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Bestuursverslag 2018 
 

 

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek 
 

Doelstelling van de organisatie 

Missie: 

Bij SPOG ontdekt iedereen, leerling en medewerker, zijn talenten en weet deze in te zetten. 

Visie: 

De toekomst ligt voor ons open. Wat vandaag lijkt vast te staan, is morgen weer anders. De 

vaardigheid om daarmee om te gaan is medebepalend voor ons geluk, welbevinden en welzijn. Dat 

vraagt niet om alleen meetbare leerprestaties, maar veeleer om persoonlijk groei en de ontwikkeling 

van talenten. De verantwoordelijkheid voor die groei en ontwikkeling komt steeds meer bij onszelf te 

liggen. Persoonlijk leiderschap is dan een belangrijk thema. 

De balans tussen werk en privé, activiteit en rust wordt een steeds grotere uitdaging in de 

maatschappij van de 21e eeuw. Het aantal prikkels dat ons dagelijks wordt aangeboden via allerlei 

kanalen neemt alleen maar toe. Daarin moeten we keuzes leren maken. Scholen, en dan met name 

leerkrachten, spelen hierin een belangrijke rol. 

Onze leerkrachten staan in de ontwikkeling van kinderen centraal. De leerkrachten kennen zichzelf 

en hebben een hoge mate van zelfreflectie. Onze leerkrachten zijn in staat te inspireren en te 

innoveren dit alles in een prettige sfeer en met werkplezier. Daarnaast zijn leerkrachten in staat om 

“out of the box” te denken. Hun werk anders te doen dan men gewend was, is voor de leerkrachten 

geen probleem. 

Onze leerlingen hebben op verschillende momenten hun krachten en talenten kunnen inzetten. 

Durven ervoor uit te komen wie ze zijn, weten wie ze zijn. Zijn gesterkt door het vertrouwen in 

zichzelf. Kunnen hun verhaal kwijt, spelen een hoofdrol in wat ze later willen zijn en doen. Hebben 

regie op hun eigen toekomst en zijn in staat deze toekomst te creëren. 

Onze unieke kracht is dat wij kinderen trots laten zijn. Wij denken in kansen. Wij iedereen uitdagen 

boven zichzelf uit te stijgen. Wij niet meer spreken van ‘zorgleerlingen’. Leerkrachten de taal van het 

kind spreken. We zoeken naar verbinding. We weten te inspireren. 

Ons onderwijs kent een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0 tot 14 jaar. Erkent de waarde van 

duurzaamheid in ontwikkeling. Heeft op iedere vraag het juiste antwoord. 

Onze organisatie kent geen zorgleerlingen meer, we gaan er immers vanuit dat we op elke vraag en 

zorg een antwoord hebben. Maakt zich sterk voor een optimale samenwerking met een ruim 

spectrum aan partners en/of stakeholders. Speelt een belangrijke rol in een breed maatschappelijk 

netwerk. Streeft naar verbindingen die co-creatie opleveren. Ziet ouderparticipatie als 

vanzelfsprekend. 
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Organisatiestructuur 
 
 
 

 
 

Samenstelling toezichthoudend orgaan ultimo december 2018 
 

Voorzitter : Rob van Bruggen 
Overige leden : Lisette Bros 

: Ard Velthoven 
: James Hendriks 
: Helma Janssen Duighuizen 

 
 

Samenstelling College van Bestuur ultimo december 2018 
 

Muriel van Bergen Voorzitter, financiën, algemene zaken 
Innovatie, Agora 10-15, iXperium, leren m.b.v. ICT, participatie 
netwerk onderwijsvernieuwing, Samenwerkingsverband 
Stromenland, ondersteuningsplatform GHUM, cultuur 

Edgar van den Bosch Huisvesting, facilitaire zaken, personele zaken, kwaliteit 
Doorgaande lijn 0-6, (I)KC, opleidingsscholen, SPOG academie, 
communicatie, AVG, startende leerkracht 

Henriet Rosman Onderwijs 
Coördinator ondersteuningsplatform GHUM, 
samenwerkingsverband Stromenland, 
Ontschotting SO-SBO-regulier, ondersteuningsnetwerk SPOG, 

Van speciaal naar gespecialiseerd onderwijs 

Stafbureau ) Financeel Controller 

) P&O functionaris 

 

3.) Secretariaat 

1. 

2. 

Windekind 

 

de Siepp 

 

Aelbrecht 
 

't Vossenhol 

 
Titus 

Brabdsma 

directeuren 

College van 
Bestuur 

Raad van 
Toezicht 

 

SBO Carolus 

 
Op de 

 

 

Op de Horst 

 

Breedeweg 

MR 

GMR 
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Governance Ontwikkelingen 
In 2018 is vorm gegeven aan een nieuwe bestuursstructuur. Het MT bestaande uit drie personen 

(2,4 fte) waarvan er één is aangewezen als bestuurder a.i., is vanaf mei formeel benoemd als 

bestuur, echter zonder inschaling in een bestuurdersschaal. 

Portefeuilles en de bestuurlijke en operationele taken en rollen zijn verdeeld. De filosofie hierachter 

is de meerwaarde van gedeeld leiderschap – gemengde meerhoofdige leiding, het meer-ogen 

principe en kijken vanuit een breder perspectief, door meerdere brillen. 

 

Code Goed Bestuur 

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek conformeert zich aan de Code Goed Bestuur die de PO-raad 

op 21 januari 2010 heeft vastgesteld. Wij geven invulling aan de principes uit de code en zien dit als 

een groeiproces waarbij het bestuur zich verder wil professionaliseren en oog heeft voor 

voortdurende en duurzame kwaliteit van het onderwijs, financieel management, 

organisatieontwikkeling en HRM. 

 

 
Sturingsfilosofie 

Wij geven sturing volgens de vijf principes van de HPO (High Performance Organisation) 

-kwaliteit van management 

-kwaliteit van medewerkers 

-lange termijn gerichtheid 

-continue verbetering & vernieuwing 

-openheid & actiegerichtheid 
 
 

 
De zeven bijhorende HPO kenmerken zijn: 

-Diepere samenwerking leidt tot betere teamprestatie; 
-Het beste wordt uit mensen gehaald wanneer zij zichzelf kunnen zijn; 
-Individuele flow leidt tot teamflow en een open team; 
-De ontwikkeling van wederzijds afhankelijke teamleden; 
-Werk aan naar generatieve samenwerking; 
-Streven naar authentiek leiderschap; 
-Bereik een “next level of performance” door alle vijf kenmerken van een high performance team 
aandacht te geven. 

 
 
 

We zijn kritisch op beleid, protocollen en kaders. De wet, cao en specifieke regelgeving bieden de 

kaders voor ons werk. Alle andere kaders worden alleen ingezet als ze toegevoegde waarde hebben. 
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Strategisch beleidsplan 

Het koersplan is de richting voor het strategisch beleidsplan. 

In ons Koersplan zijn de speerpunten gebruikt om een algemeen beeld van de maatschappij en haar 

ontwikkeling te schetsen en de plek van onze leerlingen hierin, nu en in de toekomst. Bij dit 

Koersplan zijn drie uitgangspunten erg belangrijk. Ten eerste moet het de scholen richting geven, 

vandaar dat bewust de naam Koersplan is gekozen. Ten tweede behouden de scholen de autonomie 

om die abstracte richting naar eigen inzicht te concretiseren. Zo wordt het vormgeven van het 

schoolconcept op onderwijs voor 100% op de scholen gelaten. Op de derde plaats wordt bij het 

opstellen van het Koersplan een groot deel (meer dan 80%) van de organisatie betrokken. 

 

Het strategisch beleidsplan geeft de hoofdlijnen van het bestuursbeleid aan en de strategische 

keuzes die daarbinnen zijn gemaakt. Bestuursbesluiten, operationele plannen en resultaten zullen 

steeds getoetst worden aan het strategische beleidsplan. De hoofdlijnen van beleid, zoals die 

geformuleerd zijn in het beleidsplan, vormen de basis voor gesprekken tussen het bestuur en 

schooldirecties over de voortgang en uitvoering van beleid. Daarnaast biedt het plan een basis om 

verantwoording af te leggen aan extern betrokkenen. Het bestuur en de directie van de scholen 

maken afspraken over de realisering van de doelstellingen, zoals geformuleerd in het strategisch 

beleidsplan. Daarbij wordt rekening gehouden met de eigenheid van iedere school. Vertrekpunt is 

de specifieke situatie van de individuele school. Dit resulteert in school specifieke 

beleidsvoornemens. Per schooljaar geeft iedere school in een jaarplan aan, hoe men op cyclische 

wijze werkt aan de operationalisering van de gestelde strategische doelen en het realiseren van de 

missie van SPOG. Twee maal per jaar vinden er bestuursgesprekken plaats waarbij met de 

directeuren van de scholen resultaten (in de breedste zin van het woord) en schoolontwikkeling 

besproken worden en verantwoording plaats vindt. 

Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is het geheel van maatregelen waarmee wij op systematische wijze de kwaliteit van 

onze scholen en van de stichting in brede zin bewaken en verbeteren. Deze kwaliteit is beschreven in 

het document “Sturen op Ambitie”. De bestuursgesprekken, die twee maal per jaar plaats vinden 

met de directeuren, vormen de spil van onze kwaliteitszorg. 
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Organisatieontwikkeling en ambities Stichting Primair Onderwijs Groesbeek 

Evaluatie 2018 

 
 
 
 
 

 

VERRIJKEND LEF PASSIE 

 

VERTROUWEN 

VERNIEUWEND ENTHOUSIAST 
 

 

MEESTERSCHAP VERANTWOORDELIJK 
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 We zien een variatie in sturing en 
uitdaging op innovatieve processen 
waarbij meer ‘out of the box’ 
gedacht wordt in het creëren van 
leer- en werkomgevingen. Er is een 
optimale afstemming op de talenten 
van leerkrachten en kinderen met 
een bredere scoop dan alleen het 
traditionele onderwijs. 

In gang gezette innovatieve projecten 
zijn: 
1.) Ontschotting PO-SB)-SO 

(Cranenburgsestraat) 
2.) Doorgaande lijn 10-15 (Agora 

onderwijs) 
3.) Anders Leren (Bee Happy Op 

de Heuvel) 

4.) Organisatiestructuur. 

De ingezette projecten worden in 
2018 voortgezet en na een gedegen 
evaluatie geïmplementeerd. 

 

Nieuwe innovatieve projecten zijn: 
1.) Gepersonaliseerd leren 
2.) Meer- en 

hoogbegaafdheid 

3.) Agora 10-15 

Agora 10-15 initiatief is in augustus 
2018 gestart met 30 leerlingen uit 
PO en VO. 

 

Masteropleiding gepersonaliseerd 
leren is in voorbereiding, de 
werkplaats gepersonaliseerd leren is 
gestart met het team van ’t 
Vossenhol (teamontwikkeling). 

   
Alle SPOG scholen hebben een 
ambitie gesteld v.w.b. 
gepersonaliseerd leren. 

INNOVATIEF 
  

SPOG brede visie “meer- en 
hoogbegaafden” is in een afrondende 
fase. Initiatieven op de werkvloer zijn 
opgestart. 

   
Kindcentrum Op de Horst is in 2018 
gestart. 

   
Op de Heuvel is gestart met een 
haalbaarheidsonderzoek voor 
oprichting van een IKC.. 

 

 

INSPECTIE 

Alle scholen hebben een duidelijke 
en heldere ambitie waarin, kijkend 
naar de populatie, reële en hoge 
verwachtingen geformuleerd staan. 
Toetsen worden beredeneerd 
ingezet en hebben altijd tot doel het 
gedrag van de leerkracht te 
beïnvloeden. Ons kader is leidend, 
dat van de inspectie is een 
bevestiging. 

Binnen SPOG zijn 3 scholen die 
opbrengsten generen die niet passen 
bij de door SPOG en de scholen 
gestelde ambitie. 
Betreffende scholen hebben op basis 
van een gedegen analyse een plan van 
aanpak opgesteld waarmee ze in 
2018 het basisarrangement kunnen 
behouden. 

 

De inspectie van onderwijs is op 
basis van de jaarlijkse gesprekken 
met het bevoegd gezag van mening 
dat SPOG ‘in control’ is. 

In maart 2018 stellen alle scholen 
een nieuwe analyse op van de CITO 
M-toetsen. Bij de vertaling van deze 
gegevens naar het handelen van de 
leerkracht kunnen scholen gebruik 
maken van de binnen SPOG 
aanwezige expertise. 

De analyse van de cito toetsen heeft 
in de bestuursgesprekken centraal 
gestaan, waarbij de vertaling naar het 
leerkracht handelen meer onderzoek 
vergt. 

 

Basisschool Op de Heuvel heeft een 
kwaliteitsonderzoek van de 
onderwijsinspectie ondergaan, 
waarbij het oordeel ‘zeer zwak’ is 
afgegeven. 
Een verbeterplan is inmiddels 
opgesteld en in uitvoering ter herstel 
van de kwaliteit. 
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KWALITEITSZORG 

Heldere en duidelijke ambities zijn 
vastgelegd op een dynamische wijze, 
waarbij de school een sterk 
eigenaarschap ervaart en de vorm 
koers en richting geeft aan de 
ontwikkeling van de school binnen 
de kaders van het document ‘sturen 
op ambitie’. 

In maart en november 2017 hebben 
bestuursgesprekken met de 
individuele locatiedirecteuren 
plaatsgevonden. 
Individuele afspraken zijn gemaakt en 
opgenomen in het jaarplan van 
betreffende scholen. 

Bestuursgesprekken. 
November: 
P&F&O als gespreksonderwerp. 
(MT, LD, AC) 

 

Maart: 

organisatieontwikkeling (jaarplan) als 
onderwerp 
(MT, LD, en lid RvT) 

Bestuursgesprekken hebben 
plaatsgevonden. 
Kwaliteitszorg is een ontwikkelpunt 
in 2019. 

