionalisering mogelijk te maken. Om de continuïteit kracht 
bij te zetten heeft zij haar bestuursmodel gewijzigd en werd de heer Winkens bestuurder en 
bevoegd gezag van de stichting. De bevoegdheden van de bestuurder zijn vastgelegd in het 
Reglement College van Bestuur. In 2015 zal het managementstatuut worden herzien, hetgeen 
duidelijkheid zal geven over welke mandaten aan de directies van de scholen worden toegekend. 
Met het nieuwe bestuursmodel zijn verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd en de 
overleg- en beslislijnen korter geworden. 
 
Op het bestuursbureau zijn, naast het College van Bestuur (1 fte) per 31 december 2,6 fte ’s 
werkzaam ter ondersteuning en advisering van de scholen en het College van Bestuur. De 
medewerkers van het bestuursbureau voeren geen eigen beleidsagenda, maar kunnen wel 
project- en beleidsvoorstellen aandragen. De beslissing over uitvoering daarvan is aan het College 
van Bestuur in samenspraak met het directieoverleg. 
 
Voor de verwerking van de personele- en salarisadministratie, de financiële administratie, het 
bouwbeheer en de bestuursondersteuning is in 2014 weer gebruik gemaakt van het 
administratiekantoor Vizyr te Heerlen. 
Diensten ter ondersteuning van organisatievraagstukken en onderwijsinnovaties zijn verleend door 
bureau Intersym, Onderwijs Maak Je Samen, en O2-Onderwijsadvies. Daarnaast is de Open 
Universiteit, middels een promovendus, actief betrokken bij de organisatie. 
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MEDEZEGGENSCHAP: 
 
SKOEM e.o. kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschap (GMR). Hierin zijn alle onder de 
stichting ressorterende scholen vertegenwoordigd. De GMR geeft advies en verleent instemming 
aan schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van belang zijn voor alle scholen of het 
merendeel van alle scholen). De advies- en instemmingsbevoegdheden zijn vastgelegd in een 
reglement en medezeggenschapsstatuut, conform de eisen van de Wet op de Medezeggenschap 
(WMS 2007). Op verzoek van de GMR licht het College van Bestuur het voorgenomen beleid toe. 
In de verslagperiode zijn o.a. navolgende punten onderwerp van gesprek geweest en, indien van 
toepassing, van advies of instemming voorzien. 
 

 Begroting 2014  

 Bestuursformatieplan 2014-2015 

 Bestuursrapportage schoolondersteuningsprofielen 

 Gewijzigd mobiliteitsbeleid 

 Managementrapportage schooljaar 2013-2014 (opbrengsten) 

 Financiële analyse periode t/m april en periode t/m augustus 

 Intentiebesluit fusie basisschool Patricius en basisschool Op de Slek 
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College van Bestuur 

GMR Bestuursbureau 

Clusterdirecteur 

Echt-Susteren 

Locatiedirecteur Locatiedirecteur Locatiedirecteur Locatiedirecteur 

Clusterdirecteur 

Maasgouw 



KLACHTENREGELING: 
 
SKOEM e.o. heeft een klachtenregeling tot stand gebracht om te voldoen aan de wettelijke 
regeling voor klachten. Klachten worden zoveel mogelijk op schoolniveau afgehandeld. Elke 
school heeft ten behoeve hiervan een contactpersoon die fungeert als eerste aanspreekpunt. 
Daarnaast heeft de stichting een externe vertrouwenspersoon aangesteld die bij klachten wegens 
seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en geweld als aanspreekpunt fungeert. 
 
Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgepakt of afgehandeld, kan de klager een 
schriftelijke klacht indienen bij het College van Bestuur. In samenspraak met betrokken 
leidinggevende zal, mede op basis van het principe hoor- en wederhoor, de klacht worden 
behandeld en afgehandeld. Mocht zulks niet naar tevredenheid geschieden kan zowel klager als 
College van Bestuur de Landelijke Klachtencommissie inschakelen. 
 
In 2014 heeft de stichting één klacht ontvangen, welke van dien aard was, dat behandeling door de 
Landelijke Klachtencommissie niet noodzakelijk bleek. 
 
DE SCHOLEN: 
 
Onder SKOEM e.o. ressorteren een viertal scholen in de gemeente Echt-Susteren en een drietal 
scholen in de gemeente Maasgouw. Het betreft de scholen: 
 
03RS De Violier Julianastraat 33 6101 HH  Echt 0475-481719 
     
17KU Patricius Hubertusstraat 1 6102 AS  Pey-Echt 0475-482225 
     
17JP Op de Slek Rutsekovenstraat 8 6102 VM  Slek-Echt 0475-481877 
     
17XX De Tweesprong Neutrale Hoek 4 6051 KX  Maasbracht 0475-462026 
     
17WZ ’t Breerke Ankerstraat 1 6051 GG  Maasbracht 0475-463197 
     
00AR De Maasparel Nieuwendijk 22 6107 AW  Stevensweert 0475-551618 
     
06LO Maria Goretti Kantstraat 1 6111 AH  St. Joost 0475-470168 
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LEERLINGENAANTALLEN: 
 
Het concrete leerlingenaantal per 1 oktober 2014 bedraagt 1091. Ten opzichte van de teldatum 1 
oktober 2013 is dit een daling van 50 leerlingen, hetgeen neerkomt op 4,4%. Van het totaal aantal 
leerlingen hebben 38 leerlingen een weging van 0,3 en 11 leerlingen een weging van 1,2. Zij 
maken 4,49% van het totaal aantal leerlingen uit. Het betreft de specifieke doelgroepen: 
schipperskinderen en Sinti/Roma kinderen. 
 
Om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van de leerlingenaantallen in de komende jaren zijn 
per eind 2014 in opdracht van de stichting door bureau Pronexus te Eindhoven prognosecijfers 
opgesteld. Voor de periode t/m 2018 zijn deze terug te vinden in het onderstaande overzicht. 
 
 
DE AANTALLEN: 
 
 Teldatum  Prognose Pronexus  
        
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
        
De Violier 189 183 170 170 165 164 163 
        
Patricius 252 260 264 264 263 268 273 
        
Op de Slek 88 87 78 78 70 65 59 
        
De Tweesprong 245 218 200 200 186 179 174 
        
‘t Breerke 161 161 153 153 144 140 137 
        
De Maasparel 150 143 141 141 136 132 131 
        
Maria Goretti 95 89 85 85 81 78 76 
        
Totaal 1180 1141 1091 1091 1045 1026 1013 
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INTENTIEBESLUIT: 
 
Op grond van de leerling-ontwikkeling op de basisscholen Patricius en Op de Slek heeft het 
College van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, het intentiebesluit genomen om 
beide scholen te fuseren. Een aantal belangrijke overwegingen daarbij zijn geweest: 
 

 De grote instroom op basisschool Patricius waardoor te veel druk ontstaat op het gebouw en er 
noodgedwongen met grote groepen gewerkt moet worden; 

 De verminderde instroom op basisschool Op de Slek waardoor er slechts formatie voor drie 
groepen beschikbaar komt; 

 Het borgen van duurzaam en kwalitatief goed onderwijs op beide scholen; 

 Het realiseren van een evenwichtige schoolstructuur en klassenorganisatie; 

 Effectievere inzet van middelen; 

 Effectiever gebruik van beschikbare ruimtes.  
 
VERBONDEN PARTIJEN: 
 
WSNS 
 
De nieuwe Samenwerkingsverbanden zijn gevormd en per augustus 2014 operationeel geworden. 
SKOEM e.o. neemt deel aan het Samenwerkingsverband PO 31.02 Midden-Limburg. In dit 
Samenwerkingsverband, waar de voormalige verbanden: Swalm en Roer, SWV Echt-Susteren en 
SWV Leudal & Thornerkwartier deel van uitmaken, zijn 14 schoolbesturen vertegenwoordigd. 
Binnen het verband heeft in 2014 de bestuurlijke inrichting definitief vorm gekregen. Voorts heeft 
de Algemene Ledenvergadering diverse essentiële beleidsstukken besproken en vastgesteld, 
waaronder: 
 

 Het ondersteuningsplan (groeidocument) 

 Van indiceren naar arrangeren 

 Het managementstatuut 

 Financiële meerjarenraming. 
 
Gezien de omvang van het verband zijn een drietal regionale ondersteuningsteams t.b.v. de 
basisscholen per 1 augustus actief geworden. Tevens is een vertegenwoordiging van dit verband 
betrokken bij de ontwikkeling van een monitorinstrument op grond waarvan schoolbesturen 
verantwoording afleggen aan het verband. 
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Parallel aan de officiële start van het nieuwe Samenwerkingsverband is per 1 augustus het 
Samenwerkingsverband Echt-Susteren, waar SKOEM e.o. tot dan deel van uitmaakte, formeel in 
liquidatie gegaan. 
 
VVE 
 
In april 2014 zijn de kinderopvangorganisaties, de schoolbesturen basisonderwijs, GGD en de 
gemeente Echt-Susteren een Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie overeengekomen met 
als doel een zo vroeg mogelijke doorgaande ontwikkelingslijn voor VVE-geïndiceerde leerlingen te 
realiseren. Op basis van het Convenant heeft het gezamenlijk beschrijven en vaststellen van de 
wijze van leerling-overdracht plaatsgevonden, alsmede de organisatie en borging van de 
doorgaande leerlijn rekening houdende met de ambities van het basisonderwijs i.k.v. passend 
onderwijs. Een doorlopend proces waar ook in 2015 nog volop aandacht aan wordt besteed. 
 
Schoolbesturen zijn i.k.v. passend onderwijs verantwoordelijk voor de opvang van alle leerlingen. 
Op de zorgniveaus 1 en 2 zitten ook de leerlingen met een VVE indicatie, welke de school een 
passend onderwijsaanbod moet bieden. Daarom maakt VVE onderdeel uit van de brede 
basisondersteuning. 
 
WETENSCHAP EN TECHNIEK 
 
In januari 2014 is een start gemaakt met de inrichting van een regionaal netwerk wetenschap en 
techniek op het niveau van Midden-Limburg. Dit netwerk heeft zich, rekening houdend met het 
bestuursakkoord, ten doel gesteld wetenschap en technologie te integreren in het onderwijs op 
een zodanige wijze dat het een essentieel onderdeel vormt bij het formuleren van ontwikkelings- 
en toekomstperspectieven van elke leerling. Daarmee het kind beter voorbereid te laten zijn op de 
samenleving van morgen. 
 