 

 

VAN ZORG NAAR 
AFSTEMMING 

Er is een vroegtijdig compleet beeld 
van het individuele kind en haar 
ontwikkeling. Hierbij is het ‘uitgaan 
van groepsgemiddelden’ losgelaten. 
De leerkracht is in staat het kind ‘te 
lezen’ en begrijpt het kind. Een 
optimale afstemming met ouders en 
voorschoolse voorzieningen over het 
kind, en het sturen op de 
ontwikkeling van het personeel van 
voorschoolse voorzieningen en 
school is vanzelfsprekend. Gebruik 
van een brede range van 
ondersteuningsmogelijkheden is een 
logisch gevolg. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Verschillende werkgroepen hebben 
processen op gang gebracht waarbij 
sprake is van een in toenemende 
mate beredeneerde afstemming op 
ondersteuningsbehoeftes. 

Voorbeelden zijn: 

 Meer- en hoogbegaafdheid 
(onderzoek- beleidvormend) 

 Doorlopende leerlijnen 0 tot 6 
jarigen en 10 tot 15 jarigen 
(implementatiefase) 

 Vroegsignalering en 
vroegondersteuning 
(implementatiefase) 

 Executieve vaardigheden 
(implementatiefase) 

 Ontschotting PO-SBaO-SO 
(implementatiefase) 

 Samenwerking zorg en 
onderwijs 
(onderzoeksfase) 

Alle projecten blijven in 
ontwikkeling. 

Vanuit de werkgroep executieve 
functies is o.a. het project 
“brugklastraining” ontstaan. 

 

Het proces tot ontschotting PO- 
SBaO-SO heeft a.g.v. in- en externe 
factoren nog niet het gewenste 
resultaat opgeleverd. Nieuwe 
vormen van ontschotting worden 
onderzocht. Hiertoe wordt een LOF 
subsidie ingezet. 

 

De school als vindplaats is 
geëvalueerd en heeft geleid tot het 
aanstellen van een jeugdconsulent 
voor iedere school in de gemeente 
Berg en Dal. 

In het gebiedsgebonden jeugdoverleg 
is en blijft de samenwerking een 
onderwerp van gesprek. 

 

Samenwerking met de 
kinderopvangorganisatie is 
geformaliseerd, met name de inzet 
van onderwijsondersteuners en AC- 
ers. 

 

Agora 10-15 initiatief is in augustus 
2018 gestart met 30 leerlingen uit 
PO en VO. Zij ontwikkelen zich in 
een heterogene groep volgens het 
Agora principe. 

 
 

INHOUDELIJKE 
AFSTEMMING 

PO – VO 

 

Een warme overdracht van komende 
en vertrekkende leerlingen is 
vanzelfsprekend. De stap die het 
kind moet zetten in een nieuwe 
leeromgeving is voor zowel kind als 
ouders veilig, volledig en met een 
inhoud die er toe doet in het belang 
van de doorontwikkeling van het 
kind. Onze scholen verwachten van 
het kind, ouders en betrokken 
instanties een significante bijdrage in 
het vloeiend maken van de overstap. 

 

 

DOORGAANDE LIJN 
0 – 12 

MET DE AMBITIE VAN 
0 – 14 
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VAN STAGESCHOOL TOT 
OPLEIDINGSSCHOLEN 

De student is van het begin tot het 
eind betrokken bij de PDCA cyclus 
van de school gedurende minstens 
een jaar. Hierbij biedt SPOG de 
student de kans om op dezelfde 
wijze te werken aan persoonlijke 
ontwikkeling zoals dat bij de rest van 
het personeel van SPOG ook 
gebeurt. Het opleidingsinstituut 
levert een waardevolle bijdrage aan 
de ontwikkeling van de school, 
hierbij hebben de opdrachten van de 
student een betekenisvol karakter en 
heeft de kennis van het 
opleidingsinstituut een toegevoegde 
waarde. 
Een beredeneerde match tussen 
student en school draagt bij aan een 
duurzame relatie tussen de school en 
de student en de student en SPOG. 

De twee SPOG schoolopleiders 
dragen in hoge mate bij aan te 
ontwikkeling van de student, de 
school en haar medewerkers. 

 

Binnen het Samen Opleiden werken 
verschillende besturen vanuit 
verschillende perspectieven aan het 
opleiden van nieuwe en startende 
leerkrachten. Er is nog geen 
gezamenlijke ambitie. 

SPOG neemt het initiatief om binnen 
haar mogelijkheden het “Samen 
opleiden” tot een succes te maken 
door samenwerking aan te gaan met 
collega besturen, waaronder SPO 
Condor. 

SPOG heeft het initiatief genomen, 
hetgeen geresulteerd heeft in een 
aantal inhoudelijke bijeenkomsten 
waarbij de verschillende partners een 
ambitieplan hebben opgesteld. 

 

Vanuit dit ambitieplan heeft SPOG 
een pilot “begeleiding startende 
leerkracht” opgezet, i.h.k.v. een 
leven lang leren. 
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KWALITEIT 

LEIDINGGEVENDEN 

Alle leidinggevenden voldoen aan de 
eisen die het RDO stelt en zijn 
daarmee bevoegd. De bekwaamheid 
is verhoogd op het gebied van de 
professionele dialoog, het geven van 
feedback en gesprekstechnieken. 
Leidinggevenden zijn beter in staat te 
analyseren en leerkrachtgedrag te 
beïnvloeden. Timemanagement is 
goed ontwikkeld. 

Alle locatiedirecteuren zijn RDO 
gecertificeerd, op basis van het 
assessment. 

Vanuit de ontwikkelpunten van het 
assessment werken de LD-ers, 
collectief en/of individueel, aan hun 
verdere ontwikkeling als 
locatiedirecteur. 

 

Human Dynamics wordt zowel door 
AC-er als LD-er als MT-er gevolgd. 

Alle directeuren zijn RDO 
gecertificeerd. Vanuit het assessment 
hebben LD-ers hun POP opgesteld. 

 

In april 2018 hebben de LD-ers, de 
AC-ers en het MT deelgenomen aan 
een scholingstraject Human 
Dynamics. 

 

In 2018 is a.g.v. een aanpassing in de 
organisatiestructuur de functie van 
locatiedirecteur omgezet in de 
functie schooldirecteur, 

 

 

 
STERKE CULTUUR 

De dialoog is gericht op het 
versterken van de professional. De 
professionele cultuur is van 
hoogstaand niveau. Men is scherp op 
gedrag van de professional en er is 
voortdurend aandacht voor het 
verbeteren van de cultuur. Collega’s 
weten elkaar op een juiste manier 
van feedback te voorzien. 
Door in elkaars keuken te kijken en 
afstand te nemen van het eigen 
organisatieonderdeel, leren de 
leidinggevenden nog meer integraal te 
denken en impulsen te geven aan 
innovatieprocessen. 

In 2017 hebben MT-leden, LD-ers en 
AC-ers een traject doorlopen onder 
begeleiding van Ivo&Michiel, met 
persoonlijk leiderschap i.r.t cultuur 
als thema. 

 

 

De professionals weten elkaar te 
vinden. 

Vanuit de evaluatie van dit traject 
gaan we ons bezinnen op het vervolg 
op het traject. 

De evaluatie heeft plaatsgevonden, 
het traject is hiermee afgerond. 

De opbrengst van het traject 
“Ivo&Michiel” is dat een ieder vanuit 
een persoonlijke ontwikkeling sterk 
is gaan reflecteren op eigen 
ontwikkeling als ook de ontwikkeling 
van de organisatie. 
De professionele dialoog hierin 
behoeft nog enige aandacht. 

 
OP LANGE TERMIJN 

GERICHT 

De ontwikkeling van alle 
personeelsleden ligt vast. In 2016 zijn 
de systemen al meer dan een jaar 
geïmplementeerd; een 100% inzet van 
deze systemen is uiterlijk 2018 
gerealiseerd. Er is meer ruimte voor 
leerkrachten om hun talenten in te 
zetten en een breder spectrum voor 
ontwikkeling is reëel. 

Zie personeel Zie personeel Zie personeel 
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ONDERSCHEIDEND ZIJN 

De 7 scholen voor regulier 
basisonderwijs houden we in stand 
om twee redenen: ‘in alle kernen een 
school’ en een gevarieerd aanbod. 
Dit is de basis voor het bestaansrecht 
van de 7 scholen. Het niveau van het 
‘onderscheidend zijn’ mag omhoog. 
Kernvraag is: Hoe ervaart het kind in 
pedagogisch handelen en aanbod van 
activiteiten een juiste afstemming? Is 
het onderscheid tussen de 
verschillende scholen zo significant 
dat ze allen nog bestaansrecht 
hebben? Zo ja, blijven ze open. 

Op diverse scholen zijn 
ontwikkelingen duurzaam in gang 
gezet om zich te onderscheiden. 

In gang gezette innovatieve 
ontwikkelingen kunnen blijven 
rekenen op passende ondersteuning. 

 

Daarnaast stimuleren we scholen 
nieuwe innovatieve ideeën te 
ontwikkelen. Hiervoor kan 
ondersteuning gevraagd worden en 
kan een beroep worden gedaan op 
het innovatiebudget. 

Scholen ontwikkelen zich verder op 
basis van de context waarin de 
school zich bevindt. 
Hiermee ontstaan meer en meer 
onderscheidende scholen, 
bijvoorbeeld: 

- Op de Horst: kindcentrum; 
ervaringsgericht 

- Op de Heuvel: integraal 
kindcentrum; 

- Titus Brandsma: meer- en 
hoogbegaafdheid; 

- Cranenburgsestraat: 
samenwerking PO-SBO-SO; 

- Breedeweg: talentontwikkeling; 
- ’t Vossenhol: gepersonaliseerd 

leren; 
- Sieppe: OntwikkelingsGericht 

onderwijs (doorontwikkeling). 
- Agora 10-15; PO-VO volledig 

gepersonaliseerd 

 
MEDEWERKERS 

Passend Onderwijs, goed onderwijs 
zoals wij dat noemen, is op alle 
scholen zichtbaar aanwezig. Er is een 
breed spectrum aan de kern- en 
beroepswaarden zichtbaar in de 
school, waarbij leerkrachten elkaars 
talent weten in te zetten. 

Zie personeel en cultuur Zie personeel en cultuur Zie personeel en cultuur 
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WERKPLEZIER 

Werkplezier groeit omdat de 
professional een hoge mate van 
autonomie, verbinding en richting 
ervaart. De werknemer voelt zich 
competent. Werkdruk wordt veel 
minder ervaren door de inzet van een 
betekenisvol timemanagement. 
Doordat oprecht vertrouwen 
gegeven wordt voelt men zich 
gewaardeerd. Dit draagt bij aan 
werkplezier. De factoren die van 
invloed zijn op werkplezier zijn altijd 
een onderwerp van gesprek, zowel 
informeel als in de formele 
ontwikkelgesprekken. Ondanks dit 
alles gunnen we elkaar af en toe een 
off-day. 

De maatschappelijke aandacht voor 
werkdruk (POinActie) en de nog 

steeds van kracht zijnde Wet Werk en 
Zekerheid, maken mensen bewust van 
de al dan niet aanwezige werkdruk. 

 
Onderzoek naar: 
De wijze waarop wij de 
bewustwording van autonomie, 
verbinding en richting kunnen 
vergroten en optimaal benutten 

In april 2018 hebben de LD-ers, de 
AC-ers en het MT deelgenomen aan 
een scholingstraject Human 
Dynamics. Van hieruit hebben 
professionals meer inzichten en 
handvatten gekregen in het coachend 
leiderschap. 
We hebben kennisgemaakt met 
principe van het “waarderend 
perspectief”, hetgeen heeft 
bijgedragen aan het coachend 
leidinggeven. 

 

Werkdrukgelden zijn op alle scholen 
ingezet ter verlichting van de 
werkdruk. 

 

 
ASSESSMENT ELKE VIER 

JAAR 

Het ontwikkelgericht assessment 
heeft bij 100% van onze professionals 
een plaats in de ontwikkeling. 
Daarmee wordt de toegevoegde 
waarde van het assessment door 
iedereen ervaren. Elke professional 
kan enkele voorbeelden geven binnen 
zijn of haar ontwikkeling die zijn 
ingezet door het assessment. Het 
toegepaste instrument wordt elke 4 
jaar op functionaliteit en meerwaarde 
getoetst. 

Door de veranderende 
organisatiestructuur is het niet gelukt 
om iedereen een ontwikkelgericht 
assessment te laten volgen. 

Samen opleiden gaat uit van het 
principe “een leven lang leren”. 

 

Naast de evaluatie van het 
ontwikkelgericht assessment, gaan we 
onderzoeken wat er toe doet om 
(startende) professionals in 
ontwikkeling te houden. 

 

Koppeling assessment aan 
jaargesprekken. Zie 5 pijlers, op lange 
termijn gericht. 

Bij ruim 60% van de leerkrachten is 
het assessment afgenomen. Daarmee 
is de doelstelling niet geheel. 

 

Vanuit het samen opleiden, een leven 
lang leren, en de pilot begeleiding 
startende leerkracht, wordt 
onderzocht of en he een assessment 
in het IPB opgenomen kan worden. 

 

 
OP ONTWIKKELING 

GERICHT 

De leidinggevende hebben voldoende 
vaardigheden om een goede 
gesprekkencyclus consequent uit te 
voeren. Hierdoor is er zicht op de 
hele ontwikkeling van het 
personeelslid. Het personeelslid kan 
beredeneerde vervolgstappen in zijn 
of haar ontwikkeling zetten. Zo nodig 
kan er gebruik worden gemaakt van 
afgestemde ondersteuning. 
Ontwikkelen wordt ervaren als een 
extra beloning in het werk en draagt 
bij aan het werkplezier van de 
werknemer. 