Ten behoeve van het gestelde doel is een plan opgesteld dat als uitgangspunt heeft vastgelegd 
dat met wetenschap en technologie de nieuwsgierige, onderzoekende en ontwerpende houding 
van elke leerling vastgehouden, gestimuleerd en doorontwikkeld moet worden. 
 
Het netwerk streeft een intensieve samenwerking na tussen scholen PO, scholen VO, bedrijfsleven 
gemeenten en waar mogelijk ook ouders. 
 
Het in dit netwerk participeren betekent voor SKOEM e.o. ook het volop creëren van kansen om 
het onderwijsaanbod aan de meerbegaafde leerlingen te verbreden en te verdiepen. 
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GEMEENTEN 
 
Ook in dit verslagjaar heeft regelmatig bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de gemeente Echt-
Susteren en de gemeente Maasgouw. Belangrijke agendapunten daarbij waren o.a.: 
 

 De decentralisatie jeugdhulp 

 In relatie tot bovenstaande de ontwikkelingen Passend Onderwijs 

 Ontwikkelingen in de kinderopvang 

 De lokale educatieve agenda. 

 Overheveling buitenonderhoud schoolgebouwen. 
 
Voorts zijn er ook overlegmomenten geweest op ambtelijk niveau, de Vereniging voor het 
Katholiek Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Naast voornoemde heeft SKOEM e.o. eerste oriënterende gesprekken gevoerd met de gemeente 
Maasgouw om te komen tot de realisatie van een integraal kindcentrum in de brede school 
Maasbracht. Daarmee wil de stichting voorzien in een integraal programma-aanbod (onderwijs, 
opvang, vrije tijd en zorg) voor kinderen van tenminste 0-12 jaar.  
 
OPEN UNIVERSITEIT 
 
Het project op het gebied van netwerkleren/sociaal leren met duidelijke doelen op het gebied van 
opbrengstgericht werken en professionaliseren is verbreed en verdiept. Daarbij is vooral 
ingezoomd op het aspect: lerende houding (bereidheid om in beweging te komen en 
daadwerkelijke leeracties) en ruimte voor creativiteit. Belangrijke ondersteuning is daarbij in het 
verslagjaar wederom geboden door de promovendus, verbonden aan de Open Universiteit.  
Ten aanzien van het promotieonderzoek gericht op het wetenschappelijk onderzoek of meetbaar 
c.q. aantoonbaar gemaakt kan worden dat er een relatie bestaat tussen professionele 
leergemeenschappen en opbrengsten zijn diverse activiteiten uitgevoerd. 
 
Voorts is in co-creatie met de Universiteit en een collega-bestuur een vooraanmelding langlopend 
onderwijsonderzoek 2015 ingediend bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Deze 
vooraanmelding is ontvankelijk verklaard. Over een vervolg wordt de stichting begin 2015 
geïnformeerd. 
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STRATEGISCH BELEID: 
 
Het jaar 2014 is het laatste jaar van het strategisch beleid 2010-2014, dat destijds tot stand is 
gekomen op basis van het werken vanuit de “Balanced  Score Card”. Daarbij zijn de strategische, 
tactische en operationele uitgangspunten geformuleerd binnen de perspectieven: resultaat, klant, 
organisatie en innovatie. In het plan zijn over de beleidsperiode de jaarlijks te leveren prestaties 
opgenomen. In december zijn de resultaten in deze gerapporteerd aan de Raad van Toezicht. 
 
Parallel aan de afronding van het strategisch beleid 2010-2014 zijn de hoofdlijnen van het 
strategisch beleid 2015-2019 gepresenteerd. De basis voor deze hoofdlijnen is gelegd vanuit de 
resultaten voortvloeiende uit de vijf kwaliteitsmeters: 
 

 DUO tevredenheidonderzoek ouders 

 Schoolondersteuningsprofielen inclusief de bestuursrapportage 

 Resultaten netwerkleren 

 Inspectierapporten inclusief jaarlijks bestuursgesprek 

 Het bestuursdocument: “Analyse en Verbeteren” 
 
Daarnaast is de nadrukkelijke input vanuit de werkvloer en vertegenwoordigers van de externe 
organisaties die bij SKOEM e.o. betrokken zijn mede bepalend geweest. 
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MISSIE: 
 
Op iedere school van onze stichting staan betrokkenheid en welbevinden hoog in het vaandel. 
Naast cognitieve ontwikkeling is er ruime aandacht voor sociaal-emotionele en creatieve 
ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen hun talenten optimaal kunnen 
ontdekken en ontwikkelen. Op onze scholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de 
leerlingen van nu vragen. Dat gebeurt op cognitief, sociaal, creatief en sportief gebied. Wij nodigen 
ouders nadrukkelijk uit om mee te denken en samen met ons de ontwikkeling van hun kinderen te 
volgen. 
 
Uitgangspunt is dat kinderen met plezier naar de basisschool gaan zodat ze de beste start voor 
later maken. Hier hebben leerlingen, leerkrachten en ouders elkaar bij nodig. Op onze scholen 
werken deskundige leerkrachten en leidinggevenden, die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van 
onze leerlingen. Veiligheid, respect en het delen van succeservaringen staan hierbij voorop. Ons 
motto hierbij is: “Krachtig onderwijs met een hoge gemeenschappelijke betrokkenheid”.  
 
Alle leerlingen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging of cultuur zijn welkom op onze 
scholen. Wij accepteren daarbij verschillen, zolang onze normen en waarden gerespecteerd 
worden. SKOEM e.o. werkt vanuit wederzijds respect, oprechte nieuwsgierigheid, openheid en 
veiligheid. Iedereen voelt zich eigenaar en verantwoordelijk voor het onderwijs dat we aanbieden 
en staat daar ook voor. De leerling is daarbij verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leerproces. 
 
Vanuit het besef dat maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op ons onderwijs toont de 
stichting zich ambitieus en toekomstgericht. Om succesvol te zijn en te blijven richt zij haar focus 
op: 
 

 Het vergroten van het beleidsvoerend vermogen van haar scholen en het vergroten van de 
autonomie om schoolontwikkeling verder vorm te kunnen geven 

 Het realiseren van een kansrijke leeromgeving die een brede ontwikkeling voor al haar 
leerlingen mogelijk maakt.  

 De versterking van de positie van de stichting en haar scholen binnen de regio 

 Een effectieve samenwerking met al haar partners, zowel intern als extern en de directe 
schoolomgeving. 
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VISIE: 
 
Onze scholen staan midden in de samenleving; een samenleving die voortdurend verandert. 
Aspecten als terugloop van leerlingen, schaalvergroting, bezuinigingen en nieuwe wet- en 
regelgeving dwingen ons tot een constant nadenken over veranderingen binnen onze organisatie. 
Deze veranderingen vragen voortdurend om optimaal in te spelen op de ontwikkelings- en 
leerbehoeften van onze leerlingen. Daarbij sluit het aanbod van ons onderwijs, de methodes 
waarmee wij werken en de inrichting van onze gebouwen zoveel mogelijk aan bij hun 
belevingswereld. Dit betekent dat enerzijds rekening gehouden wordt met meervoudige 
intelligenties en verschillende leerstijlen van onze leerlingen. Anderzijds met het ontdekken van 
(eigen) talenten, het behalen van succeservaringen en het ontwikkelen van algemene 
vaardigheden. Er worden binnen SKOEM e.o. dan ook continue voorwaarden geschapen om een 
hoge kwaliteit van onderwijs te behouden en waar nodig verder uit te bouwen. 
 
Ontwikkelingen vragen ook om veranderingsbekwaamheid van personeel en van de zijde van de 
werkgever facilitering en maatwerk. Veranderingen komen vooral tot stand op basis van passie 
van elke medewerker en (intensieve) samenwerking. Daarom verdienen onze medewerkers het de 
ruimte te krijgen om zich voortdurend verder te professionaliseren en te ontwikkelen. Iedere 
medewerker is hier zelf verantwoordelijk voor; SKOEM e.o. initieert en faciliteert waar nodig.   
 
Goed onderwijs is de beste reclame. Uitgangspunt hierbij is een goed pedagogisch klimaat, 
effectieve instructie en goed klassenmanagement. Het onderwijs op onze scholen moet daarbij 
modern en eigentijds zijn en blijven aansluiten bij de veranderende leerbehoeftes van onze 
leerlingen en de samenleving daar omheen.  
 
Communicatie- en informatiebronnen worden voortdurend afgestemd op de behoeftes van onze 
leerlingen en onze omgeving. Snelheid, openheid, transparantie en laagdrempeligheid zijn hierbij 
uitgangspunt. Binnen SKOEM e.o. worden voortdurend doelen gesteld, zowel naar leerlingen als 
naar ons onderwijs. Deze doelen en de behaalde opbrengsten worden geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld. 
 
Vanaf begin 2015 zal bovenstaande visie vertaald en geconcretiseerd worden, waarbij de drie 
volgende kernwaarden centraal staan:  
 

 competentie (vaardig, reflectie, kundig, kennis), 

 relatie (respect, communicatie, begrip, veiligheid),  

 autonomie en groei (zelfsturing, verantwoordelijk, ontwikkeling, eigenaarschap), 
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Vertaling en concretisering op schoolniveau houdt in dat genoemde kernwaarden terug te vinden 
zijn in de geformuleerde leerkracht- en leerlingvaardigheden en dat zij gelinkt zijn aan de 
verschillende onderwijsconcepten van de scholen SKOEM e.o.  
 
Monitoring van het bovenstaande geschiedt op basis van een jaarcyclus waarbij: 
 

 Een ambitiegesprek wordt gevoerd tussen College van Bestuur en unitdirecteur 

 Een ambitiegesprek wordt gevoerd tussen unitdirecteur en teamleider 

 Een resultaatgesprek wordt gevoerd tussen College van Bestuur en unitdirecteur 

 Een resultaatgesprek wordt gevoerd tussen unitdirecteur en teamleider 
 
Over de resultaten legt het College van Bestuur jaarlijks verantwoording af aan de Raad van  
Toezicht. 
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ONDERWIJS: 
 
KWALITEITZORG: 
 
Kwaliteitzorg mag geen toeval zijn. Daarom is het systematisch werken aan de kwaliteit van de 
scholen noodzakelijk. Dat betekent: het juiste beleid en de daarvan afgeleide doelstellingen 
formuleren, de juiste handelingen verrichten en op een goede manier evalueren of bereikt is wat 
de stichting en/of de scholen willen bereiken. Onderdeel van dit systematisch werken is het 
document: “Analyse en Verbeteren”, dat naast het Cito leerlingvolgsysteem de opbrengsten van de 
landelijk genormeerde toetsen per school in beeld brengt. Deze opbrengsten worden afgezet tegen 
de ondergrenzen van de inspectie, zoals weergegeven in het waarderingskader met navolgend 
resultaat tussenopbrengsten 2014. 
 
 

                                                      
 
De Violier    
 
Patricius    
 
Op de Slek    
 
De Tweesprong    
 
Maria Goretti    
 
De Maasparel    
 
‘t Breerke    
 
      = Onvoldoende          = voldoende, maar nadert de ondergrens         = goed 
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Naast de resultaten zoals op voorgaande pagina vermeld worden tevens de opbrengsten van 
spelling niet werkwoorden, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling leerlingen groep 8 en 
het zorgoverzicht in het analyse-instrument weergegeven. Ter beoordeling van deze onderdelen is 
een SKOEM-norm bepaald gelijk aan het niveau 3 medio van het Cito.  
Tevens heeft de stichting, mede n.a.v. het bestuursakkoord, het streefdoel geformuleerd dat het 
aantal leerlingen met een score op het niveau 1 t/m 4 van het Cito minimaal 80% van de groep 
moet beslaan, waarbij 60% aan de norm 1 t/m 3 moet voldoen. Derhalve zijn in voornoemd 
document overzichten scoringspercentages toegevoegd. 
 
Ook de resultaten van de Cito eindtoets behoren tot de opbrengsten welke worden opgenomen in 
het  analyse-instrument. Van de resultaten 2014 treft u hieronder een overzicht aan. 
 
Scholen Ondergrens Bovengrens Landelijk 

Gemiddelde 
Score school 

     
De Violier 534,2 538,2 536,2 536,2 
     
Patricius 535,1 539,1 537,1 533,0 
     
Op de Slek 534,9 538,9 536,9 535,2 
     
Maria Goretti 534,8 538,8 536,8 538,5 
     
’t Breerke 534,3 538,3 536,3 541,8 
     
De Tweesprong 534,2 538,2 536,2 532,7 
     
De Maasparel 534,5 538,5 536,5 536,6 
 
Om een en ander goed te kunnen monitoren worden de opbrengsten en de voorgenomen acties 
per school met het management besproken. Tevens vindt uitwisseling van de resultaten van alle 
scholen op stichtingsniveau plaats om zodoende tot mogelijke beleidsvoering t.b.v. alle scholen te 
komen. Gezien de resultaten van de Cito eindtoets op twee scholen zijn per direct interventies 
(met externe begeleiding) uitgezet om tot een hogere opbrengst te komen. Tevens worden deze 
scholen door het College van Bestuur intensiever gevolgd.  
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INSPECTIE: 
 
Scholen worden ten minste één maal per vier jaar door de inspectie bezocht i.k.v. het Periodiek 
Kwaliteits Onderzoek (PKO). Tijdens dit bezoek worden verschillende domeinen aan de hand van 
indicatoren beoordeeld. In 2014 zijn de basisscholen Patricius en Maria Goretti door de inspectie 
bezocht. Voor beide scholen is daarbij wederom het basisarrangement toegekend. 
 
Voorts heeft op maandag 29 september het jaarlijks bestuursgesprek plaatsgevonden tussen de 
inspectie van het onderwijs en het College van Bestuur. Op basis van de jaarlijkse scan van de bij 
de inspectie bekende gegevens van alle scholen van de stichting, wordt bekeken of er scholen zijn 
die extra risico lopen. De inspectie heeft haar bevindingen in het bestuursgesprek gerapporteerd, 
hetgeen in concreto betekent dat 2 scholen het basisarrangement met attendering krijgen. 
 
Het basisarrangement met attendering is toegekend vanwege het feit dat in het jaar 2014 de 
eindopbrengsten van deze scholen onder de ondergrens van de inspectie liggen. De overige 
scholen hebben het basisarrangement toegekend gekregen. 
 
UITSTROOM naar het VO: 
 
Onderstaand het overzicht de uitstroom naar het voortgezet onderwijs in 2013-2014. 
 
Scholen VMBO 

B of K 
VMBO 
G of T 

HAVO VWO 

     
De Violier 2 11 9 6 
     
Patricius 2 17 7 2 
     
Op de Slek 2 2 3 2 
     
Maria Goretti 0 3 3 3 
     
’t Breerke 0 5 11 7 
     
De Tweesprong 8 18 10 5 
     
De Maasparel 2 5 1 4 
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LEERLINGKENMERKEN: 
 
Onze scholen streven er naar het maximale rendement uit elk kind te halen. Dat betekent dat er 
niet alleen gewerkt wordt aan het vergroten van kennis, maar ook dat de persoonlijke ontwikkeling 
wordt gestimuleerd en praktische vaardigheden worden aangeleerd. Om daar voor ieder kind zo 
succesvol mogelijk in te zijn, is het van belang goed zicht te hebben op de leerling-kenmerken. 
Daarom is een uniform kader opgesteld waarin, naast cijfermatige gegevens, zoals kortlopend 
handelingsplan, aparte leerlijn, logopedie, fysiotherapie, ook andere gegevens zijn opgenomen, 
zoals: eenoudergezin, contact met externe organisaties als GGD of Bureau Jeugdzorg, thuistaal,  
grensverkeer, sociale participatie en interesses bovenbouwleerlingen na schooltijd. Op basis van 
deze gezamenlijke input worden binnen de school conclusies getrokken en acties uitgezet. 
 
CULTUUREDUCATIE: 
 
In opdracht van het Ministerie van O,C en W en in samenwerking met experts heeft het SLO een 
leerplankader uitgezet voor cultuureducatie. Dit leerplankader maakt deel uit van het 
beleidsprogramma: “Cultuureducatie met Kwaliteit”. Dit beleidsprogramma heeft tot doel de 
kwaliteit van kunstzinnige oriëntatie op basisscholen te waarborgen. Naast het aanleren van 
vaardigheden betekent dit voor onze scholen vooral ook het prikkelen van de creativiteit, het 
openstaan voor vernieuwingen, het stimuleren van het kritisch denkvermogen en het ontwikkelen 
van datgene wat van een eigentijdse burger mag worden verwacht. Omdat er sprake is van een 
kader kan cultuureducatie op verschillende manieren worden ingevuld. Ten behoeve van de 
scholen SKOEM e.o. is (mede gebaseerd op het gemeentelijk beleidsdocument) een beleidskader 
vastgesteld dat een raamwerk biedt voor de scholen om cultuureducatie verder in te vullen. 
 
PROTOCOL MEDISCH HANDELEN: 
 
Personeelsleden op onze scholen kunnen geconfronteerd worden met leerlingen die klagen over 
pijn die meestal met eenvoudige middelen is te verhelpen. Ook krijgen onze scholen steeds vaker 
het verzoek van ouders om hun kind de door de arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. 
Met het oog op de gezondheid van de kinderen is het van groot belang, dat personeelsleden in alle 
situaties zorgvuldig handelen. Personeelsleden en schoolleiding moeten zich realiseren dat 
wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij daarvoor aansprakelijk gesteld kunnen worden. 
Daarom is een protocol medicijnverstrekking en medisch handelen opgesteld, dat aangeeft hoe in 
voorkomende situaties te handelen. 
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ICT: 
 
Binnen SKOEM e.o. is een werkgroep ict actief, bestaande uit de ict-coördinatoren van de 
verschillende scholen. In de regel vergadert deze werkgroep drie à vier maal per jaar, zo ook in 
2014. De werkgroep pleegt daarbij overleg over de stand van zaken op de scholen op het gebied 
van ict, worden problemen voorgelegd en voorstellen gedaan en wordt gesproken over de richting 
die men gezamenlijk uit wil gaan om de organisatie toekomstbestendig te maken en te houden. In 
het verslagjaar zijn volgende onderwerpen nader uitgediept en grotendeels gerealiseerd, te weten: 
de herinrichting van de infrastructuur en de hernieuwde opzet van de websites, waardoor deze 
transparanter en toegankelijker worden.  
 
Daarnaast is een uniform ict beleidsplan vastgesteld dat als basis dient voor de schoolgebonden 
ict beleidsplannen. Het moet gezien worden als een groeidocument dat voortdurend bijgesteld 
en/of aangevuld kan worden op basis van beslissingen, bijeenkomsten of ontwikkelingen. 
 
EXPERTGROEP: 
 
De stichting heeft de taak ervoor te zorgen dat haar scholen passend onderwijs bieden. Daarbij is 
het uitgangspunt: meer preventief, minder curatief. Om het preventief handelen binnen de scholen 
te versterken heeft zij een expertgroep ingericht met als taak: het stimuleren van een voldoende 
niveau van basisondersteuning op het niveau van de leerling en leerkracht en het stimuleren van 
de schoolontwikkeling. De expertgroep staat ten dienste van de gezamenlijke 
ondersteuningsstructuur binnen de stichting en houdt rekening met de aansluiting op de lokale 
structuren. De leden van de expertgroep vormen een brug tussen de leerkrachtvragen bij 
specifieke ondersteuningsbehoeften en de stap naar het ondersteuningsteam van het 
samenwerkingsverband. 
 
PEERGROEP: 
 
In het verslagjaar is in samenwerking met de stichting Triade een “peergroep” ingericht t.b.v. de 
onderlinge consultaties tussen de scholen van SKOEM e.o. en Triade. Consultaties die gericht zijn 
op het vergroten van het vermogen van de scholen om de schoolgebonden ontwikkelthema’s 
kritisch onder de loep te nemen om zo weer verder ontwikkelpunten te vinden of te spiegelen. Een 
belangrijke basis voor de consultaties wordt gevormd door de verschillende kwaliteitsinstrumenten 
die gebruikt worden en de scholing van de leden van de peergroep gericht op het versterken van 
de communicatie vanuit “eigenaarschap en ontwikkelingsgerichte gespreksvoering. 
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PERSONEEL: 
 
PERSONEELSBESTAND PER 31-12-2015: 
                 Vrouw     Man       Totaal 
     
College van Bestuur  1 1 
    
Unitdirecteur 1 1 2 
    
Teamleider 6  6 
    
Zorgcoördinator/groepsleerkracht 7  7 
    
Groepsleerkracht 62 9 71 
    
Medewerker kantoor 3  3 
    
Promovendus Open Universiteit  1 1 
    
Totaal 79 12 91 
 
LEEFTIJDSOPBOUW: 
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UITSPLITSING VANAF 50 JAAR: 
 

 
 
          OPMERKINGEN: 
 

 De promovendus van de Open Universiteit heeft een 
aanstelling voor bepaalde tijd. 

 Van het totale personeelsbestand heeft 53,85% een 
leeftijd van 50 jaar of ouder. Het aandeel werknemers 
jonger dan 50 jaar bedraagt 46,15%. 