Wij zien verschillen in de kwaliteit 
van uitvoering van de 
ontwikkelgerichte gesprekkencyclus. 

 

Sommige LD-ers hebben aangegeven 
dat ze zich verder willen bekwamen 
in het voeren van ontwikkelgerichte 
gesprekken. 

We gaan onderzoeken wat er toe 
doet om (startende) professionals in 
ontwikkeling te houden: 

1.) Evaluatie DDGC 
2.) Kwaliteit van 

gespreksvoering 
3.) Follow up 

 

Human Dynamics legt een basis voor 
de uitkomst van dit onderzoek. 

Zie werkplezier: Human Dynamics. 
 

Uit de evaluatie is de behoefte 
gebleken om gesprekvoering binnen 
DDGC meer cyclisch vorm te geven. 
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LAAG 
ZIEKTEVERZUIM 

Er zijn verschillende manieren voor 
een organisatie om het verzuim laag 
te houden. Onze overtuiging is dat 
investeren in werkplezier de beste 
preventie is. Soms moet een 
werknemer of een werkgever zijn 
verantwoordelijkheid nemen wanneer 
een personeelslid langer afwezig is 
door arbeidsongeschiktheid. Heldere 
verwachtingen, aandacht en concrete 
afspraken binnen de wettelijke kaders 
zijn dan nodig. Het denken in kansen 
en re-integratie op maat vraagt dan 
een zorgvuldige co-creatie van 
personeelslid, leidinggevende en 
eventueel de bedrijfsarts. 

LD-ers geven aan over onvoldoende 
kennis en kunde te beschikken om 
personeelsleden in hun 
verzuimtraject te begeleiden. 

 

De samenwerking met de bedrijfsarts 
is voor verbetering vatbaar. 

In 2018 hebben we aandacht voor: 
1.) Verhogen van 

vaardigheden (kennis en 
kunde) in het begeleiden 
van verzuim; 

2.) De samenwerking met 
de bedrijfsarts 

3.) De behoefte in 
ondersteuning van 
arbodiensten 

4.) De wet verbetering 
poortwachter (taken en 
verantwoordelijkheden). 

Er hebben verschillende gesprekken 
plaatsgevonden met de bedrijfsarts en 
het MT. Onderzoek is gestart naar de 
best passende vorm van arbo- 
ondersteuning. 

 

Daarnaast heeft er een bijeenkomst 
plaatsgevonden met de bedrijfsarts, 
een arbeidsdeskundige, de LD-ers, en 
het MT. De opbrengst hiervan is dat 
LD-ers meer inzicht hebben gekregen 
in het omgaan met verzuim 
(verantwoordelijkheid en inzicht in 
verschillende soorten verzuim). 

 

 

 

 
LEIDINGGEVEND 

Een voortdurende aandacht voor de 
verhouding tussen management en 
personeel dat een directe 
betrokkenheid heeft met de 
ontwikkeling van het kind, blijft 
aandacht vragen. Elke organisatie 
vraagt voldoende en krachtige 
aansturing. 

Onderzoek door de verkenner heeft 
aangetoond dat er een verantwoorde 
balans is tussen onderwijzende taken 
en onderwijsondersteunende taken. 

 

De bestuurder heeft per 1 mei een 
bestuursfunctie bij een andere 
stichting aanvaard. 

 

Twee directeuren nemen afscheid, 
het schoolleidersschap is niet wat ze 
ervan verwacht hadden. Beiden 
blijven werkzaam bij de stichting. 

Per 1 mei 2018 wordt het nieuwe 
college van bestuur een feit. 

 

In overleg met de LD-ers wordt 
onderzocht wat de best passende 
directiestructuur op beide locaties is. 

Het bestuur is per 1 mei 2018 
formeel aangesteld door de RvT. 

 

Op locatie Cranenburgsestraat is een 
nieuwe directiestructuur toegepast 
waarbij éen directeur integraal 
eindverantwoordelijk is voor de 2 
scholen. Met 2 teamleiders wordt 
tezamen een smt gevormd. 
Op de andere locatie waar een 
vacature voor directeur was, wordt 
gekozen voor één directeur als 
integraal eindverantwoordelijke. 

 

In 2018 nemen nog twee directeuren 
afscheid. De een zoekt een uitdaging 
op een grotere school de ander 
verlaat het onderwijs. 

 

 

ONDERWIJSGEVEND 

We realiseren samen een optimale 
werkomgeving voor 
onderwijsgevenden. Hier is constant 
aandacht voor werkzaamheden die er 
toe doen. Er is een juiste balans 
tussen tijdsinvesteringen van de 
leerkracht en wat dat bijdraagt aan de 
ontwikkeling van het kind en die van 
de leerkracht zelf. 
Door in elkaars keuken te kijken en 
afstand te nemen van hun dagelijkse 
werkveld, leren de leerkrachten 
integraal te denken en een bijdrage te 
leveren aan innovatieprocessen. 

De professional in de stichting is 
voortdurend op zoek naar de juiste 
balans in tijdsinvestering. 

 

Het maken van keuzes in wat er 
daadwerkelijk toe doet is voor een 
velen een uitdaging 

De basis hiervoor is gelegen in de 5 
pijlers van de HPO 

De basisondersteuning wordt 
verstrekt door bij 
ondersteuningsvragen, de 
ondersteuning te richten op kennis en 
handelen van de leerkrachten. 

 

We zien een ontwikkeling van 
individueel leren naar teamleren, en 
van individueel verantwoordelijk zijn 
naar samen verantwoordelijk zijn. 
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FINANCIËN 

Er is een duidelijke koppeling tussen 
financiën en opbrengsten in de 
beleidsvoornemens. We zien een 
sterke verantwoordelijkheid in het 
efficiënt inzetten van financiële 
middelen op alle 
organisatieonderdelen. Dit betreft 
zowel de materiële instandhouding als 
de personele lasten. 
Het advies van het ministerie 
betreffende de financiële parameters 
wordt door SPOG overgenomen. 

De verdeling van de middelen 
passend onderwijs/ SBO gelden zijn 
inzichtelijk en transparant 
opgenomen in de exploitatiebegroting 
2018. 

Koppeling scholing en ontwikkeling 
per schooljaar versus exploitatie per 
kalenderjaar. 

 

Nadenken over verhogen 
eigenaarschap innovatieve traject. 
(zie 5 pijlers: onderscheidend zijn) 

 

De verdeling van de personele 
middelen wordt georganiseerd vanuit 
het collectief. De LD-ers zijn mede 
verantwoordelijk voor toekenning 
van extra personele inzet. 

Directeuren hebben meer inzicht 
gekregen in het begroten van 
investeringen, 
(na)scholingsactiviteiten, op basis van 
beleidsvoornemens. 

 

Er is één aanvraag gedaan voor een 
innovatiebudget. Dit is toegekend 
door de directeuren en het bestuur. 

 

Extra personele inzet op basis van 
specifieke behoefte is met instemming 
van alle directeuren toegekend. 

 

 

 
RISICOSPREIDING 
AANSTUREN SPOG 

De exploitatiebegroting en de 
daaraan gekoppelde meerjaren- 
personele-begroting kunnen zo nodig 
zonder inmenging van de bestuurder 
door de clusterdirecteuren worden 
opgesteld en bewaakt. 

De bestuurder is vertrokken. SPOG 
heeft vanaf 2012 gewerkt naar een 
organisatiestructuur zonder een 1- 
koppig bestuur. 
Er heeft een onderzoek 
plaatsgevonden naar de meeste 
duurzame organisatiestructuur binnen 
SPOG, dit binnen de context van het 
onderwijs in de regio. 

Het onderzoek laat zien dat SPOG ‘in 
control’ is. Er zitten geen risico’s aan 
de ingezette koers om met een 
bestuur ter grote van 2,4 FTE verder 
te gaan. Dit wordt in mei 2018 
geformaliseerd. 

 

Het advies om samenwerking te 
zoeken met passende partijen, wordt 
door het management overgenomen. 

SPOG heeft fors ingezet op 
samenwerking met collega-besturen 
in de regio: SPO CONDOR, het 
Montessoricollege, Punt Speciaal, 
HAN PABO, … 
Daarnaast is er meer contact met o.a. 
de Stg. Josephscholen. 

 

SPOG heeft een risico-inventarisatie 
laten uitvoeren door VERUS. 

Hoge risico’s zijn: 
- Lerarentekort; 
- Vervanging specialisten; 
- Huisvesting Vossenhol, 

mogelijke sanctie vanuit OCW; 
- Ongewenste dynamiek in en 

om de school (klachten van 
ouders, sociale media,… 

- 
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VAN IN ZICHZELF 
GEKEERD NAAR NAAR 
BUITEN OPTREDEND 

SPOG laat van zich horen en de 
organisaties in het netwerk 
waarderen de stichting. Onze invloed 
doet ertoe, bijvoorbeeld in de 
ontwikkeling van passend onderwijs. 
SPOG mag zich met recht innovatief 
noemen en treedt op als een 
volwaardige onderwijsorganisatie met 
alle vormen van kinderopvang naast 
zich. 

De volgende stappen die SPOG zet in 
haar ontwikkelingen worden getoetst 
bij haar stakeholders en meedenkers 
van buiten. SPOG is trots op haar 
authenticiteit waarbij SPOG uitgaat 
van eigen kracht en keuzes maakt 
vanuit een sterk inhoudelijke dialoog. 

Het onderzoek van de verkenner 
heeft SPOG een duidelijk beeld 
gegeven over haar positie in de regio 
en de wijze waarop SPOG haar 
authenticiteit kan behouden. 

 

Samenwerken met andere partijen is 
geen noodzaak, maar heeft wel een 
versterkende werking. 
Naast kindcentrum Domino is SPOG 
ook een samenwerking aangegaan 
met Punt Speciaal en het 
Montessoricollege. 

Het advies om samenwerking te 
zoeken met passende partijen, wordt 
door het management overgenomen. 
Partijen waar de samenwerking mee 
wordt geïntensiveerd zijn: 

 SPO Condor 

 Kindcentrum Domino 

 Montessoricollege 

 Punt Speciaal/ Entrea 

 … 

ALGEHELE 
UITSTRALING 

SPOG heeft een frisse uitstraling en 
een kantoor waar ruimte is voor 
ontmoeting. De organisatie leeft! 
SPOG wordt als organisatie gezien en 
wordt gewaardeerd als 
gesprekspartner binnen de 
verschillende gremia. 

SPOG deelt haar successen en trots. 
Gevraagde en ongevraagde feedback 
daarop maakt ons alleen maar beter. 
Onze kracht en trots wordt ingezet 
bij het werven van nieuwe 
medewerkers. 

SPOG is zich er van bewust 
geworden dat het in contacten naar 
buiten gekeerd acteert, maar dat de 
algehele uitstraling naar buiten 
verbeterd kan worden. 

Er is aandacht voor: 

 Vorm en inhoud van de SPOG- 
website; 

 Onderzoek en gebruik van een 
SharePoint/ office365 
omgeving; 

 ….. 

 
REGIONALE NETWERK 

SPOG heeft een sterk regionaal 
netwerk. Elke bestuurder in de regio 
(voor het gemak regio passend 
onderwijs Samenwerkingsverband en 
aangrenzende besturen), is geregeld 
te gast bij SPOG. Of de bestuurder is 

te gast bij de collega. SPOG heeft 
invloed en wordt gezien. 

De participatie in een regionaal 
netwerk is niet meer vanzelfsprekend 
aan de bestuurder. Dat wat een 
deelnemer kan bijdragen aan het 
netwerk en aan inzetbare bagage mee 
terug neemt, is leidend in de keuze 
van de participant. 

Het interim bestuur heeft 
geparticipeerd in het bestaande 
netwerk. 

Vanuit de nieuwe organisatiestructuur 
zal een heroriëntatie plaatsvinden 
over de wijze waarop SPOG (het 
management) zich strategisch en 
operationeel positioneert in het 
regionale netwerk. 

 
 

LANDELIJK NETWERK 

SPOG neemt deel aan twee landelijke 
netwerken. In het netwerk passend 
onderwijs heeft de bestuurder zes 
keer per jaar overleg met de PO- 
raad. Daarnaast neemt de bestuurder 
deel aan het landelijk netwerk 
‘cultuureducatie met kwaliteit’ 
(afdeling Gelderland). Verder wordt 
SPOG vaak geraadpleegd in de 
ontwikkeling van methodes en ICT. 

De participatie in een landelijk 
netwerk is niet meer vanzelfsprekend 
aan de bestuurder. Dat wat een 
deelnemer kan bijdragen aan het 
netwerk en aan inzetbare bagage mee 
terug neemt, is leidend in de keuze 
van de participant. 

Het interim bestuur heeft 
geparticipeerd in het bestaande 
netwerk. 

Vanuit de nieuwe organisatiestructuur 
zal een heroriëntatie plaatsvinden 
over de wijze waarop SPOG (het 
management) zich strategisch en 
operationeel positioneert in het 
landelijk netwerk. 
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SAMENWERKINGS- 
PARTNER DOMINO 

SPOG en DOMINO zijn twee 
entiteiten maar hebben bestuurlijk en 
op veel locaties de uitstraling van één 
organisatie. Ze hebben een modus 
gevonden waarbij ze elkaars belangen 
en ontwikkelingen op elkaar 
afstemmen. 

De samenwerking met DOMINO is 
historisch gegroeid en ontwikkelt zich 
naar een brede inhoudelijke afweging. 
We hebben sluitende en duidelijke 
parameters waarop we de keuze 
maken voor een inhoudelijke 
samenwerking. Een brede oriëntatie 
op partners maakt onderdeel uit van 
dit proces. 