 Ten opzichte van het verslagjaar 2013 is het aantal 
personeelsleden van 50 jaar of ouder met 7,54% 
afgenomen. 

 Van het totale personeelsbestand is 13,19% man en 86,81% vrouw. Het percentage mannen is 
daarmee 0,94% afgenomen. Het percentage vrouwen is daarmee 0,94% toegenomen. 

 In de categorie 50 jaar en ouder heeft 36,73% een leeftijd van 60 jaar en ouder. Dat is een 
toename van 2,77% t.o.v. verslagjaar 2013. 

 Ten gevolge van het voorgaande gedachtestreepje krijgt de stichting de komende jaren te 
maken met uitstroom van personeel dat gebruik gaat maken van het keuze pensioen c.q. het 
pensioen. 

 Voor 2015 is de verwachting dat 3 personeelsleden (2,46 fte) uit deze categorie zullen 
uitstromen. Dat is 16,66% van de genoemde categorie. 

 Gezien de krimpsituatie (verminderd aanbod leerlingen) en de beschikbare middelen is het 
slechts gedeeltelijk mogelijk de huidige jonge leerkrachten in hun onvolledige werktijdfactor 
aan te vullen. 
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VOLTIJD/DEELTIJD: 
          VOLTIJD:        DEELTIJD:    TOTAAL: 
 
Mannen 10 2 12 
    
Vrouwen 22 57 79 
    
Totalen: 32 59 91 
 
ZIEKTEVERZUIM: 
 
Het ziekteverzuimpercentage in 2014 bedraagt 7,56%. Dat is een stijging van 1,01% t.o.v. het 
verslagjaar 2013. Het percentage is vooral veroorzaakt door het aantal dagen verzuim lang (meer 
dan 43 dagen) en het verzuim extra lang (365 of meer dagen). Genoemd verzuim is grotendeels te 
verklaren als gevolg van: 
 

 Medische aandoeningen die behandeling van een specialist vergen en/of een herstelperiode 
van minimaal 3 maanden in beslag nemen; 

 
Voor 6 medewerkers is het onder het gedachtestreepje genoemde in 2014 van toepassing 
geweest. Zij vertegenwoordigen 6,59% van het totale personeelsbestand. Daarnaast is voor 4 
medewerkers zwangerschapsgerelateerd verzuim aan de orde geweest. Dat maakt 4,39% van het 
totale bestand uit. 
 
FORMATIEBELEID: 
 
SKOEM e.o. stelt, in het kader van het formatiebeleid, jaarlijks een op de actualiteit gebaseerd 
formatieplan op. Met dit plan legt zij verantwoording af m.b.t. de inzet van de beschikbare 
personele middelen en de besteding c.q. inzet van de middelen op stichtings- en schoolniveau. 
Daar waar de beschikbare personele middelen niet toereikend blijken vindt, conform vastgesteld 
beleid, onttrekking plaats uit het budget P&A. Ondanks de ambities en voorgenomen 
kwaliteitsimpulsen van de stichting is deze onttrekking gemaximaliseerd op 25%. Daarbij is het 
streven voornoemde onttrekking in de komende jaren af te bouwen. Voor het schooljaar 2015-
2016 bedraagt deze onttrekking 23,60%. 
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LEERNETWERKEN: 
 
In het voorjaar van 2014 hebben de afzonderlijke scholen van SKOEM e.o., uitgaande van diverse 
rapportages, w.o. de schoolfoto en het schoolondersteuningsprofiel, een tweetal speerpunten 
gekozen om aan te werken. Aansluitend zijn voor beide speerpunten schoolontwikkelingsdoelen 
geformuleerd en geconcretiseerd volgens het principe “Werken met Succesmaten”. De 
leerkrachten hebben op grond van de schoolontwikkelingsdoelen een persoonlijke leeragenda en 
actieplan opgesteld. 
Medio 2014 is a.h.v. individuele gesprekken, gevoerd door de promovendus, geïnventariseerd 
welke leervragen voorliggen. De lijst van leervragen die middels voornoemde gesprekken naar 
voren is gekomen, is samen te vatten in een viertal brede onderwerpen, te weten: 
 

 Meerbegaafdheid 

 Passend onderwijs 

 Klassenmanagement 

 Vakinhoud 
 
Zij hebben de basis gevormd voor de inrichting van een elftal leernetwerken, die vanaf schooljaar 
2014-2015 actief aan de slag zijn gegaan. Iedere medewerker van SKOEM e.o. maakt deel uit van 
een of meerdere leernetwerken. De opbrengsten uit de netwerken worden voor ieder afzonderlijk 
opgenomen in een portfolio en voor gezamenlijke ontwikkelingsdoelen gedeeld via een medium en 
terugkoppeling op teamniveau. Met de opname in een portfolio loopt de stichting vooruit op de 
ontwikkelingen in het kader van de verplichte registratie in het lerarenregister. De opbouw van de 
portfolio geldt eveneens voor de leidinggevenden binnen de stichting. Dit met het oog op de 
verplichte registratie in het schoolleidersregister. 
 
MOBILITEITSBELEID AANGEPAST: 
 
In 2007 heeft de stichting mobiliteitsbeleid geformuleerd en vastgelegd. Met dit beleid streeft zij na 
haar medewerkers te boeien en te binden aan de organisatie. Zij stelt dan ook met nadruk dat 
vrijwillige mobiliteit (met vitalisering van het beroep als belangrijkste uitgangspunt) voorop staat. 
Ook wil zij met dit beleid de mogelijkheden bieden voor loopbaanontwikkeling en kwaliteiten 
bevorderen en inzetten op plekken waar deze kwaliteiten het meest nodig zijn. Omdat een aantal 
onderdelen van het beleid niet meer relevant waren, heeft in 2014 aanpassing van het beleid 
plaatsgevonden. 
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HUISVESTING: 
 
Op basis van het meerjarenonderhoudsplan, dat met regelmaat wordt geactualiseerd, vindt 
planmatig onderhoud plaats. Alle noodzakelijke werkzaamheden worden in samenspraak met de 
directie van de scholen en na vaststelling van de begroting uitgevoerd. De belangrijkste 
onderhoudsactiviteiten in 2014 betroffen: 
 

 Technisch onderhoud  €    234,- 

 Onderhoud speelplaats  €    820,- 

 Overig onderhoud   € 11963,- 
 
Voor het onderhoud aan de buitenzijde (excl. Schilderwerk) zijn in 2014 de gemeentes nog 
verantwoordelijk geweest. Daartoe zijn voor het verslagjaar aanvragen opname programma 
huisvesting ingediend. De aanvragen zijn gehonoreerd, hetgeen heeft geleid tot de realisatie van 
navolgende voorzieningen: 
 

 Onderzoek n.a.v. regelmatige verstoppingen van de toiletten van basisschool Maria Goretti 
heeft duidelijk gemaakt dat aan de speelplaatszijde breuken en wortels van bomen in de 
riolering aanwezig waren. Herstelwerkzaamheden door de gemeente Echt-Susteren hebben dit 
probleem verholpen. 

 Een asbestscan uitgevoerd in opdracht van de stichting heeft uitgewezen dat de wanden van 
de cv-ruimte van basisschool ’t Breerke asbest bevatten. In samenspraak met de gemeente 
Maasgouw heeft asbestsanering plaatsgevonden. 

 Basisschool de Maasparel is in 2013 geheel gerenoveerd en aangebouwd opgeleverd. Na de 
ingebruikname is gebleken dat de technische installatie niet geheel voldeed. In het verslagjaar 
zijn daarom herstelwerkzaamheden verricht. 

 
BREDE SCHOOL: 
 
Na een bouwperiode van ongeveer 10 maanden is per augustus 2014 de nieuwbouw brede school 
Maasbracht opgeleverd. Daarmee is voor onze basisschool de Tweesprong een einde gekomen 
aan huisvesting in twee gebouwen die, gezien de leeftijd, in slechte staat verkeerden. Het nieuwe 
gebouw dat naast de Tweesprong nog een zestal andere gebruikers kent, geeft volop 
mogelijkheden om eigentijds onderwijs te realiseren. 
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FINANCIÉN: 
 

 
 
 
        Realisatie  Begroot  Realisatie 
           2014      2014      2013 
           Euro      Euro      Euro 
Baten: 
(Rijks)bijdragen OCW    5.418.922  5.117.539  5.706.289 
Overige baten         189.416     176.650     135.749 
 
Totaal baten      5.608.338  5.294.189  5.842.037 
 
Lasten: 
Personele lasten     4.648.435  4.559.282  4.606.975 
Afschrijvingen           94.220       96.440       94.325 
Huisvestingslasten        376.027     374.562     333.348 
Overige instellingslasten      325.661     286.992     332.503 
Leermiddelen (PO)        208.196     232.185     246.206 
 
Totaal lasten      5.652.539  5.549.461  5.613.357 
 
Saldo baten en lasten       - 44.201   - 255.272     228.680 
 
Financiële baten en lasten 
Financiële baten          17.530       14.000       21.732 
Financiële lasten               604                0         3.237 
 
Saldo financiële baten en lasten      16.926       14.000       18.495 
 
Resultaat baten en lasten      - 27.275   - 241.272     247.175 
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        31-12-2014   31-12-2013 
            Euro         Euro 
 
Vaste activa: 
 
Materiële vaste activa 
Installaties             70.400           75.054 
Inventaris en apparatuur       558.229         476.133 
 
              628.629      551.187 
 
                    
 
Vlottende activa: 
 
Vorderingen 
Ministerie van OCW        306.811         234.300 
Overige vorderingen en        128.733         114.629 
overlopende activa 
 
              435.544      348.929 
 
Effecten (< 1 jaar)           0      0 
 
Liquide middelen        1.114.979   1.293.762 
 
 
Totaal activa:         2.179.152   2.193.878 
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        31-12-2014   31-12-2013 
            Euro         Euro 
 
Eigen vermogen 
Algemene reserve       287.849       187.910 
Bestemmingsreserves      983.781    1.107.962 
(publiek en privaat) 
          1.271.630    1.298.905 
 
Voorzieningen 
Onderhoudsvoorziening     275.573       290.102 
Overige voorzieningen        68.492         78.026 
 
             344.065     368.128 
 
 
 
Kortlopende schulden                                   
Crediteuren          81.683         42.175 
Belastingen en premies 
sociale verzekeringen      245.245       251.699 
Overige schulden en 
overlopende passiva      236.529       232.971 
 
             563.456       526.845 
 
 
Totaal passiva:       2.179.152    2.193.878 
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Financiën op balansdatum: 
 

Onderstaand een overzicht en analyse van de financiële situatie op de balansdatum. Aangezien de 
sturing plaats vindt over jaren heen, is een trend in de ontwikkeling van de verhoudingscijfers 
inzichtelijk gemaakt. Het totaal per balansdatum is: 
 

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

   

2014 € 2.179.152 -/-  0,7 % 

2013 € 2.193.878 +    7,7 % 

2012 € 2.036.131 -/-  11,4 % 

2011 € 2.299.131 -/-  3,9 % 

 

Een negatief resultaat aan baten en lasten voor 2014 van -/- € 27.275. Er was begroot een tekort 

van -/- € 241.272. Een uitgebreide analyse volgt later. Er is sprake van een gunstige ontwikkeling.  