Er heeft een pilot plaatsgevonden 
waarbij de teams van de school en 
van Domino als eenheid worden 
benaderd en worden aangestuurd 
door de locatiedirecteur. 

Onderzoek naar mogelijkheden om 
de samenwerking wettelijk te 
formaliseren; 

 

Taken en verantwoordelijkheden 
worden beschreven; 

 

De besteding van middelen wordt 
inzichtelijk gemaakt en beschreven 
hoe deze worden verdeeld. 



Onderwijs 

18 

 

 

 

 

Onderwijsresultaten 
 

Resultaten: op 31 december 2018 hadden zeven van de acht scholen een basisarrangement van de 

Inspectie van het Onderwijs. 

Twee scholen, Op de Heuvel en Op de Horst, scoorden onder de ondergrens. Op de Heuvel ontving 

de vermelding “zeer zwak”. 
 
 

 

ondergrens gemiddelde_score 

545 540 535 530 525 520 

09LN - 't Vossenhol 

Breedeweg 

Titus Brandsma 

Op de Horst  

Op de Heuvel 

De Sieppe 

Adelbrecht Windekind 

Centrale eindtoets 2018 
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Onderwijsontwikkelingen 
 

 

 

(Passend) Onderwijs 

Onderwijs is passend en past zich aan bij de ontwikkelbehoeften van kinderen 

Bij SPOG staat de leerkracht centraal. Iedere vorm van extra ondersteuning richt zich dan ook op de 

leerkracht(en) met als doel kennis en vaardigheden te vergroten. Het leren van elkaar is hierbij 

belangrijk. 

Onze schoolondersteuningsprofielen zijn vastgelegd in een stichtingsondersteuningsprofiel. De 

inrichting van- en de werkwijzen gericht op ondersteuning ‘Op Maat’ en korte lijnen zijn hierin 

beschreven. Het aanbod binnen de stichting krijgt een steeds meer dekkend karakter. In het 

ondersteuningsprofiel is een groeimodel opgenomen van ondersteuningsmogelijkheden die geboden 

kunnen worden, dit groeimodel is in 2018 uitgebreid met specialisme op hoogbegaafdheid, NT2 en 

gedragsondersteuning. 

Er zijn flinke stappen gezet in het verder ontwikkelen en faciliteren van de basisondersteuning op de 

scholen en het stimuleren en organiseren van vergaande samenwerking tussen de scholen. 

Afgelopen jaar zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt over de overgang (speciaal)voorschools- 

schools. Waar nodig kunnen AC-ers (Afstemmings Coördinatoren) en/of onderwijsondersteuners 

ingezet worden bij de overgang tussen beide voorzieningen. 

Leerkrachten, AC-ers en directeuren van het platform GHUM hebben elkaar ontmoet bij twee 

studie(mid)dagen over executieve functies. Dit heeft in de meeste jaarplannen van de scholen ook 

een plek gekregen. De herinrichting van de brugklastraining is hieruit voortgekomen. Er heeft een 

verschuiving plaatsgevonden naar de scholen, zij dragen meer eigen verantwoordelijkheid hiervoor. 

Vanaf schooljaar 2018-2019 is er een werkgroep ‘gedrag’ geformeerd met als doel de kennis en 

vaardigheden van leerkrachten met betrekking tot gedragsaspecten te vergroten zodat in de 

preventieve sfeer beter gesignaleerd en gehandeld kan worden. De gedragscomponent blijkt een 

steeds grotere rol te spelen bij aanvragen voor extra ondersteuning. 

Binnen het GHUM platform wordt in gezamenlijkheid gestreefd naar gespecialiseerd onderwijs met 

een kenniscentrum waar kinderen terecht kunnen met specialistische ondersteuningsbehoeften. Hier 

werken specialisten uit verschillende vormen van SO en SBO samen. De realisatie van deze 

uitgangspunten worden gerealiseerd in het project “IDEM” (iedereen doet er mee) aan de 

Cranenburgsestraat, waar twee van onze scholen gehuisvest zijn. Hier werken medewerkers van Punt 

Speciaal en ons samen om een onderwijsvorm te ontwikkelen waar kinderen uit het SO3, SBO en 

regulier onderwijs kunnen samen werken en leren. Verder wordt onderzocht of kinderen die nu in 

het SBO zitten meer thuisnabij onderwijs kunnen krijgen. 

In augustus 2018 is SPOG gestart met een nieuw initiatief samen met het VO: Agora 10-15 jaar. Het 

betreft hier onderwijs aan 10-15 jarigen, een heterogene groep waarbij niveau en leeftijd door elkaar 

zitten. Het concept werkt volgens de filosofie en uitgangspunten van Agora onderwijs. Binnen de 

leeromgeving van het nieuwe onderwijs wordt de aangeboren nieuwsgierigheid gestimuleerd en 

geprikkeld en de leerling tot leren uitgedaagd. Er wordt volledig aangesloten bij de 

ontwikkelbehoefte van het kind. Agora 10-15 is aangesloten bij de Agora vereniging en zijn 

toegelaten tot de Oberon groep en worden als zodanig gemonitord. 

Onze scholen werken met een efficiënte registratie en overdrachtssystematiek waar al zoveel 

mogelijk rekening gehouden wordt met de nieuwe privacywet. De applicatie Kindkans wordt gebruikt 
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voor de aanvragen van TLV’s (ToeLatingsVerklaringen) en zal het komende jaar ook voor de aanvraag 

van arrangementen gebruikt gaan worden. Er is een nieuw ondersteuningsschema ontwikkeld waarin 

beschreven staat wat de stappen van ondersteuning zijn. Daarin is een koppeling gemaakt met de 

afspraken binnen Stromenland, het gebruik van Kindkans en de koppeling met een efficiënt 

groeidocument in Parnassys. Dit ook in het kader van dataminimalisatie. 

(Geen) thuiszitters 

De doelstelling om geen thuiszitters te hebben wordt niet gehaald. Soms moeten kinderen tijdelijk 

geplaatst worden in een voorziening buiten het onderwijs. De school van herkomst blijft wel 

verantwoordelijk. Soms is er geen plek in het SO en moet gezocht worden naar een alternatief, dit 

lukt tot nu toe maar is niet wenselijk en soms duren processen langer omdat er tegenwerkende 

krachten zijn. Er is in alle gevallen actieve samenwerking tussen de belanghebbende partijen en de 

ouders . Er is één keer een onderwijsconsulent betrokken geweest. Er wordt actief ingezet op 

terugkeer naar het onderwijs. 

Afstemming tussen onderwijs en zorg 

Met de gemeente Berg en Dal zijn eens in de zes weken gesprekken over beleidszaken omtrent 

passend onderwijs. Dit kan gaan over het versterken en uitbreiden van de basisondersteuning of over 

de samenwerking Zorg en onderwijs. In 2018 was één van onze scholen gefaciliteerd met uren in de 

vorm van School als Vindplaats. De school is hier tevreden over. Het één kind (gezin) één plan idee 

krijgt hierin zijn uitwerking. Dit gaat een vervolg krijgen, in een wat andere vorm, op alle scholen 

d.m.v. het inzetten van een jeugdconsulent per school. De verwijsindex wordt nu door alle scholen 

gebruikt. Ook is de nieuwe meldcode geïmplementeerd. 

 
Basisschool Op de Heuvel, zeer zwak 

De onderwijsinspectie heeft in 2018 op basisschool Op de Heuvel een onderzoek uitgevoerd. Uit 
onze jaarlijkse prestatieanalyse kwamen risico's naar voren, die de aanleiding voor dit onderzoek 
vormen. Tijdens het onderzoek hebben heeft inspectie tekortkomingen aangetroffen in de 
onderwijsresultaten, het onderwijsproces, het schoolklimaat en in de kwaliteitszorg. De inspectie 
heeft de school beoordeeld als ‘zeer zwak’. 
Op basis van deze beoordeling heeft de school, i.s.m. het bestuur, in 2018, een verbeterplan 
opgesteld en zijn de volgende interventies uitgezet: 

 Didactisch handelen: begeleiding door Marant op het verbeteren van de didactische 
vaardigheden van leerkrachten waarmee beter kan om worden omgegaan met verschillen 
tussen de leerlingen; 

 De school moet ontwikkelingen op onderwijskundig en pedagogisch gebied beter monitoren. 
Daartoe is ondersteuning ingeroepen van B&T om de systematiek van kwaliteitszorg te 
herstructureren; 

 Het aanbod voor leerlingen met taalachterstanden (NT2 onderwijs) moet worden verbeterd. 
Dit onderdeel wordt gekoppeld aan het begrijpend leesonderwijs (woordenschat) en wordt 
begeleid door Marant. 

 
 
 

Zorg, taken en rollen 

SPOG is samen met Condor onderdeel van het ondersteuningsplatform GHUM, een van de vier - 

platforms van samenwerkingsverband Stromenland. De platformcoördinator draagt de 

verantwoordelijkheid om de doelen voor passend onderwijs en het beleid dat in het SWV ontwikkeld 
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wordt, in beide stichtingen vorm te geven. In het OOG (Onderwijs Ondersteuners GHUM) werken de 

onderwijsondersteuners (generalisten met specialismen), orthopedagogen en enkele IB/AC-ers van 

beide stichtingen samen aan de ontwikkeling en implementatie van gestelde doelen. De commissie 

van toelaatbaarheid onder voorzitterschap van de Coördinator oordeelt over het al dan niet 

toekennen van toelaatbaarheidsverklaringen voor SBO en SO. 

Binnen SPOG werken wij niet meer met IBers maar met AC-ers; afstemmings-coördinatoren. Zij 

vormen samen het bovenschools Ondersteunings Netwerk SPOG (ONS) De AC-ers werken vanuit de 

hulpvraag voor een kind, aan het uitbreiden van de basisondersteuning. Dit doen zij door kennis en 

vaardigheden van leerkrachten te vergroten, zodat deze steeds beter aan de 

ondersteuningsbehoeften van de kinderen kunnen voldoen. In het netwerk wordt gebruik gemaakt 

van elkaars kwaliteiten en er wordt gewerkt vanuit het vier-ogenprincipe. De verantwoordelijkheid 

voor de leerlingen blijft zo lang mogelijk bij de leerkracht liggen, ook wanneer er arrangementen 

toegekend zijn. De ouders zijn belangrijke partners in de afstemming van ondersteuning voor hun 

kind. Zij dragen hierin een eigen verantwoordelijkheid. 

Arrangementen worden door de orthopedagoog, coördinator en betreffende AC-er afgegeven. 

Arrangementen worden zoveel mogelijk door de eigen orthopedagoog of door de 

onderwijsondersteuner uitgevoerd, soms zijn externe specialisten nodig. Wanneer er naast onderwijs 

ook zorg nodig is kan het sociaal team ingeschakeld worden via de schoolmaatschappelijk werker of 

de medewerker van de School als vindplaats. 
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Personeel 
 
 

Leerlingaantallen 

Na jaren van krimp laat het leerlingenaantal per teldatum 01.10.2018 voor het eerst weer een 

stijging zien (13 leerlingen meer ten opzichte van voorgaand jaar), echter zijn hier 14 leerlingen 

Agora meegeteld, dus uitgaande van het reguliere aantal leerlingen is het leerlingenaantal nagenoeg 

gelijk aan vorig jaar. De prognose aangeleverd door Verus laat vervolgens een vrij stabiele lijn zien. 

In onderstaand overzicht staan de leerlingen vermeld van de afgelopen jaren en wordt een prognose gegeven voor de 

komende jaren. Deze prognose is opgesteld door Verus in oktober 2018 (met uitzondering van Carolus waarvoor een 

eigen prognose is aangehouden) 
 

 01-10-15 01-10-16 01-10-17 01-10-18 01-10-19 01-10-20 01-10-21 01-10-22 

Carolus 81 69 76 77 65 65 65 65 

Adelbrecht 216 213 217 220 222 224 231 237 

Sieppe 215 204 198 196 193 192 184 181 

Op de Heuvel 118 126 119 105 104 105 106 105 

Op de Horst 171 176 158 179 192 195 203 207 

Titus Brandsma 123 115 103 107 117 118 118 119 

Breedeweg 188 183 174 179 173 175 168 163 

Vossenhol 242 232 229 224 222 216 209 204 
         

Spog totaal 1354 1318 1274 1287 1288 1290 1284 1281 

 

 

Vervangingsfonds: 

Per 01.01.2018 hebben wij er voor gekozen om de verplichte verzekering bij het Vervangingsfonds 

om te zetten van “volledige” dekking naar een ERD-wachtdagenvariant van 42 dagen. Helaas hebben 

we moeten constateren dat de vervangingskosten wegens ziekte in 2018 een stuk hoger uit zijn 

gevallen dan in 2017, en er met name in de eerste twee weken (die niet vergoed worden) veel 

zieken waren (o.a. door de griepgolf). 

Het ziekteverzuimpercentage over 2018 laat een flinke stijging zien. Het landelijk gemiddelde over 

2018 is nog niet bekend, maar ons ziekteverzuimpercentage zal daar boven liggen. 

 

 
Ziekteverzuim: 

 

 
Ziekteverzuimpercentages: 

 

 2016 2017 2018 

SPOG 5,17 4,64 6,89 

Landelijk 6,30 6,00 Onbekend 

 

Er zijn geen WIA-keuringen geweest, de langdurig zieken waren dus in alle gevallen korter dan 24 

maanden. 
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Personele bezetting: 

Op 31.12.2018 telde de stichting 135 personeelsleden in loondienst waarvan 101 vrouwen en 34 

mannen. 40 personen hadden een fulltime betrekking. De leeftijdsopbouw was als volgt: 
 

Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal 

15 tot 25 jaar 6 1 7 
25 tot 35 jaar 27 10 37 

35 tot 45 jaar 28 7 35 

45 tot 55 jaar 21 6 27 

55 tot 65 jaar 18 9 27 

65+ jaar 1 1 2 
Totaal 101 34 135 

 

De GGL (gemiddeld gewogen leeftijd) voor de categorie leerkrachten was als volgt: 
 

2016 2017 2018 

39,56 39,54 38,12 

Gebaseerd op de peildatum 1 oktober van elk jaar, mede bepalend voor de bekostiging van de 

personele vergoeding van het daaropvolgend schooljaar. 

 

 
Per 01.01.2018 waren de volgende personen werkzaam op het bestuurskantoor; 

 

Muriel van Bergen Bestuurder financiën 1,0000 

Henriette Rosman Bestuurder onderwijs 0,4000* 
Edgar van den Bosch Bestuurder personeel 1,0000 

Harindra Fernando Controller 0,4000 

John Swartjes P&O 1,0000 

Marja Langeveld Administratief medewerker FZ 0,4582 
-* betrokkene is voor de overige 0,6000 werkzaam voor het samenwerkingsverband 

 
 
 

Personele bezetting per categorie (inclusief bestuursbureau): 
 

 2018 2019 2020 2021 

Directie 9,8251 8,8537 8,8535 8,8535 

Op 74,4102 78,8400 78,0175 78,0175 

OOP 11,8366 12,2894 11,7352 11,7352 

TOTAAL 96,0719 99,9831 98,6062 98,6062 
Dit betreft de reguliere formatieve personele bezetting en is dus exclusief vervanging. 

 
 
 

Significante afwijkingen ten opzichte van de begroting : 

De gerealiseerde loonkosten over 2018 laten een forse overschrijding zien ten opzichte van hetgeen 

begroot was. Dit heeft voor het overgrote deel te maken met de loonmaatregel (aanpassing 

salarisschalen 01.09.2018 en een eenmalige toelage in oktober); voor het voltallig personeel gold een 

verhoging van 2,5%, voor de categorie leerkrachten betekende dit een verhoging van tussen 3,3% en 

11,2%, waarmee de salariskloof met het voortgezet onderwijs is verkleind. 
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Naast deze loonmaatregel heeft er op alle scholen per 01.08.2018 extra inzet plaatsgevonden (die 

niet begroot was) als gevolg van de subsidie werkdrukvermindering. 

De overschrijding van de loonkosten als gevolg van de loonmaatregel en extra inzet ter verlaging van 

de werkdruk is gepaard gegaan met een eveneens aanzienlijke verhoging van de lumpsumvergoeding 

en het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid. 

De loonkosten 2018 voor zover geboekt in Yforce laten een overschrijding zien van 614.969,= welke 

zich grofweg als volgt laat verklaren: 

Analyse: 
 

Loonkostenstijging als gevolg van loonmaatregel ** 280.000 Batenkant ook gestegen 

Loonkostenstijging extra inzet Vippers (poolvervangers) 104.000 Vervangingskosten 

Loonkosten vervanging zwangerschapsverloven 60.000 Komen baten voor binnen 

Loonkostenstijging extra inzet werkdrukverlaging 57.000 Komen baten voor binnen 

Hogere kosten vervanging eigen rekening, uit de pas 
lopen loonkostenstijging met vergoeding, noodzakelijke 
extra inzet, diversen 

113.969  

 

** hierbij is gemakshalve de aanname gedaan dat onder deze noemer de lastenstijging gelijk is aan de stijging van de 

rijksbijdrage als gevolg van de loonmaatregel. Dit is echter nooit exact na te gaan omdat er altijd meerdere factoren 

meespelen. Het vermoeden is wel dat de loonkosten harder gestegen zijn dan de vergoeding, deze signalen komen ook 

vanuit de PO-raad! 

Let wel, een groot deel van de vervangingskosten wordt niet geboekt in het salarissysteem (Yforce) 

als gevolg van onze deelname aan de bovenbestuurlijke pool waarbij de inzet van Vippers 

(poolvervangers) middels facturen onderling wordt verrekend door Ingenium. Hiervoor worden er 

over en weer verzonden worden, inleen en uitleen van Vippers. De eigen Vippers die binnen onze 

stichting vervangen worden niet nader gespecificeerd. Dit maakt het overzicht ondoorzichtig. Een 

aanzienlijk deel van de lasten vallen dus buiten dit overzicht (evenals de baten). 

In 2018 hebben verschillende personeelsleden op eigen verzoek ontslag genomen, waaronder twee 

directeuren, hebben er een aantal functiewisselingen plaatsgevonden en hebben we middels een 

vaststellingsovereenkomst van een twee personeelsleden afscheid genomen. In alle gevallen zijn de 

wettelijke bepalingen in acht genomen en zijn de kosten daar waar sprake is geweest van een 

ontslaguitkering ook ten laste gebracht van het Participatiefonds. Voor de enkele gevallen waarin de 

kosten voor rekening van Spog is gebracht (korte tijdelijke benoemingen die niet verlengd worden) is 

daar in de begroting rekening mee gehouden. 

Van gedwongen ontslag van vast benoemd personeel is geen sprake geweest. Er is wel sprake 

geweest van natuurlijk verloop. 

Ten aanzien van de eigen wachtgelders geldt dat voor de nog lopende uitkeringen voor degene die 

onder deze categorie vallen, in alle gevallen ontslag tot stand is gekomen middels een 

vaststellingsovereenkomst en als onderdeel van die overeenkomst er een ontheffing 

herbenoemingsverplichting is ondertekend en de personen in kwestie dus bij voorkomende 

vacatures dus hoeven te worden ingezet. 

Er hebben 5 personeelsleden een gratificatie ontvangen voor ambtsjubileum waarvoor in totaal 

8.321,= is uitbetaald. 
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Vervangingspool: 

Spog maakt onderdeel uit van de coöperatie bovenbestuurlijke vervangingspool Ingenium. 

Vanaf 01.08.2018 heeft Spog 5,8 fte aan vaste poolvervangers in loondienst. Dat is een aanzienlijke 

uitbreiding die noodzakelijk was op grond van het vereiste quotum. 

 

 
Werkdrukmiddelen 

De overheid heeft voor het verlagen van de werkdruk extra middelen beschikbaar gesteld. Op elke 

school heeft het gehele team inspraak gehad op het werkdrukmiddelenplan en is men tot 

commitment gekomen. Het plan is vervolgens ter instemming voorgelegd aan de PMR (Personele 

deel van de Medezeggenschapsraad). 

Onze teams hebben hun eigen keuzes gemaakt, zoals klasverkleining, aanstellen van een vakleraar 

voor bewegingsonderwijs, extra inzet van onderwijsassistenten, ondersteuning administratie, 

aanschaf leermiddelen of professionele ontwikkeling. 

 

Totaal bedrag werkdrukmiddelen SPOG 198.171 euro. 

De bestedingsplannen tezamen vormen eveneens een bedrag van 198.171 euro. 

Verdeling middelen: 

Aan personeel 190.571 euro 

Aan materieel 6.500 euro 

Aan professionalisering 1.100 euro 
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Huisvesting 
 

 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het huisvestingsbeleid van de organisatie. 

 

Via haar huisvestingsbeleid wil de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek ervoor zorgen dat haar 

scholen er leerrijk, uitnodigend, en uitdagend uitzien, goed worden onderhouden, voldoen aan de 

eisen van de huidige tijd en de onderwijskundige principes van de school ondersteunen. 

 
Met ingang van 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassing 

van onze schoolgebouwen en de terreinen bij het schoolbestuur in plaats van bij de gemeente. 

Daartoe heeft SPOG het planmatig groot onderhoud uitbesteed aan de firma Kessels&Janssen. 

Jaarlijks wordt aan de hand van het MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan) vastgesteld wat in het 

lopende kalenderjaar wel of niet uitgevoerd dient te worden. . Ook stelt het SPOG in staat om 

calamiteiten te weerstaan. Hiertoe werd ieder jaar een budget voor groot onderhoud in de 

exploitatiebegroting opgenomen, dit was op deze wijze mogelijk t/m 2018 

Spog gaat in het MJOP uit van minimumstandaard 3 (een meer dan redelijk staat van onderhoud). 

Leerlingprognose SPOG 
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Onze missie 
 

 

 

De 7 scholen voor regulier basisonderwijs houden we in stand om twee redenen: ‘in alle kernen een 
school’ en een gevarieerd aanbod. Dit is de basis voor het bestaansrecht van de 7 scholen. Het 
niveau van het ‘onderscheidend zijn’ mag omhoog. Kernvraag is: Hoe ervaart het kind in pedagogisch 
handelen en aanbod van activiteiten een juiste afstemming? Is het onderscheid tussen de 
verschillende scholen zo significant dat ze allen nog bestaansrecht hebben? Zo ja, blijven ze open. 

 

De prognosecijfers lieten tot en met 2017 een dalende trend zien. Op teldatum 01-10-2018 is voor 
het eerst een lichte stijging van 14 leerlingen te zien. Dit is in eerste instantie te verklaren vanuit het 
ontstaan van een nieuwe school: Agorá 10-15 Groesbeek. Hierbij is sprake van een samenwerking 
met het voortgezet onderwijs (Montessoricollege Groesbeek). 14 leerlingen die bij SPOG staan 
ingeschreven bezoeken deze school sinds 01-08-2018. 

 

Daarnaast zien we in 2018 ook groei ontstaan door nieuwbouwprojecten van woningen, met name in 
de directe omgeving van Basisschool Op de Horst en Basisschool Adelbrecht-Windekind. Dit kan met 
name op Op de Horst een ruimtegebrek veroorzaken. 

 

Qua bezetting en exploitatie van de schoolgebouwen loopt SPOG nog geen risico’s. Door een 
intensieve samenwerking met Kindercentrum Domino op alle locaties is er geen sprake van 
leegstand. Risico’s op de midden- en lange termijn zitten in de groei van Agorá 10-15 in Groesbeek. 
SPOG sorteert hierop voor door de scholen die daar direct last van kunnen krijgen te ondersteunen in 
het uitwerken van hun ‘onderscheidende’ karakter. 

 

Basisschool Titus Brandsma, Basisschool Op de Horst en Basisschool Breedeweg zijn ouder dan 65 
jaar, en dus ruim de afschrijvingstermijn overschreden. SPOG heeft in het kader van een 
huisvestingvoorstel in 2018 de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de bouwkundige staat, 
onderwijskundige functionaliteit, binnenmilieu, exploitatie, veiligheid, en uitstraling van deze drie 
gebouwen. Uit dit onderzoek is gebleken dat Basisschool Breedeweg en Basisschool Titus Brandsma 
geïndiceerd zijn voor renovatie c.q. vernieuwbouw binnen een periode van 5 tot 10 jaar. Voor 
Basisschool Op de Horst is vastgesteld dat vernieuwbouw van de oude bouwdelen op korte termijn 
(binnen 4 jaar) zou moeten zijn gerealiseerd. 

 

SPOG heeft hiertoe een aan vraag ingediend bij de gemeente Berg en Dal op grond van artikel 2 van 
de verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs van de gemeente Berg en Dal. 

 

Naast de 6 schoolgebouwen heeft SPOG ook drie gymzalen in eigen beheer. In 2018 zijn SPOG en de 
gemeente Berg en Dal overeengekomen de gymzalen te willen behouden en te renoveren. Daartoe is 
een voorstel opgesteld waarin renovatie ook gekoppeld wordt aan duurzaamheidsmaatregelen. De 
geraamde kosten ten laste van SPOG bedraagt: € 195.000,= 
Dit voorstel wordt medio 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. Daarna kan 
overgegaan worden tot uitvoering. 



28 

Toegankelijkheid van de instelling en het toelatingsbeleid 
 

 

 

De scholen hebben aan hun zorgplicht voldaan: voor enkele kinderen heeft de school , samen met 

ouders, een meer passende plek moeten zoeken. In een enkel geval was dit een andere school voor 

regulier basisonderwijs, in andere situaties een school voor SBO of SO. Er is sprake van één thuiszitter 

geweest. 

De SBO-school binnen de stichting heeft alle kinderen met een passende toelaatbaarheidsverklaring, 

een plaats kunnen bieden. De druk op deze school wordt groter door o.a. toename van 

gedragsproblematiek in relatie tot passende ondersteuningsmogelijkheden. Er wordt onderzoek 

gedaan naar de mogelijkheden om hierop te anticiperen. 

Dialoog met interne en externe actoren 

SPOG hecht belang aan een goed contact en goede communicatie met internen en externen. In de 

jaarplanning is, volgens een vast patroon, ruimte ingericht voor een structureel, jaarlijks overleg met 

de RvT, GMR en directeuren. 

Daarnaast uit zich dit door presentie en een actieve bijdrage in alle relevante structurele overleggen 

met samenwerkende partijen zoals: Samenwerkingsverband Stromenland, GHUM (platform SWV), 

de Gemeente Berg en Dal, de Hogeschool Arnhem Nijmegen (iXperium en Samen Opleiden), 

Montessori College Groesbeek (Agora 10-15), Domino (Kinderopvang), SO Maartensschool en Talita 

Koemi (Ontschotting SO-SBO-Regulier) 

Op landelijk niveau is het bestuur aangesloten bij diverse kenniskringen en netwerken zoals 

Operation Education, Lerend Netwerk 10-14, Agora Vereniging, Leve het Onderwijs, CMK 

 
Structureel nieuws over lopende en actuele ontwikkelingen wordt door de directeuren naar de 

medewerkers en/of ouders gecommuniceerd. Incidenteel worden medewerkers door het bestuur 

geïnformeerd. Er zijn ontwikkelingen m.b.t. nieuwe websites en intranet. 

 
De bestuurder bezoekt regelmatig de scholen en voert voortgangsgesprekken met de directeur. Het 

bestuur bezoekt jaarlijks de teams voor een informeel gesprek over onderwijs. 