 

De reden van het grote overschot in 2013 is terug te voeren op de extra impulsen die op basis van 

het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) en het zogenaamde Herfstakkoord door het Ministerie van 

OC&W in december 2013 werden uitbetaald. Wanneer we deze impulsen buiten beschouwing 

laten, toont de exploitatie in 2013 een positief saldo van € 4.188 in plaats van € 247.175. 

 

De jaarrekening is opgesteld conform algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële 

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

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

 

 Kengetallen  
 

In de Staatscourant van 24 november 2011 stond gepubliceerd dat de Minister van OC&W de 

beleidsregel financieel toezicht po en vo 2011 heeft vastgesteld. Het financiële toezicht is gericht 

op financiële risico’s op het niveau van bevoegd gezag (bestuur) van de scholen en betreft de 

aspecten: financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.  

 

De risicogerichte opzet van het toezicht houdt in dat de inspectie alleen contact legt met of een 

onderzoek instelt bij besturen wanneer zij financiële risico’s constateert of met voldoende 

waarschijnlijkheid vermoedt. Hierbij fungeert het rapport van commissie “Don” over het financiële  
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beleid bij onderwijsinstellingen als kapstok. Hierin hanteert de commissie twee belangrijke 

uitgangspunten: vermogensbeheer en budget beheer.  

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

te kunnen berekenen stelt de commissie het begrip kapitalisatiefactor centraal.  

 

 Kengetallen Vermogensbeheer 

 

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

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

De Inspectie kan de mogelijkheid van excessief spaargedrag nader onderzoeken, indien de 

signaleringsgrenzen zijn overschreden. 

 

De kapitalisatiefactor wordt gedefinieerd als (TK/TB): 

 

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

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

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

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

Bufferliquiditeit 10.0% 5.0% 

Transactieliquiditeit 13.8% 8.5% 

Financieringsfunctie 31.5% 20.5% 

 55.3% 34.0% 

Afgeronde signaleringsgrens  60.0% 35.0% 

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

 
Concreet voor SKOEM betekent dat bij jaarlijkse baten van € 5,6 mln. een bovengrens van 
55% van kracht is, wat betekent normatief € 3,1 mln. aan kapitaal. 
Realisatie jaarrekening 2014 geeft een activa op balansdatum van € 2,2 mln. 
 

Investeringsbeleid / financieringsfunctie: 

De investeringsplannen worden door schooldirecteuren ingediend en besproken met College van 

Bestuur. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven geven is het belang van 

investeringsruimte onderkend. Als activeringsgrens is een drempelbedrag van € 500 bepaald.  
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In het 2014 is er geïnvesteerd voor een bedrag van € 171.662 (2013: € 38.531). Voor een 
overzicht per school wordt verwezen naar de bijlage. De boekwaarde in het verslagjaar is 
toegenomen van € 0,55 naar € 0,63 mln. Normatief een benodigde investeringsbuffer 32% van de 
totale baten is € 1,80 mln. 
 

Transactieliquiditeit: 
Normatief 13% van de totale baten van € 5,6 mln. is € 0.73 mln. 

 

Bufferliquiditeit: 

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

grootte van de instelling wordt door de commissie een percentage van de totale baten geadviseerd 

als buffer. Risicomarges worden voor een beoordeling als volgt gekwantificeerd: ± 10% voor 

instellingen met € 5,6 mln. jaarlijkse baten. Voor SKOEM een normatief financieel benodigde buffer 

van € 0,56 mln. Aspecten die qua risico inschatting in acht worden genomen, zijn overheids-

bezuinigingen of krimpende aantallen leerlingen en baten.  

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

Kapitalisatie 
factor 

Realisatie Landelijk 
gemiddelde 

6 tot 10 scholen  

Gemiddelde  
VIZYR   

6 tot 10 scholen  

Commissie Don 
Vermogensbeheer 

Bovengrens 

     

2014 37.48 % Nog niet bekend Nog niet bekend < 55 % 

2013 36.13 % 46.62 % 41.0 % < 55 % 

2012 34.13 % 44.45 % 40.9 % < 55 % 

2011 38.70 % 44.03 % 39.5 % < 55 % 

 
Bovenstaande illustreert dat de score van SKOEM lager is dan het landelijke gemiddelde. 
De Inspectie van het Onderwijs houdt financieel toezicht op de resultaten. Met een 
kapitalisatiefactor score van 37%, is de conclusie dat er bij de stichting geen sprake is van 
onderbenutting van kapitaal (plafond 60%). Nader onderzoek is niet direct te verwachten.  
 
Het tweede kengetal dat het ministerie van OC&W hanteert om een beeld te krijgen bij het 
vermogensbeheer van onderwijsinstellingen is de solvabiliteit. 
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Solvabiliteit: 
 
De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid. Geeft aan of de organisatie 
aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Voor het onderwijs zijn er 2 solvabiliteit ratio’s. Het 
verschil tussen beide wordt veroorzaakt door voorzieningen.  
 
Solvabiliteit 1 is:  eigen vermogen / totaal vermogen. 
 

Solvabiliteit 1 Realisatie Landelijk gemiddelde 
BaO 

6 tot 10 scholen 

Gemiddelde 
VIZYR BaO 

6 tot 10 scholen 

Ondergrens 

“Don” PO-raad 

Normering 

     

2014 58.35 Nog niet bekend Nog niet bekend > 0.20 

2013 59.21 63.00 61.71 > 0.20 

2012 51.65 61.00 58.76 > 0.20 

2011 44.39 60.00 58.21 > 0.20 

 
Voorzieningen voor groot onderhoud en personeel zijn redelijkerwijs in te schatten en vormen met 
16% een substantieel deel van het totale vermogen.  
 
Solvabiliteit 2 is: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal vermogen. 
 

Solvabiliteit 2 Realisatie Landelijk gemiddelde 
6 tot 10 scholen BaO 

Gemiddelde VIZYR 
6 tot 10 scholen BaO 

DUO  
norm 

     

2014 74.14 Nog niet bekend Nog niet bekend 50.00 

2013 75.99 74.00 74.44 50.00 

2012 71.63 72.00 73.15 50.00 

2011 61.43 71.00 70.38 50.00 

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

 

Voor de korte termijn adviseert de commissie Don om te kijken naar budgetbeheer. 

 

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

(kortlopende vorderingen + liquide middelen) / kortlopende schulden 
 

Liquiditeit 
Current ratio 

Realisatie Landelijk gemiddelde 
6 tot 10 scholen BaO 

Gemiddelde VIZYR  
6 tot 10 scholen BaO 

Normering “Don”  

PO-raad 

     

2014 2.75 Nog niet bekend Nog niet bekend 1.5 > L > 0.5 

 2013 3.12 2.84 2.58 1.5 > L > 0.5 

  2012       2.39 2.54 2.51 1.5 > L > 0.5 

  2011       1.53 2.42 2.55 1.5 > L > 0.5 

 
Het College van Bestuur hanteert als streefwaarde de norm van 1.2. Met een score van 2.75 blijkt 
dat SKOEM zeker in staat is om op korte termijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het 
resultaat is beter dan de interne streefwaarde en de normering volgens commissie “Don”.  
De benchmarkcijfers voor 2013 tonen dat SKOEM niet veel afwijkt van de landelijke trend.  
 

Kasstroomoverzicht: 
Kasstroomoverzicht geeft inzicht in de gelden die beschikbaar komen en het gebruik ervan. Het 
saldo liquide middelen is gedaald in 2013 met -/- € 178.783 (2012: + € 532.659). Voornaamste 
oorzaken is een investeringsniveau van € 171.662 tegenover afschrijvingskosten van € 94.220.  
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In 2013 was het investeringsniveau slechts € 38.531. Bovendien gaf vorig verslagjaar de vrijval 
van de effecten samen met de Herfstakkoord gelden een positieve impuls aan de liquide middelen.  
 
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 VIZYR 
6 tot 10 scholen BaO 

Norm “Don”  

PO-raad 

     

2014 -/- 0.49 Nog niet bekend Nog niet bekend 5% > R > 0% 

2013     4.23     3.06     0.99 5% > R > 0% 

2012     0.55      0.24 -/- 2.12 5% > R > 0% 

2011 -/- 2.87 -/- 1.01 -/- 2.31 5% > R > 0% 

 
De benchmarkgegevens laten in 2013 een positief resultaat zien. Zonder de extra gelden “NOA / 
Herfstakkoord” zou deze rentabiliteit lager zijn geweest.  
 
Het bestuur hanteert als streefwaarde voor rentabiliteit 0.5%. De begrote rentabiliteit voor 2014 
was negatief -/- 4.55%. In dat perspectief is de score aanzienlijk beter met -/- 0.49% in 2014. Een 
negatieve rentabiliteit kan risicovol zijn. Er gaat meer geld uit dan er binnenkomt. Een situatie 
wordt echt precair als de rentabiliteit scores structureel negatief zijn en tevens naar verwachting 
negatief blijven in de toekomst. Dan blijf je interen op reserves en voorzieningen. De PO raad 
adviseert, dat gemiddelde rentabiliteit berekend over de afgelopen jaren, dient uit te komen tussen 
0% en 5%. Voor SKOEM was de gemiddelde score over de laatste vier jaren 0.36%.  
Een score rondom de Don-norm. Kortom, geen aanvullende actie vereist.  
 
Bij het waarderingskader financiële continuïteit (OC&W) is het meerjaren beeld ook als voorname 
indicator betiteld. Vooruitkijkend naar 2015 bedraagt de verwachte negatieve rentabiliteit -/- 1.8%. 
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Waarderingskader financiële continuïteit  

 

Gezien de resultaten voor zowel vermogens- als budgetbeheer over de laatste jaren zal de 
Inspectie naar verwachting geen nader onderzoek instellen. Het financiële beleid is gericht op 
beheersing van risico’s en niet op oppotten. Er is grip op de financiële situatie. Er is zeker geen 
sprake van het onnodig vergroten van financiële reserves. De reserves vloeien in 2014 en 2015 
terug binnen het onderwijs. Er wordt sturing gegeven aan het resultaat.  
 
Reserves, voorzieningen en investeringen: 
 
Voor een uitgebreid overzicht van de verschillende reserves en voorzieningen per school en 
bovenschools wordt verwezen naar de bijlage. In totaliteit een niet verontrustende afname van 3%. 
 
Algemene reserve 
Het  saldo aan algemene reserves is gegroeid van € 190.943 naar € 287.849. Gebaseerd op 1.091 
leerlingen per 1 oktober 2014 is deze reserve € 264 per leerling. 
 

Algemene reserve Saldo eind 
2014 

Per leerling 
2014 

Per leerling 
2013 

Per leerling 
2012 

Per leerling 
2011 

      

Totaal € 287.849 € 264 € 167 € 159 € 122 
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Bestemmingsreserves 
In totaliteit zijn de bestemmingsreserves gedaald van € 1.107.962 naar € 983.781, € 901 per 
leerling. Reguliere bestemmingsreserves publiek: voor P&A, ICT en een bestemmingsreserve 
privaat voor niet subsidiabele ouderbijdragen. De afname is veroorzaakt door de inzet van de 
bestemmingsreserve voor “NOA / Herfstakkoord”.  
 
De gemiddelde reserves bij besturen van vergelijkbare grootte eind 2013 per leerling € 1.371. Een 
vergelijk met 2014 is pas mogelijk na afronding van alle jaarverslagen van de overige besturen. 
 
Voorziening P&A beleid 
Het saldo aan voorziening P&A/ jubilea eind 2014 daalt van € 78.026 naar € 68.492. Het 
verwachte kortlopende deel <1 jaar is € 7.690. Per leerling een bedrag € 63 (2013 € 68). Bij 
andere besturen van vergelijkbare grootte een gemiddelde per leerling van € 70 einde 2013. 
 
Voorziening preventief onderhoud 
Er wordt gewerkt met een meerjaren onderhoudsplan. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd door 
de directies en bovenschools management. Einde verslagjaar is de voorziening gedaald naar  
€ 275.573 versus vorig jaar € 290.102. Hiervan is € 30.000 voor buitenonderhoud opgenomen in 
2014 voor niet begrote werkzaamheden op het gebied van vervanging dak en schilderwerk. Het 
verwachte kortlopende deel <1 jaar is hierdoor ruim € 100.000.  
Per leerling een voorziening van € 253 versus vorig jaar € 254. Het niveau bij andere besturen van 
vergelijkbare grootte met een gemiddelde per leerling van is in 2013 € 210. Uiteraard dient 
benchmarking met enig voorbehoud te gebeuren. Ieder bestuur kent specifieke situaties. 
 
       Resumé, per leerling geven de reserves en voorziening een stabiel, groeiend beeld. 
 

 € 2014 2013 2012 Gemiddelde VIZYR  
2013 6-10 scholen BaO 

     

Algemene reserve 264    167 159     785 

Bestemmingsreserves 901    972 732     585 

Subtotaal 1.165 1.139 891 1.370 

Voorziening P&A 63      68    62       70 

Voorziening onderhoud 253    254 283    210 

Subtotaal 316    322 345    280 

     

Totaal 1.481 1.461 1.236  € 1.650 
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Gang van zaken gedurende het verslagjaar: 
 
SKOEM realiseert een negatief resultaat van -/- € 27.275. Dit is gunstiger dan het begrote tekort 
van -/- € 241.272. Bevoegd gezag heeft sturing gegeven aan het resultaat regulier. 
 

 Realisatie 
2014 

Begroting 
2014 

Afwijking 
2014 

Realisatie 
2013 

Afwijking 
2013 

      

Baten € 5.608.338  €5.294.189     5.9% € 5.842.037    -/- 4.0% 

Lasten €5.652.539  € 5.549.461     1.9% € 5.613.357        0.7% 

Fin.Baten/lasten -/- € 44.201   -/- € 255.272   € 18.495  

      

Resultaat jaarrek. €16.926  € 14.000   € 247.175  

NOA Herfstakkoord € 0  0  € 242.986  

Resultaat regulier  -/-€ 27.275  -/- € 241.272   € 4.188  

 
Verhouding baten en lasten 
 

Skoem 2014 2013 2014 2012 

 Realisatie Realisatie Begroting Realisatie 

Verhouding baten : lasten 99.2 % 104.1 % 95.4 % 98.6 % 

 
Dit illustreert dat de verhouding baten en lasten in balans is met 99%. Er wordt sturing gegeven 
aan baten en lasten ontwikkeling.  
 
Financiële beschouwing baten: 
 
Sinds de 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. De verslaggeving is gebaseerd op kalenderjaar. 
 

 Realisatie 
2014 

Begroting 
2014 

Afwijking 
2014 

Realisatie 
2013 

Afwijking 
2014 vs. 2013 

Rijksbijdragen € 5.418.922  € 5.117.539   5.9% € 5.706.289   -/- 5.0% 

      

Overige baten € 189.416   € 176.650    7.2% €  135.748     39.5% 
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Verwacht wordt dat in de toekomst het aantal leerlingen binnen SKOEM blijft dalen. De baten zijn 
direct gekoppeld aan het aantal leerlingen. De baten staan continu onder druk. Bevoegd gezag 
slaagt erin om de personele bezetting tijdig aan te passen aan de vergoeding. 
 
Rijksbijdragen 
De realisatie en begroting van rijksbijdragen wijken nogal af. De daling van het aantal leerlingen 
zet zich voort en gelieerd hieraan de reguliere rijksbijdragen. Bovendien zijn in 2013 de 
Herfstakkoord / NOA gelden verantwoord. 
Het College van Bestuur heeft bij de begroting 2014 het standpunt ingenomen dat subsidies 
waarvan het voortbestaan onzeker en onduidelijk was, niet in de begroting op te nemen 
(voorzichtigheidsprincipe). Belangrijke ontwikkelingen in realisatie versus vorig jaar zijn: 
 

 Bijstelling bekostiging schooljaar 2014-2015 per februari 2015. Dit levert een afwijking in 
meer realisatie dan begroot voor Lumpsum gelden van € 11.000 en op P&A € 36.000. 

 Bijzondere bekostiging jonge leerkrachten € 36.378 is niet begroot voor 2014.  
 Projectgelden zoals “Prestatiebox” zijn niet begroot wegens budget neutrale karakter. 
 Vanaf 1 aug. 2014 dienen de baten van het SWV Passend Onderwijs als Rijksbijdragen 

gerubriceerd te worden € 16.640.  
 Meer inkomsten voor schippers- zigeunerkinderen en LGF leerlingen dan begroot. Hier 

bestond bij opmaak van de begroting onduidelijkheid over voorzetting in de regelgeving. 
 
Overige baten 
Voorname ontwikkelingen in realisatie versus begroting 2014 zijn: 

 Ouderbijdragen / niet subsidiabel zijn € 14.400 hoger t.o.v. begroting. 
 WSNS baten zijn hoger dan begroot wegens vereffening SWV Echt € 103.465. 

 
De baten vanuit de projecten en ouderbijdragen werken ook door bij de overige instellingslasten. 
 
Financiële beschouwing kostenontwikkeling: 
 
De materiële lasten zijn in totaliteit nagenoeg gelijk gebleven in 2014 t.o.v. 2013. Zowel de 
personele als materiële lasten worden nauwlettend in de gaten gehouden.  
Per saldo overschrijden de gerealiseerde kosten personele lasten ad. € 4.648.435 de begroting 
van € 4.559.282 met € 89.153, een afwijking van 2,0 %. Waarvan1 ca. 1% lonen en salarissen. 
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Personele lasten: 
 
Het aandeel van de personele lasten uitgedrukt als aandeel van de totale lasten. Verhouding in 
bestedingspatroon aan personele lasten en materiële lasten. 
 

Aandeel 
Personeelslasten % 

Realisatie Landelijk gemiddelde 
6 tot 10 scholen BaO 

Gemiddelde VIZYR BaO 
6 tot 10 scholen 

    

2014 82.24 Nog niet bekend Nog niet bekend 

2013 82.07  82.18  82.25 

2012 81.64 82.69 81.39 

2011 82.83  82.92  83.59 

 
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. Realisatie en begrote FTE  
ontlopen elkaar nauwelijks in 2014. Als sturingsmiddel wordt het formatieplan ingezet op 
schooljaar. Afname in bezetting realiseren door natuurlijke uitstroom en door niet meer te 
vervangen (zie hoofdstuk Personeel).  
 

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

   

2014 69.39 -/- 3.7 % 

2013 72.05 -/- 1.7 % 

2012 73.30 -/- 7.0% 

2011 78.79 -/- 4.4 % 

 
Loonkostenontwikkeling: 
In het najaar van 2014 is de cao PO 2014-2015 vastgesteld. Salarisschalen / carrièrepatronen zijn 
aangepast. Dit veroorzaakt een prijsverschil op lonen en salarissen ten opzichte van begroting.  
Verder zijn er ook in de nieuwe cao aangepaste bepalingen voor duurzame inzetbaarheid voor 
oudere werknemers opgenomen. De bestaande uitvoeringsregeling BAPO is komen te vervallen.  
 

Het prijsverschil op personele lasten t.o.v. de begroting  wordt verder vaak veroorzaakt door het 

bijstellen van de premies door Pensioenfonds, Vervangingsfonds en Participatiefonds. De stijging 
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van de reguliere premie Vervangingsfonds van 7,77 % naar 8,2 % per 1 jan. 2014 was hoger dan 

begroot. Per aug. 2014 is deze premie weer verlaagd naar 7,7 %, maar veroorzaakte prijsverschil. 
 

Het kengetal: Personeel / Rijksbijdragen benadert de personele lasten vanuit de baten kant en laat 
een gezond beeld zien.  
 

Personele lasten /  
Rijksbijdragen 

Realisatie  Landelijk 
Gemiddelde 
6-10 scholen 

Gemiddelde 
Vizyr BaO 

6-10 scholen 

    

2014 85.78 % Nog niet bekend Nog niet bekend 

2013 80.74 % 85.22 % 86.07 % 

2012 85.21 % 88.82 % 89.78 % 

2011 87.14 % 90.44 % 93.55 % 

 
Resultaten die ca. 4% gunstiger zijn dan de benchmark cijfers voor dat jaar. Zonder extra gelden 
“NOA / Herfstakkoord” zou het aandeel geen 80.74% maar 84.33% zijn geweest in 2013. 
Conclusie, in 2014 heeft er, net als vorig verslagjaar, gezond beleid plaatsgevonden.  
Voorts zijn bij de overige personele kosten de lasten voor inkoop zorg, inhuur derden, nascholing 
hoger dan begroot. Ontslaguitkeringen zijn niet aan de orde geweest. 
 