Dit totaal aan overleggen, bezoeken en informatiebrieven zorgt voor structuur en transparantie t.a.v. 

de interne en externe contacten en communicatie. Processen en procedures zijn zodanig ingericht, 

dat alle relevante risico’s tijdig worden gesignaleerd en passende maatregelen kunnen worden 

genomen om deze risico’s en de gevolgen daarvan te beheersen. 

 
Klachtenafhandeling 

 
In 2018 zijn er in vier gevallen een bepaalde kwestie als klacht bij het bestuur gelegd. 

Drie klachten hadden te maken met onvrede over het onderwijs en/of de leerkracht. 

De andere klacht, van een groot aantal ouders, had te maken met onwenselijke nevenactiviteiten 

van een medewerker. Hiervoor is uiteindelijk een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. De 

uitkomst van het onderzoek was dat medewerker niets viel te verwijten. Niettemin werkt betrokken 

medewerker niet meer op de bewuste school. 
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Verbonden Partijen 

 
De stichting is in het kader van de zorgplicht en passend onderwijs verbonden aan 

Samenwerkingsverband PO Stromenland. 

 

 
Relevante interne en externe ontwikkelingen 

 
Samenwerking PO- VO 
Met de start van het nieuwe schooljaar 2018-2019 is SPOG i.s.m. het Montessori College een 

tieneronderwijs initiatief met een vernieuwend, gepersonaliseerd leren concept gestart: een 

samenwerking tussen PO en VO, Agora 10-15, waar alle leeftijden en niveaus door elkaar zitten. 

SPOG is hiervoor toegelaten tot groep pilotscholen 10-14 in Nederland bij Oberon en wordt als 

zodanig gemonitord en werkt samen binnen een landelijk netwerk van leerteams. De wetenschap is 

hierbij ook betrokken. We zijn gestart met 30 leerlingen in de loop van het schooljaar zijn er al 

potentiele leerlingen aangemeld voor het nieuwe schooljaar. 

 

Samenwerking kinderopvang 
Al de scholen van SPOG werken nauw samen met de kinderopvang, 1 school is sinds september 

KindCentrum en een andere school is de doorontwikkeling naar IKC gestart. 

 
 

 
Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact 

 
De maatschappelijke aandacht voor werkdruk (POinActie) heeft mensen bewust gemaakt van de 

werkdrukbeleving en de achterstand in salaris. Er is ook binnen Spog een maatschappelijke discussie 

ontstaan. Het bestuur steunt de actie en heeft in 2018 de salarissen door betaald. 

Ook het lerarentekort brengt werkdruk en onrust binnen het onderwijs, het wordt steeds lastiger 

om een vervanger te kunnen vinden. Dit heeft een enkele keer geleid tot het naar huis sturen van 

een groep. Daarnaast is het moeilijker om openstaande formatie duurzaam en dus kwalitatief goed 

op te vullen. De krimpsituatie maakte dat er alert omgegaan moest worden met risico op 

verplichtingen. Dit maakt dat door de jaren heen veel wisselingen binnen de teams hebben plaats 

gevonden. 

Het groeiende verloop van directeuren landelijk maar ook binnen SPOG vraagt ook bij ons aandacht. 

De toenemende werkdruk en verantwoordelijkheid en het achterblijven van groei van salaris is hier 

o.a. debet aan. 

 
Invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een belangrijk vereiste uit de 

AVG is dat organisaties intern hun privacy beleid moeten organiseren. Dit behelst een behoorlijke 

aanpassing waarvoor SPOG een externe partij heeft aangetrokken om dit mede te bewerkstelligen. 

Deze wet vraagt op onderdelen een gedragsverandering van medewerkers en ouders. Dit zal enige 

tijd in beslag nemen. In 2018 heeft er één datalek plaats gevonden. 



30 

 

 

Professionele ontwikkelingen 

 
De kwaliteit van onderwijs wordt in hoge mate bepaald door de mensen die dagelijks in onze scholen 

aan het werk zijn. Zij spelen een cruciale rol in de aansturing en vormgeving van alle leerprocessen, 

ze creëren samen de omgeving waarin de kinderen zich ontwikkelen. 

Werken aan onderwijskwaliteit betekent werken aan de professionaliteit en het welbevinden van 

mensen. Want met de juiste middelen, aandacht en inzet zijn ‘onze’ mensen in staat om 

topprestaties te leveren. Wij willen een goed werkgever zijn, die zorgt voor een inspirerende en 

uitdagende werkomgeving. 

Een gerichte professionele ontwikkeling van leraren bevordert de kwaliteit van onderwijs. SPOG 

stimuleert en faciliteert medewerkers om zich door te ontwikkelen en stelt daar de nodige middelen 

voor ter beschikking. 

De gesprekkencyclus is een belangrijk middel om met medewerkers in gesprek te blijven over hun 

professionele ontwikkeling en hun bijdrage aan de kwaliteit van onderwijs. Daarnaast is er een 

periodieke beoordeling van de leidinggevende. 

Uitgangspunt is dat de leraar zich geleidelijk ontwikkelt en dat bepaalde vaardigheden eerst beheerst 

moeten worden, voordat andere vaardigheden zich kunnen ontwikkelen. 

 
De basis voor alle initiatieven voor professionalisering vormt het koersplan, de ambities en de 

doorvertaling daarvan vindt plaats op de afzonderlijke scholen. Elke school heeft de autonomie om 

zelf te prioriteren en het “hoe en het wat” in te vullen. Scholing en leraarschap is onlosmakelijk met 

elkaar verbonden om kwalitatief goed onderwijs te blijven geven en aan te blijven sluiten aan de 

ontwikkelingen binnen de maatschappij. Er is altijd verbinding tussen persoonlijke ontwikkeling en 

schoolontwikkeling. Schoolontwikkeling is een afgeleide van de doelstelling(en) van de school, 

scholing gericht op persoonlijke ontwikkeling is een afgeleide van het assessment en/of het 

persoonlijk ontwikkelplan dat een onderdeel vormt van de gesprekkencyclus. 

 
Conform geldende wet- en regelgeving zijn de middelen vanuit de Prestatiebox ingezet in 2018 voor 

de verschillende onderwerpen: 

 
Twee keer per jaar, tijdens de SPOGdag en tijdens de netwerkbijeenkomst, leren en delen alle 

medewerkers van SPOG samen. In 2018 was het thema van de SPOGdag: De koers van SPOG voor de 

komende vier jaar. 

 
Alle directeuren van SPOG zijn RDO geregistreerd en hebben een assessment ondergaan dat in 2018 

is afgerond. In 2018 hebben zij zich verder ontwikkeld binnen hun persoonlijk leiderschap. 

Alle Afstemming coördinatoren hebben vanuit hun assessment binnen ontwikkelkringen gewerkt aan 

hun individuele en gezamenlijke ontwikkeling. De transitie van IB naar AC is afgesloten. 

Directeuren, afstemmings coördinatoren en bestuur hebben een traject gevolgd bij m.b.t. Human 

Dynamics, enerzijds om zichzelf i.r.t. hun persoonlijk leiderschap beter te leren kennen en anderzijds 

om beter aan te kunnen sluiten bij de verschillen binnen hun teams. 

 
In het kader van het project “Samen opleiden” hebben de faculteit educatie van de Hogeschool 

Arnhem Nijmegen (HAN) en SPOG afspraken gemaakt op het vlak van opleiden, professionalisering 

en onderzoek. Samen Opleiden verbindt het programma op de HAN Pabo en het leren op de 

werkplek. Het richt zich in de eerste plaats op de toekomstige leraar, SPOG heeft in dit kader twee 

schoolopleiders opgeleid. Het biedt daarnaast professionaliseringskansen voor zittende leraren en 
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versterking van praktijkgericht onderzoek binnen de beroepspraktijk. Met Samen Opleiden werken 

leraren in het primair onderwijs, lerarenopleiders, onderzoekers en studenten intensiever samen. 

Deze ontwikkeling is onderdeel van de ontwikkeling naar scholen als professionele 

leergemeenschappen zoals SPOG zich ten doel heeft gesteld. In 2018 heeft de Titus Brandsma aan 

een ontwikkelkring deelgenomen: ontwikkelen binnen de driehoek werkveld, opleiding en 

onderzoekers. De teams van de opleidingsscholen hebben zich verder ontwikkeld. SPOG heeft 

uitgesproken zich te willen ontwikkelen naar opleiding stichting. Binnen deze ontwikkeling van 

lerende teams valt ook de pilot begeleiding startende leerkrachten. 

 
Werknemers hadden de mogelijkheid om de afgelopen jaren gebruik te maken van een 

ontwikkelassessment, de competentie thermometer. Enerzijds om te onderzoeken welke 

competenties (SBL) in welke mate beheerst worden anderzijds om te zien over welke talenten de 

werknemer beschikt. In beide gevallen bedoeld om volgende stappen te zetten binnen hun 

ontwikkeling en ambities. In schooljaar 2018-2019 wordt onderzocht of en op welke wijze de 

assessments een vervolg kan krijgen binnen SPOG. Deze evaluatie wordt gekoppeld aan de pilot 

startende leerkrachten. 

Vijf leerkrachten volgen een master pedagogiek met als doel dat elke school op termijn een 

specialist op dit gebied binnen zijn team heeft. 

Alle coaches van Agora 10-15 volgen (of hebben gevolgd) de opleiding didactisch coachen. 

 
Er is met een groep leerkrachten gewerkt binnen het project “bruggen bouwen”. Samen met het VO 

is onderzocht hoe PO en VO de doorgaande lijn kunnen verbeteren. Er hebben inspiratiedagen 

plaatsgevonden en leraren PO en VO zijn bij elkaar “in de keuken” wezen kijken. Dit heeft 

geresulteerd tot de werkgroep 10-15 die o.a. bij diverse initiatieven in het land zijn wezen kijken. 

Tijdens brainstormbijeenkomsten is innovatief en vernieuwend onderwijs ontwikkeld. Dit heeft in 

augustus 2018 geresulteerd in het tot stand brengen van een onderwijs initiatief samen met VO: 

Agora 10-15. 

 
SPOG is deelnemer van iXperium, een initiatief van de HAN, waar individuele leraren, schoolteams, 

groepen van kinderen ICT-toepassingen uitproberen, ontwerpen en onderzoeken. Er kan gebruikt 

gemaakt worden van arrangementen, cursussen en trainingen om het gebruik van ICT-toepassingen 

binnen de school te ondersteunen. De doelstelling van het iXperium is leerprocessen in het 

basisonderwijs met behulp van ICT zo in te richten dat er meer recht wordt gedaan aan de verschillen 

tussen leerlingen en het onderwijs effectiever en uitdagender maken. De focus ligt daarbij op de 

leraar. Het aanbod van iXperium is in 2018 enorm uitgebreid daarnaast is er opgehaald bij de 

leerkrachten waar behoefte aan is. Een thema is gepersonaliseerd  leren. Alle teams van Spog 

hebben zich ambities gesteld t.a.v. de mate waarop zij gepersonaliseerd leren willen vorm geven. 

 
Binnen SPOG wordt gewerkt met een aantal bovenschoolse leer- en ontwikkelteams: 

0-6 jaar, 10-15 jaar, meer- en hoogbegaafdheid, innovatie, sport en beweging. 

 
Elke school werkt ook aan specifieke eigen ontwikkelpunten: 

Op de Heuvel de basis op orde en IKC 

Op de Horst  herijken E.G.O. (ErvaringsGericht Onderwijs) met inzet van IPC (International 

Primary Curriculum) 

Vossenhol Gepersonaliseerd leren met ICT m.b.v. subsidie “De Werkplaats” iXperium 

Titus Brandsma Meer- en Hoogbegaafdheid 

Breedeweg Talentenonderwijs 
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De Sieppe Herijken O.G.O. (OntwikkelingsGericht Onderwijs) 

Adelbrecht Windekind Gepersonaliseerd Leren vanuit wereldoriëntatie 

Sbo Carolus Ontschotting SO SBO regulier, van speciaal naar gespecialiseerd 

 
Vanuit innovatie budget wordt de pilot van de startende leerkracht en een deel Agora 10-15 

bekostigd. Scholen kunnen jaarlijks een aanvraag doen voor een innovatie budget. 

Het onderzoek naar de ontschotting SO SBO Regulier wordt voor een leerkracht gefinancierd vanuit 

de LOF beurs. 

 
Ontwikkeling Bestuur. 

Het bestuur is aangesloten bij Operation Education, een lerend netwerk voor onderwijsvernieuwing. 

Het bestuur is deelnemer aan kenniskringen en volgde een opleiding bij Expeditie Leiderschap. Er is 

een assessment afgenomen en een traject met coach gevolgd. 

 
Spog academie 

Er is een start gemaakt met het initiatief om samen met een ander bestuur een interne “academie” 

op te zetten, voor en door medewerkers. Om iedereen de gelegenheid te geven gebruik te maken 

van scholing, expertise aan te bieden maar ook om mee te ontwikkelen aan scholing. 

 
Cultuur 

Binnen cultuureducatie gaat het grootste deel van deze middelen naar excursies, muziekonderwijs en 

musea bezoeken. Verder zijn er diverse lokale initiatieven en kunstzinnige projecten. 

Er wordt binnen Spog gestreefd naar integratie van cultuur binnen het onderwijs zodat het 

betekenisvol en in verbinding kan worden ingezet. 

 

 
Stellige bestuurlijke voornemens 

In gedeeld leiderschap worden kansen gezien o.a. door gebruikmaking van een “meer ogen 

principe”, de beschikbaarheid hebben over meerdere talenten, het hebben van een sparring partner 

en de aanwezigheid van achterwacht. Er wordt gezocht naar kansen op alle niveaus: van de 

leerkracht tot aan gedeeld leiderschap binnen bestuurlijke taken. 

 
Wij streven naar een organisatie waarbinnen elke medewerker zich verantwoordelijk voelt en zich 

ook wil verantwoorden. Vertrouwen is een belangrijke waarde. Om dit te bereiken is een structuur 

nodig waarbinnen iedereen deze ruimte en verantwoordelijkheid kan en wil pakken. Hierbinnen 

moet het op elk niveau mogelijk zijn om indicatoren te kunnen duiden en tijdig in actie te kunnen 

komen. Dan pas kunnen wij volmondig zeggen “ wij zijn in control”. Hier willen wij de komende tijd 

een verbeterslag in slaan. 

Wij willen meer mogelijkheden creëren om open te staan voor diversiteit onder leerlingen. En dit in 

de breedste zin van het woord: aansluiten bij ontwikkelbehoefte, leerbehoefte, talenten, leerstijlen, 

identiteit, om elk kind volop te kunnen laten groeien. In verband hiermee zijn op diverse scholen 

ontwikkelingen gaande waardoor hierin stappen gezet kunnen worden, bijvoorbeeld meer- en 

hoogbegaafdheid, samenwerking binnen SO,SBO en regulier, samenwerking met VO, bewegend 

leren. De eigenheid van de scholen wordt tegelijkertijd versterkt. Dit biedt mooie kansen voor meer 

samenwerking, en dus gezamenlijke verantwoordelijkheid, tussen scholen. 
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Een soortgelijke ontwikkeling is gaande bij de leerkrachten op de scholen, meer specialismen en dus 

samen als team krachtiger worden. Individuele medewerkers hebben elkaar nodig om samen sterk te 

staan. Dit leidt tot gezamenlijke verantwoordelijkheid en duurzame kwaliteitsverbetering. 

De begeleiding van de startende leerkracht is er een die in 2018 is onderzocht. 

Ook voor de kwaliteit van het management, zowel bestuur als directeuren, is het noodzakelijk om in 

ontwikkeling te blijven. 

 
 
 

 
Internationalisering en onderzoeksbeleid 

 
Als dorp aan de grens zijn er contacten met onderwijs in Duitsland. Een gezamenlijke sportdag is een 

voorbeeld. Een flink aantal leerlingen binnen Spog is woonachtig in Duitsland. Dit brengt een aantal 

knelpunten met zich mee binnen de bekostiging van de zorg en de uitvoering van de leerplicht. 

SPOG is een stichting met opleidingsscholen. Deze scholen werken samen met de Hoge School 

Arnhem Nijmegen (HAN) via ontwikkelkringen aan onderzoek ter verbetering van het onderwijs. De 

kracht zit in de samenwerking tussen de driehoek opleiden, werkveld en onderzoek. SPOG heeft 

volgens de richtlijnen van de HAN vier opleidingsscholen, in de praktijk echter is onze ambitie dat 

elke school zich ontwikkelt tot een professionele leeromgeving waarbinnen onderwijs, opleiding en 

onderzoek samen werken en leren. 

Agora 10-15 trekt veel belangstelling en hier wordt volop samengewerkt met de wetenschap 

enerzijds om te bewijzen dat we de goede dingen goed doen en anderzijds om te blijven ontwikkelen 

binnen de snel veranderende wereld. 

Het Vossenhol werkt samen met onderzoekers van de HAN en studenten aan gepersonaliseerd leren 

binnen de “werkplaats”. 
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Jaarverslag Raad Van Toezicht spog 2018 
 

 
Samenstelling Raad van Toezicht SPOG in 2018 

 
Naam Taak Benoeming 2018 2019 2020 2021 2022  

         

Paul van der Scheur Voorzitter 1-2-2014 1/7 A     *1 

Rob van Bruggen HRM en GMR 1-2-2013  A/H   A  

Lisette Bros Onderwijs 1-9-2017   A/H    

Ard Velthoven Financiën 1-1-2018    A/H   

James Hendriks Bedrijfsvoering 1-1-2018    A/H  *2 

Helma Janssen 

Duighuizen 

HRM en GMR 1-11-2018     A/H *3 

 
*1: Paul van der Scheur is op 1 juli 2018 afgetreden, omdat zijn echtgenote is benoemd tot 

wethouder in de gemeente Berg en Dal. Bij navraag is gebleken dat dit een niet-wenselijke 

combinatie is in het kader van de Code Goed Bestuur. Rob van Bruggen neemt de taken van de 

voorzitter waar tot 1 januari 2019. 

 
*2: James Hendriks is benoemd op bindende voordracht van de gemeente Berg en Dal. 

 
*3: Helma Janssen Duighuizen is benoemd op bindende voordracht van de GMR. 

 
A: aftreden ; A/H: aftreden en herbenoemen. 

 
 

 
Vergoeding leden RvT 

 
Alle leden van de RvT hebben recht op een vergoeding van € 350,00 per maand. 

Voor scholing van de leden en inhuur van externe hulp is er een budget beschikbaar. 

 

 
Vergaderdata 2018 

 
Datum Onderwerp Opmerking 

30 januari Protocollen gevolgd bij selectieprocedures; Toezichtkader 

vastgesteld; SPOG naar de toekomst besproken 

Zonder CvB a.i. 

21 februari Dossier Vossenhol; SPOG naar de toekomst (beleidsstuk)  

27 maart Salarisovereenkomst RvT en CvB a.i.; onderhoud scholen en 

discussie met gemeente; privacywetgeving; strategisch 

beleidsplan 

 

15 mei Voorzitter RvT vertrekt per 30 juni; stappenplan nieuw lid RvT 

(bindend advies GMR) vastgelegd; onderhoud gebouwen 
besproken; statuten moeten aangepast; scholing RvT 
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19 juni Jaarrekening 2017 met controller en accountant; MARAP 

januari-april; gegevensbescherming; MJOP bespreking 

gymzalen en scholen met gemeente; profiel nieuw lid RvT; 
GMR; afscheid Paul van der Scheur 

 

12 september Niet doorgegaan. Zonder CvB 

3 oktober Financiën besproken met bestuur en controller; op bindend 

advies van GMR is Helma Janssen Duighuizen benoemd tot lid 

RvT; dossier Vossenhol; inspectie Op de Heuvel (door 
ondergrens); nieuwe directeuren; Agora 

 

28 november Interne organisatie RvT; protocol functioneringsgesprekken 

met CvB; verspreiding boekje Toolkit Toezicht Onderwijs; 

gesprek met GMR op 3 december 2018 

Zonder CvB 

12 december Begroting (concept); terugblik op risicoscan; vaststellen van 
Treasury statuut; stand van zaken Op de Heuvel 

 

 
 

 

Contacten zijn er verder nog 

 
 maandelijks tussen (voorzitter) CvB en voorzitter RvT 

 minimaal vier keer per jaar tussen de portefeuillehouder financiën RvT en financiële afdeling 

bestuur en/of controller 

 2-4 keer is HRM portefeuillehouder RvT aanwezig bij gesprekken bestuur en locatie directeur 
 twee keer per jaar bijeenkomst van RvT en GMR 

 email verkeer 

 

 
Speerpunten 2018 

 
De Raad van Toezicht heeft zich in 2018 gericht op: 

 
 financiën SPOG: jaarrekening, begroting en marap 

 aanstelling en benoeming van een nieuw bestuur per 1 mei 2018*) 

 het dossier Vossenhol (lopend) 

 onderhoud gymzalen en quickscan gebouwen (lopend) 

 twee incidenten (een klacht van ouders in het kader van Avatar en een datalek). Deze zijn 

adequaat opgelost door het bestuur 

 organisatiestructuur en protocollen 

 
*): Na het vertrek van de bestuurder in 2017 is zijn taak overgenomen door het Management Team. 

Het MT bestaande uit drie personen, voldeed aan de verwachtingen als CvB a.i., waarop zij, na de 

GMR ingelicht en geraadpleegd te hebben op 4 april, door de RvT konden worden benoemd als 

College van Bestuur per 1 mei 2018. 

 
Daarnaast heeft de RvT de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van het (basis) onderwijs, 

en de invloed op SPOG, nauwlettend gevolgd. 
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Verkenner 

 
In het najaar van 2017 is in opdracht van de Raad van Toezicht van SPOG een verkennend onderzoek 

verricht naar de marktpositie van SPOG in haar brede omgeving. Ook is er met dit onderzoek 

nagegaan of SPOG op de juiste weg was met het oog op de toekomst en de borging van haar 

kwaliteitsdoelstellingen en ambities. Op basis van het ruwe materiaal dat het onderzoek heeft 

opgeleverd, is met medewerking van het CvB a.i., door de Raad van Toezicht van SPOG begin 2018 

het rapport ‘SPOG naar de toekomst’ samengesteld. Dat rapport vormt de grondslag voor een 

brochure over de ambities van SPOG die voor de zomer van 2018 is uitgegeven. Met de verschillende 

aanbevelingen is het CvB in het nieuwe schooljaar voortvarend aan de slag gegaan. 

 
Ambities Raad van Toezicht 

 
In de laatste paar jaar heeft zich een duidelijke aanscherping afgetekend van de rol en het gevraagd 

functioneren van de Raad van Toezicht binnen het basis onderwijs. Er wordt van de leden van de RvT 

meer inzet en inzicht verwacht onder krachtige regelgeving en protocollen. De RvT van SPOG juicht 

dit toe. 

 
Gevolg is dat zowel de organisatiestructuur als de protocollen, waarbinnen de RvT werkt, aangepast 

dienen te worden en de RvT professioneler te werk dient te gaan. 

 
Ook in 2018 heeft de RvT zich gecommitteerd aan de Code Goed Bestuur in het basis onderwijs. Het 

Toezichtskader RvT is verbeterd en enkele protocollen zijn opgesteld. Tevens is de inrichting van de 

RvT met zijn portefeuilles definitief afgerond. Verder zijn er voorbereidingen getroffen om andere 

reglementen en de statuten van SPOG aan te passen waar nodig. Er werden protocollen opgesteld 

voor functioneringsgesprekken met het bestuur en voor de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht. 

Ook de gewenste gesprekken met andere partijen binnen en buiten SPOG zijn zo veel mogelijk 

gevoerd. De RvT hoopt in 2019 deze wijzigingen af te ronden en door te zetten om zo een stabiele en 

transparante organisatie neer te kunnen zetten. 

 
Goedgekeurd door de leden van de RvT op: 27 maart 2019 

Rob van Bruggen, voorzitter. 
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Financiën 

1.3 Financieel beleid 
Het financieel beleid en beheer is geen doel op zichzelf en staat ten dienste van het primaire 

proces en is hiermee nauw verweven: ieder inhoudelijk besluit heeft een financiële 

consequentie en andersom zijn de financiële mogelijkheden kader stellend voor de uitvoering 

van het inhoudelijk beleid. 

De kaders van het financieel beleid (aangegeven in de jaarbegroting) zijn gebaseerd op de 

besturingsfilosofie en strategische doelstellingen van Stichting Primair Onderwijs Groesbeek 

(hierna: SPOG). SPOG beschikt over een besturingsfilosofie waarin onder andere is 

aangegeven dat de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen en de 

directie van de scholen zich primair richt op haar hoofdtaak, te weten het verzorgen van 

kwalitatief goed onderwijs zonder daarbij afbreuk te doen aan de rand voorwaardelijke 

integraliteit. 

Daarnaast past de omvang van het bestuurskantoor bij de grootte van de organisatie en de 

ondersteuning/dienstverlening is van hoogwaardige kwaliteit. 

 
Planning & control 

De planning- & control cyclus van SPOG kent de onderstaande onderdelen: 

 Het jaarplan; 

 Meerjarenbegroting (MJB); 

 Jaarbegroting; 

 Financiële managementrapportage (Marap); 

 Interim-control; 

 Jaarverslag (=jaarrekening + bestuursverslag). 

 
SPOG stelt per schooljaar een personele begroting (bestuursformatieplan, BFP) en per 

boekjaar een exploitatie (MI) begroting op. In het kader van de planning en control cyclus 

wordt door het jaar heen periodiek de ontwikkeling van de exploitatie ten opzichte van de 

begroting gemonitord door middel van financiële managementrapportages (‘Marap’ geheten). 

Locatiedirecteuren leggen periodiek verantwoording af aan de desbetreffende clusterdirecteur, 

ook op het gebied van financiën betreffende het gerealiseerde resultaat van onder hen 

ressorterende scholen. Elk boekjaar wordt er in het jaarverslag tevens door middel van 

prestatie indicatoren verantwoording afgelegd op het gebied van onderwijs, personeel en 

financiën in relatie tot de begin van dat jaar gestelde doelstellingen. 

 
De te verwachten lichte stijging van het leerlingenaantal in het voedingsgebied van SPOG is 

onder meer verwerkt in het meerjaren formatieplan van de stichting. In dit plan zijn de te 

verwachten formatieve ontwikkelingen voor de komende jaren vastgelegd. Jaarlijks wordt 

bezien met welk percentage het leerlingenaantal is gedaald t.o.v. het voorgaande jaar en 

wordt de meerjarenbegroting voor de daaropvolgende jaren gecorrigeerd (zie ook tabel ‘A1’). 

 
Het afschrijvingsbeleid is erop gericht dat investeringen beneden € 1.000 per activum niet 

worden geactiveerd. Investeringen boven deze grens worden geactiveerd en lineair 

afgeschreven zonder hierbij rekening te houden met een restwaarde. De afschrijvingstermijn 

begint in de eerst maand na aanschaf. Hierbij speelt de factuurdatum een belangrijke rol. 