Gebouwafhankelijke kosten: 
Voor SKOEM geldt gebaseerd op 49 groepen  per teldatum 1 oktober 2013 een Londo 
vergoeding 2014 van € 6.620 per groep. Per 1 okt. 2012 waren er 50 groepen. Zie  voor de 
uitsplitsing in kostensoort het schema op de volgende pagina. 
 
Realisatie van huisvestingslasten € 376.027 is binnen bandbreedte gelijk aan begroting € 374.562.  
Strakke sturing werpt zijn vruchten af. Per individuele kostensoort geen bijzondere, onverwachte 
overschrijdingen. Vanuit College van Bestuur en RvT is besloten om in 2014 een niet begrote 
dotatie aan de voorziening (buiten) onderhoud te verrichten € 30.000, (lees € 612 per groep).  
Zoals bij paragraaf huisvesting beschreven is per augustus 2014 de nieuwbouw brede school 
Maasbracht opgeleverd. Bs. de Tweesprong betaalt een huurvergoeding en is er een einde 
gekomen aan huisvesting in twee gebouwen die in slechte staat verkeerden. Dit heeft in het 
verslagjaar effect gehad op de kosten voor klein onderhoud. Voorts zijn dit bij de scholen kosten 
voor alarmopvolging, kosten in verband met brandveiligheid, onderhoud cv ketel, zandbak etc. 
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Kosten € per groep  Realisatie 
SKOEM in € 

2014 

Begroting 
SKOEM in € 

2014 

Realisatie   
SKOEM in € 

2013 

    

Gebouw onderhoud 2094 1199 848 

Tuinonderhoud 72 77 66 

Energiekosten + water 1498 2132 2.114 

Schoonmaak 2870 3126 2.910 

Publieke heffingen 179 231 204 

Overig (huur) 419 328 37 

Huisv.last bovensch. 542 551 488 

    

Totaal 7.674 7.644 6.667 

 
Leerlingafhankelijke kosten: 
Er geldt voor 1.141 leerlingen per 1 okt. 2013 een Londo vergoeding van € 397 per leerling. 
Onderstaande tabel bevestigt dat er in het beleid keuzes worden gemaakt, waar het geld aan 
wordt uitgegeven, maar dat de begroting daar toch steeds taakstellend is. 
 

Kosten € per leerling  Realisatie 2014  
SKOEM in € 

Begroting 2014 
SKOEM in € 

Realisatie 2013 
SKOEM in € 

    

Onderwijs leerpakket 130 144 155 

ICT leermiddelen 52 59 54 

Afschrijvingskosten 83 85 80 

Overig (***) 229 206 206 

    

Totaal 494 494 495 
(***) exclusief kosten bovenschools / bestuur en bestedingen niet subsidiabel (zie ook jaarrekening) 

 
In 2014 zijn de exploitatielasten leermiddelen OLP en ICT in totaliteit met € 208.196 lager dan 
zowel vorig jaar € 246.206 als begroting met  € 232.185. De belangrijkste onderschrijdingen van de 
begroting zijn OLP dagelijks, educatieve software en OLP duurzaam.  
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Gerealiseerde afschrijvingskosten op stichtingsniveau zijn van een gelijk niveau als vorig jaar en 
als begroot ca. € 95.000. Hiervan drukt een deel als afschrijving van investeringen ICT incl. LCD 
schermen alsmede afschrijvingskosten voor verbouwing bij de scholen voor circa € 40.000 op de 
exploitatie van het bestuur. De kosten van de bestuursexploitatie zijn ook onder controle. 
 
Onder de groep overige kosten vallen kosten voor medezeggenschap, administratie, accountant, 
advies, contributies, verzekering, reis verblijf, telefoon, Cito, culturele vorming, busvervoer etc.  
Niet subsidiabele lasten € 25.629, getypeerd door een schooljaarpatroon, zijn deels begroot € 
10.000 en bedroegen € 45.978 in 2013. In wezen geen bijzonderheden. 
 
Treasury:  
 
In de Inleiding door de Raad van Toezicht en in het hoofdstuk Bestuur en organisatie is reeds 
beschreven dat het bestuursmodel per 1 aug. 2014 is gewijzigd.  
 

Treasury statuut: 

Het bestuur van de stichting heeft het treasurystatuut dat vastgesteld was per 19 december 2006 
eind 2013 aangepast en vastgesteld begin 2014. Het doel van het beheer is het verzekeren van 
een gezonde exploitatie en het voortbestaan van de instelling. Door middel van het statuut en de 
hierin beschreven uitgangspunten en randvoorwaarden wordt een behoorlijk beheer van de 
beschikbare publieke middelen gewaarborgd. 
 
Regelgeving: 
Voor de waardering van effecten zijn de Richtlijnen uit de Jaarverslaggeving (RJ) van toepassing. 
Eventuele koerswinsten en -verliezen worden verantwoord binnen de staat van baten en lasten. 
Per balansdatum is dit momenteel niet aan de orde. SKOEM heeft geen effectenportefeuille meer. 
 
Ontwikkelingen : 
Het College van Bestuur beoordeelt regulier de ontwikkeling van de rekening-courant. Tijdelijke 
overschotten of dreigende tekorten worden tijdig toegevoegd of afgeroomd van de spaarrekening.  
 
Resultaten: 
De geldmiddelen zijn ondergebracht op spaarrekeningen. Het saldo bij de ABN AMRO van deze 
rekening is in 2014 gestegen naar een balanswaarde van  € 863.717 (2013: € 850.000). Het saldo 
aan SNS meersparen is gedaald naar een waarde van € 102.794 (2013: € 250.000). Met name 
veroorzaakt door de investeringen, zie ook kasstroomoverzicht.  
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Continuïteitsparagraaf / Toekomstige ontwikkelingen: 
 

A. Gegevensset 
 

1. Kengetallen toekomstige ontwikkeling, als basis voor meerjarenbegroting ’15-‘18 
 

Kengetallen 
Stand 31dec 

Verslagjaar 
2014   

1 okt 2013 

Begroting 
2015 

1 okt 2014 

Begroting 
2016 

1 okt 2015 

Begroting 
2017 

1 okt 2016 

Begroting 
2018 

1 okt 2017 

Personele bezetting in FTE 
(incl. BAPO ouderschaps- 
verlof projecten etc.) 

69,4 65,5 63,5 61,5 59,5 

Leerlingaantallen o.b.v T 1.141 1.091 1.048  1.007  967  

 
In afwachting van actuele prognosecijfers over leerlingaantallen is bij opmaak van de 
meerjarenbegroting als uitgangspunt gekozen een “worst case” scenario met jaarlijkse afname 4%.  
 
Door Pronexus is inmiddels afgegeven als prognose 
 

Leerlingaantallen  1.141 1.091 1.045  1.026  1.013  

 
Het effect van deze prognose op de vastgestelde meerjarenbegroting volgt later. 
 
De meerjarenbegroting is op 17 dec. 2014 door het CvB met RVT beoordeeld en goedgekeurd.  
Er  volgt de procesbeschrijving, de meerjaren exploitatie en balans- en kengetallenontwikkeling. 
Aanvullend wordt nog een verband gelegd met de voor u liggende jaarrekening. 

Procesbeschrijving: 

 
De begroting 2015 is opgesteld als onderdeel van een meerjarenbegroting over de jaren 2015 tot 
en met 2018. Onderdelen van deze begroting zijn: 

 Inkomstenbegroting 

 Loonkostenbegroting 

 Materiële kostenbegroting (overige kosten) 

 Investeringsbegroting / meerjaren onderhoud 
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Aan de basis voor de inkomstenbegroting staat de telling van het aantal leerlingen, verdeeld over 
onderbouw en bovenbouw per 1 oktober 2014. Deze aantallen, in combinatie met de leerling 
prognoses voor de komende jaren, bepalen voor het leeuwendeel de inkomsten. Hernieuwde 
leerling-prognoses waren bij opmaak meerjarenbegroting aangevraagd bij Pronexus, maar nog 
niet beschikbaar. Als uitgangspunt is genomen een jaarlijkse daling van 4%.  
 
Naast de leeftijd van de leerlingaantallen is de gemiddeld gewogen leeftijd (GGL) van de formatie 
een factor. Deze is specifiek per school berekend, maar is uiteraard afhankelijk van toekomstige 
ontwikkelingen op personeelsgebied. Als uitgangspunt is genomen in de berekeningen dat de GGL 
elk jaar met 0,5 jaar stijgt. Als vuistregel in bekostiging kan worden gesteld dat voor een leerling 
van de onderbouw € 1.000 meer aan inkomsten ontvangen wordt.  
 
Bij de reguliere bekostiging voor Lumpsum, Personeel & Arbeid (P&A), Impulsgebieden en voor 
bekostiging aanwezigheid schippers-, zigeunerkinderen en trekkend bestaan, is de bestaande 
regelgeving gehanteerd uit april 2014. Idem voor gelden Prestatiebox, waarvan € 6,40 per leerling 
naar de scholen vloeit. Voor nascholing en OBD ontvang de school € 15 per leerling. 
 
Vanuit de PO-raad is gebaseerd op diverse onderwijsakkoorden in september 2014 een advies 
gegeven hoeveel aanvullende nieuwe bekostiging schoolbesturen zouden kunnen verwachten in 
2015 t/m 2020. Deze aanname is met enige terughoudendheid verwerkt in de meerjarenbegroting. 
Voor de 2015 betreft deze 64% van € 126 per leerling. Voor 2016 betreft het 59% van € 136 per 
leerling. Daarna is 50% gehanteerd als aanname in totaal: € 100 en € 110. 
 
Voor de materiële bekostiging is de bekostiging van ministerie van OC&W van 29 september 2014 
leidend. Met ingang van 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het 
buitenonderhoud van de schoolgebouwen en niet meer de gemeenten. Hiervoor zijn de 
bijbehorende middelen verstrekt van € 13,33 per m2, voor SKOEM lees € 78 per leerling.  
 
De loonkostenbegroting is opgesteld op medewerker niveau rekening houdend met eventuele 
periodieken of toeslagen. Verder is de in het najaar van 2014 vastgestelde CAO-PO 2014-2015 de 
basis voor de berekeningen geweest. Met de bij opmaak van deze begroting bekende wijzigingen 
in premies is zoveel mogelijk rekening gehouden. Bijvoorbeeld dat premie Participatiefonds stijgt 
van 4% naar 5%. Dat het Vervangingsfonds haar dienstverlening gaat moderniseren en 
vernieuwen. Het rechtspositioneel verlof wordt niet meer vergoed vanaf 2015. Als compensatie 
daalt de premie van 7,7% naar 6,5%.  
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Met medewerkers waarvan bekend is dat ze uitstromen, is rekening gehouden. Aan de andere 
kant is begroot de inzet van de promovendus tot 1 aug. 2015, extra ruimte voor een kleuterklas en 
administratieve ondersteuning. Tevens is de nieuwe inschaling van teamleiders en directeuren 
begroot per 1 jan. 2015. Gezien de leeftijdsopbouw van het personeel zal vanaf schooljaar 2015-
2016 ook sprake zijn van natuurlijke uitstroom. Daarom is in lijn met de leerling daling, een 
verwachte uitstroom van 2 FTE met ingang van elk nieuwe schooljaar in de meerjarenbegroting 
verwerkt (verwezen wordt naar leeftijdsopbouw personeel).  
 
Het proces voor het begroten van de materiële kosten en meerjaren investeringen en 
onderhoud is gebeurd door schooldirecteur / teamleider van de scholen samen met bovenschools 
en medewerkers van het administratiekantoor. Soms moeten er keuzes worden gemaakt, maar 
voor elke school geldt dat een representatieve, realistische begroting voor ligt, die bovendien een 
positief saldo genereert in 2015. Hierdoor zullen de schoolreserves aanwassen. Het begroten over 
meerdere jaren komt de inzichtelijkheid ten goede. 
 
Aangetekend dat de realisatie 2014 gunstiger is uitgevallen dan prognose. Hier heeft ondermeer 
de in februari 2015 ontvangen bijgestelde rijksbekostiging schooljaar 2014-2015 impact op gehad. 
Projectgelden “Prestatiebox” zijn niet geprognosticeerd in 2014 vanwege budget neutrale karakter. 
 
De verhouding personele lasten t.o.v. totale lasten laat over de jaren heen een stabiel beeld zien 
van 83,5%. De vergelijking met begroting 2014 is niet representatief, omdat de jaarlijkse extra 
dotatie ten behoeve van buitenonderhoud de vergelijking met  ca. 1,3% vertroebelt. 
 

 
 

Het kengetal personeelslasten t.o.v. rijksbijdragen wordt door de Inspectie gehanteerd om te 
oordelen of de continuïteit van de stichting niet in gevaar is. Als norm is het plafond bepaald op 
95%. De verhouding personele lasten t.o.v. rijksbijdragen onderstreept dat er sturing wordt 
gegeven aan de formatie binnen SKOEM. Bevoegd gezag slaagt er in om de personele inkomsten 
in balans te houden met de personele uitgaven. Afname in bezetting wordt gerealiseerd door 
natuurlijke uitstroom en door niet meer te vervangen. 
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Meerjaren exploitatiebegroting 2015-2017: 
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Meerjaren balansprognose 2014 t/m 2017 & kengetal ontwikkeling: 
 

 
 
De prognose van de toekomstige kengetallenontwikkeling die correspondeert met de balans 
cijfers. Hierbij opgemerkt dat 2013 gebaseerd is op de jaarrekening en vanaf 2014 betreft het 
prognoses. De signaleringsgrenzen zijn door PO-raad bepaald en geven een indicatie over de 
vermogenspositie op korte en middenlange termijn van de stichting. 
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Er ligt een evenwichtige, ambitieuze maar ook realistische meerjarenbegroting 2015 - 2018 voor u, 

die aansluit op de doelen van de stichting. Reductie van formatie is de laatste jaren speerpunt in 

het beleid geweest en heeft zijn vruchten afgeworpen. Ook naar de toekomst toe zal hier het 

accent op blijven liggen. Bovendien heeft de directie de intentie om impulsen te blijven geven aan 

de onderwijsontwikkeling en niet het oppotten van gelden. Waarbij de ontwikkeling van de 

liquiditeit ook steeds is meegenomen bij het maken van de keuzes in de meerjarenbegroting. 

Doelstelling is en blijft dat de continuïteit van de stichting geen gevaar zal lopen en risico’s 

beheerst zijn. De resultaten van het kengetal liquiditeit bevestigen dat op korte termijn de 

negatieve rentabiliteit geen struikelblok hoeft te zijn. 

Ontwikkelingen na opmaak meerjarenbegroting 

Door de ontvangen bijstelling van Lumpsum en P&A gelden voor schooljaar 2014-2015 is het 

twijfelachtig of de begrote baten voor 2015 uiteindelijk gerealiseerd zullen worden. Door CvB en 

RvT is daarom besloten om uit de resultaatbestemming van 2014 een bestemmingsreserve voor 

2015 te vormen van € 50.000 gezien de bijgestelde bekostiging en om de sterke instroom van 4-

jarige kinderen op te kunnen vangen. 

Uit de prognosecijfers (febr. 2015) blijkt dat de jaarlijkse leerling-afname minder bedraagt dan de 

4% waarmee is doorgerekend. Er is daarom een doorrekening gemaakt wat dit betekent voor het 

meerjarenresultaat en rentabiliteitontwikkeling.  
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Vastgestelde meerjarenbegroting vooraf aan update leerling-prognoses:

 

   

Effecten van geüpdate leerling prognoses op de vastgestelde meerjarenbegroting achteraf: 

 

 

Doordat de recente prognose aangeeft dat er 46 leerlingen meer in 2018 zullen zijn, wijzigt de 
rentabiliteit voor 2018. De gemiddelde rentabiliteit van 2012 t/m 2018 bedraagt naar verwachting 
negatief -/- 0,2 %. Een resultaat wat niet verontrustend is. 
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B.   Overige rapportages 
 
Risicobeheersing: 
 
Binnen de stichting wordt intern gewerkt met een risicobeheersings- en controlesysteem. De 
financiële en personele administratie zijn uitbesteed aan het administratiekantoor. 
 
Mutaties in de administratie worden regulier verwerkt na codering en goedkeuring vanuit het 
management. Bij het administratiekantoor vindt er een controle plaats op juistheid codering en 
autorisatie. Jaarlijks wordt de jaarrekening opgesteld met toetsing door de accountant en 
verantwoord aan het ministerie. Gedurende het jaar wordt maandelijks beoordeeld of de realisatie 
van baten en lasten synchroon loopt met de door het bestuur geaccordeerde begroting.  
 
Meerjarenbegroting wordt ingezet als stuurinstrument voor de beheersing van activiteiten. 
Reserves en voorzieningen worden bewust gevormd en onderbouwd met meerjarenplannen. 
Afwijkingen worden geanalyseerd en bepaald of er aanvullende actie noodzakelijk is om op koers 
te blijven.  
 
Naast de sturing op geld wordt er gerapporteerd over zaken als leeftijdsopbouw, ziekteverzuim en 
de begroting en uitputting van FTE’ s. Risico’s ten aanzien van ontwikkelingen van leerling 
aantallen (krimp) worden hierbij in acht genomen.  
 
De Raad van Toezicht (RvT) beoordeelt of de financiële realisatie binnen de kaders van het 
financiële meerjarenbeleidsplan past en of de uitvoering nog financiële ruimte biedt of niet. Gaat 
alles naar wens en is de inzet van middelen passend? Geldstromen worden gevolgd en in verband 
gebracht met toekomstige investeringen. Het College van Bestuur (CvB) legt onder meer 
verantwoording af aan het rijk, ouders en personeel over het gevoerde beleid en of de inzet van 
personeel, huisvesting en geld effectief en efficiënt heeft plaats gevonden.  
 
Verwezen wordt ook naar de paragraaf Code Goed Bestuur. Bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van RvT, CvB en de schooldirecteuren zijn expliciet vastgelegd in het 
managementstatuut. Het statuut dient als basis voor een weloverwogen inbedding van het 
financiële beleid op basis van beginselen van een verantwoord beheer. Denkend aan 
controleerbaarheid, functiescheiding en afbakening van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  
 
 
 

   

54 

 



Je mag concluderen dat de Planning & Control cyclus steeds meer inbedding heeft gekregen  
binnen SKOEM. De continue online beschikbare managementinformatie wordt maandelijks  
geüpdatet. Daarnaast wordt er gewerkt met een 4-maandsanalyse, waarbij ontwikkelingen omtrent 
baten, lasten en investeringen op detail niveau beoordeeld worden, aangevuld met een prognose 
voor het gehele kalenderjaar, waarbij de budgetten als targets gelden.  
 
Verder is een liquiditeitsbegroting opgesteld, die gedurende het verslagjaar steeds getoetst wordt 
aan de realisatie en waar aanvullende acties op uitgevoerd zijn. Het kostenbewustzijn bij de 
schooldirecteuren is meer en meer vergroot. Vooraf zoveel mogelijk grip krijgen op ontwikkelingen 
is een constant aandachtspunt van de directie. Aanbevelingen “Commissie Don” zijn ter hand 
genomen. Een meerjarenbegroting van balans en exploitatie met kengetallen is verantwoord en 
managementrapportages zijn beschikbaar. Er wordt eerder in het proces bijgestuurd. Afstemming 
met betrokkenen is geïntensiveerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aangezien de activiteiten binnen SKOEM redelijk overzichtelijk zijn en er korte communicatielijnen 
bestaan is het optuigen van een risicobeheersing- en controlesysteem niet noodzakelijk. 
Communicatie met betrokkenen over potentiële en eventuele beheersing van risico’s vindt plaats 
bij het reguliere besluitvormingsproces, waarbij aspecten als passend onderwijs en krimp hoog op 
de agenda staan.  
 
Rapportage en verantwoording toezichthoudend orgaan 
Er is frequent overleg tussen RvT en CvB. Communicatie met betrokkenen over lopende 
ontwikkelingen, potentiële en eventuele beheersing van risico’s vindt plaats bij het reguliere 
besluitvormingsproces. 
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Het jaarverslag 2014 is vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2015

 
W. Winkens 
Voorzitter College van Bestuur 
 
Het jaarverslag 2014 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 april 2015 
 

 
 
Drs. J. Claessen          
Voorzitter Raad van Toezicht 
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Bijlage: Overzicht reserves en voorzieningen: 
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Dit jaarverslag is samengesteld door: 
 
Drs. J. Claessen,  
Voorzitter voorlopige Raad van Toezicht. 
 
W. Winkens,  
Voorzitter College van Bestuur SKOEM 
 
H. Bours, bestuursondersteuner Vizyr 
 
 
Lay-out door: 
 
W. Winkens. 
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