Daarbij worden de volgende afschrijvingstermijnen aangehouden: 
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Categorie Afschrijvingstermijn 

in maanden en % 
per jaar 

Gebouwen 480 en 2,5% 

Verbouwingen 300 en 4,0% 

Machines en installaties 180 en 6,7% 

Meubilair 120-360 en 3,3- 
10,0% 

Inventaris en apparatuur 120 en 10,0% 

Leermiddelen 96-144 en 8,3 – 
12,5% 

ICT apparatuur 36-60 en 20,0 – 
33,3% 

Overige materiële vaste activa 180 en 6,7% 

 
 

1.4 Belangrijkste kenmerken van het gevoerde financiële beleid 

De volgende onderwerpen zijn als onderdeel van het financiële beleid in het verslagjaar 

uitgevoerd: 

 Opstellen van de jaarrekening 2018 (t); 

 Opstellen van de jaarbegroting 2019 (t+1) en de meerjarenbegroting 2019-2021 (t+3); 

 Opstellen van periodieke Maraps (inclusief dekkingsoverzichten personeel en MI). 

 
1.5 Samenvatting jaarrekening 2018 

Hierna vindt u een samenvatting van de exploitatie over 2018, de balans per 

31 december 2018 en een overzicht van de belangrijkste kengetallen. Daarna wordt op 

hoofdlijnen een analyse gegeven van: 

 De exploitatie 2018 ten opzichte van de begroting; 

 De balans per 31 december 2018 ten opzichte van de balans per 31 december 2017; 

 De financiële kengetallen (zie pagina 16 jaarverslag). 

 
 

1.6 Financiële positie op de balans per 31-12-2018 (x € 1) 

 

Activa 31-12-2018 31-12-2017 Passiva 31-12-2018 31-12-2017 

Materiële vaste activa 2.529.968 2.748.468 Eigen vermogen 4.016.392 4.066.141 

Financiële vaste 

activa 

 

0 

 

0 

   

Vorderingen 443.356 403.589 Voorzieningen 72.024 73.293 

 
Liquide middelen 

 
1.923.516 

 
1.757.028 

Kortlopende 

schulden 

 
808.424 

 
769.651 

Totaal 4.896.840 4.909.085 Totaal 4.896.840 4.909.085 
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Toelichting op de balans 

Vergeleken met de stand van één jaar geleden is de boekwaarde van de materiële vaste activa 

op 31 december 2018 afgenomen met € 218.500 (2017 = toename € 1.038.381). Deze 

afname is voornamelijk toe te schrijven aan inventaris en apparatuur (€ -162.818 = 74,52%). 

De totale afschrijvingen bedragen € 306.403 (2017 = € 290.919). 

 
De vorderingen zijn met € 39.767 toegenomen in vergelijking met de stand ultimo 2017, 

(afname 2017 t.o.v. 2016 = € 1.193.215 wegens activering van de vordering op de gemeente 

ad € 1.110.043). De belangrijkste oorzaak van de toename wordt gevormd door het feit dat de 

post ‘overige vorderingen’ (€ 19.504) en ‘overlopende activa’ 

(€ 20.705) eveneens zijn toegenomen. 

 
De liquide middelen zijn met € 166.488 toegenomen (2017 = € 484.374). Dit komt 

voornamelijk door de afname van vorderingen ad € 1.234.564, het verslechteren van het 

bedrijfsresultaat met € 249.896 en afname van kortlopende schulden ad € 103.468. Daarnaast 

is er minder geïnvesteerd (€ 1.241.399) in 2018 t.o.v. 2017. 

Het direct opeisbare saldo van liquide middelen per 31-12-2018 was € 1.923.516 (2017 = 

€ 1.757.028). 

 
Het kasstroomoverzicht laat de volgende verdeling zien: 

 Operationele activiteiten € 254.392 (2017 = € 1.813.675) 

 Investeringsactiviteiten € -87.902 (2017 = € -1.329.301) 

 Financieringsactiviteiten € 0 (2017 = € 0) 

 
Zie tevens de melding bij ‘B1’ van de mogelijke vordering van het geïnvesteerde bedrag van 

€ 1.110.043 in het schoolgebouw BS ’t Vossenhol door het Ministerie van OCW. 

 
Het eigen vermogen is afgenomen met € 49.749 t.o.v. ultimo 2017 als gevolg van de 

bestemming van het negatieve resultaat uit 2018 (zie ook hieronder ‘rubriek 4.2’). 

 
De personele voorzieningen zijn afgenomen ten opzichte van de stand per ultimo 2017 (€ 

1.269). De voorziening betreft enkel voor jubilea. Het beginsaldo was € 73.293. In 2018 is 

€ 7.052 gedoteerd en € 8.321 onttrokken waardoor de voorziening jubilea per saldo op 

€ 72.024 uitkomt. Van dit bedrag heeft € 11.643 betrekking op kleiner dan één jaar, € 33.108 

op één t/m vijf jaar en € 27.273 op langer dan vijf jaar. 

 
De kortlopende schulden zijn met € 38.773 toegenomen ten opzichte van ultimo 2017. Deze 

toename is met name toe te schrijven aan de post ‘overige kortlopende schulden’ (€ -56.104) 

en ‘overlopende passiva’ (€ 94.877). 

 
De specificatie van de post ‘overige kortlopende schulden’ is als volgt: 

 Schulden aan gemeenten = € 3.860

 Schulden inzake pensioenen = € 6.004

 Crediteuren = € 32.971

 Belastingen en sociale verzekeringen = € 23.321

 Kortlopende overige schulden = € -122.260

 
De specificatie van de post ‘overlopende passiva’ is als volgt: 

 Vooruit ontvangen subsidies OCW = € 36.783

 Vooruit ontvangen bedragen = € 32.054

 Vakantiegeld en vakantiedagen = € 18.445

 Overige overlopende passiva = € 7.768

 Te betalen interest = € -173
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4.2 Baten en Lasten (x € 1) 

 
Realisatie 2018 Begroting 

2018 
Realisatie 2017 

Baten   

Rijksbijdragen OCW 

Overige 
7.902.579 7.274.290 

64.035 
7.577.192 

overheidsbijdragen 86.672  101.586 

Overige baten 348.422 456.713 331.445 

Totale baten 8.338.673 7.795.038 8.010.223 

Lasten 
   

Personeelslasten 6.877.186 6.273.954 6.378.230 

Afschrijvingen 306.403 280.148 290.920 

Huisvestingslasten 485.831 567.050 513.937 

Overige instellingslasten 719.150 675.186 627.137 

Totale lasten 8.388.570 7.796.338 7.810.224 

 Realisatie 2018 Begroting 
2018 

Realisatie 2017 

Saldo baten en lasten -49.897 -1.300 199.999 

Financiële baten en lasten 148 1.300 1.732 

Exploitatieresultaat -49.749 0 201.731 

 
 

Het exploitatieresultaat van € -49.749 negatief wordt hieronder gespecificeerd en toegelicht: 
 

A) Realisatie versus begroting  

In de begroting 2018 werd uitgegaan van een resultaat van € 0 

De realisatie 2018 geeft een negatief resultaat van € 49.749 

De afwijking is daardoor negatief, en bedraagt € 49.749 

 
Toelichting op de exploitatie 

  

 

Baten (gerealiseerd = € 8.338.673) 

Tegenover de begrote baten ad € 7.795.038 staan de gerealiseerde baten ad € 8.338.673. Dit 

geeft een positief verschil van € 543.635. De verklaring hiervoor is als volgt. 

 Rijksbijdragen (incl. SWV-zorgmiddelen) = € 628.289 

 Overige overheidsbijdragen en subsidies  = € 23.637 

 Overige baten = € -108.291 

 
 Rijksbijdragen (incl. SWV-zorgmiddelen): grote afwijkingen t.o.v. de begroting 

 Vergoeding personeel = € 333k 

 Vergoeding PAB = € 147k 
 Subsidie niet-geoormerkt* = € 75k 

 SWV-zorgmiddelen (personeel) = € 70k 

 
*Prestatiebox PO (€ 15k), bijzondere bekostiging wegens samenvoeging (€ 5k), impulsgebieden (€ 12k) 

en lerarenbeurs (€ 43k) 
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 Overige overheidsbijdragen en subsidies overige overheden: twee afwijkingen t.o.v. de 

begroting 
 Gemeente: vergoeding gymzaal = € 8k 

 Gemeente: subsidie = € 16k 

 
 Overige baten: grote afwijkingen t.o.v. de begroting 

 SWV-zorgmiddelen (MI) = € -69k 

 Vergoeding detachering personeel = € -13k 
 Verhuur onroerende zaken = € -12k 

 Overige baten = € -36k 

 Overige personeel gebonden baten* = € 22k 

 
*realisatie inzake detachering van eigenpoolers bedraagt € 82.647 (begroot = € 67.005). 

 

 
De Rijksbijdragen voor het personeel voor het kalenderjaar 2018 worden als volgt 

samengesteld: 

1. Voor de periode januari 2018 t/m juli 2018 (7/12e deel) werd de bijdrage berekend op 

basis van de peildatum 01 oktober 2016 (schooljaar 2017-2018). Er waren toen 616 

leerlingen in de leeftijd 4 t/m 7 jaar en 633 leerlingen in de leeftijd 8 t/m 12 jaar. SBO 

Carolusschool had 69 leerlingen. Totaalaantal was 1318 leerlingen. 

2. Voor de periode augustus 2018 t/m december 2018 (5/12e deel) werd de bijdrage 

berekend op basis van de peildatum 01 oktober 2017 (schooljaar 2018-2019). Er waren 

toen 590 leerlingen in de leeftijd 4 t/m 7 jaar en 608 leerlingen in de leeftijd 8 t/m 12 

jaar. SBO Carolusschool had 76 leerlingen. Totaal is dit 1274 leerlingen. 

 

 
 oktober 2016   percentage   oktober 2017   percentage 

4-7 jaar 616 46,74% 4-7 jaar 590 46,31% 

8-12 jaar 633 48,03% 8-12 jaar 608 47,73% 

SBaO Carolus 69 5,23% SBaO Carolus 76 5,96% 

totaal 1318 100,00% totaal 1274 100,00% 
 

De Rijksbijdragen voor onderbouwleerlingen, 4 tot 7-jarigen, zijn hoger dan voor de 

bovenbouwleerlingen, 8 tot 12 jaar. 

 
Met betrekking tot bovenstaande getallen kan het volgende gezegd worden. Op 01-10-2017 

was er een daling van 26 leerlingen in de categorie 4 tot 7-jarigen t.o.v. de peildatum 01-10- 

2016 (590-616 lln.). In de categorie 8 tot 12-jarigen was eveneens een daling van 25 

leerlingen op 01-10-2017 t.o.v. 01-10-2016 (608-633 lln.). Bij SBO Carolusschool is echter 

sprake van een stijging van 7 leerlingen per 01-10-2017 t.o.v. 2016. 

 
De scholen van SPOG worden vanuit de Rijksoverheid bekostigd. De basis voor de bekostiging 

is het aantal leerlingen, en eventuele leerlingengewicht en NOAT-leerlingen. Per 01 oktober 

van elk jaar worden de op dat moment ingeschreven leerlingaantallen bepaald, en vormen zo 

de basis voor de personele bekostiging voor het volgend jaar. 

 
Onderhandelaarsakkoord voor cao primair onderwijs (PO)* 

Werkgeversorganisatie PO-Raad en de vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord 

gesloten voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De achterban van de werkgevers en 

werknemers hebben met de cao PO 2018 al ingestemd en is deze m.i.v. september 2018 van 

kracht. 
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De belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord zijn: 

 De afspraken in de cao over tijd en verdeling van het werk zijn eenvoudiger en 

transparanter geworden;

 Er zijn aansprekende en actuele functiebeschrijvingen voor leraren alsmede een 

overzichtelijk loongebouw dat carrièrekansen biedt;

 Alle werknemers in het primair onderwijs gaan er per 1 september 2018 2,5% op 

vooruit;

 Alle werknemers in het primair onderwijs krijgen een eenmalige uitkering van 750 euro 

in oktober (naar rato van aanstelling en aanstellingsduur);

 Leraren krijgen daarbovenop nog een eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe 

maandsalaris (naar rato van aanstelling en aanstellingsduur);

 Iedere leraar gaat er een schaal op vooruit. Hoe dit uitwerkt, verschilt per leraar. Het 

salaris van startende leraren stijgt minder dan het salaris leraren die al veel langer in 

het onderwijs werken. Dat komt omdat extra middelen vooral zijn ingezet daar waar de 

salariskloof met het voortgezet onderwijs het grootst is;

 Functiedifferentiatie wordt een onderdeel van het beleid van schoolbesturen. De 

verplichte functiemixpercentages gaan uit de cao;

 Schoolbesturen krijgen meer ruimte om vervanging bij ziekte goed te organiseren;

 De bovenwettelijke uitkeringen worden aangepast;

 De cao loopt tot 01-03-2019.

(*Bron: PO Raad, d.d. 06-06-2018) 

 

 
Ontwikkeling personele lasten i.r.t. de bekostiging en cao 

(onderhandelaarsakkoord**) 

 Een nieuwe salaristabel per 01-09-2018 (inclusief toe(s)lagen OP);

 Indexering en 270 mln. van salaris OP is verdeeld over formatiebudget en P&A-budget 

(deel bekostiging salarisverhoging zit in het P&A-budget);

 Pensioen premiestijging per 01-01-2018: 1,8% (bron: ABP);

 0,65% van de financiering van de kosten komt vanuit referentieruimte 2017:

 Referentieruimte 2017: 2,63% -> 2,6% voor lonen en pensioenlasten 

- minus: pensioen premiestijging per 01-01-2017: 1,2% macro 

- minus: voorschot op referentieruimte 2017 van 0,75% 

- verschil ruimte en kostenontwikkelingen: 0,65% (arbeidsvoorwaardenruimte per 01- 

01-2018). 

(**Bron: PO Raad d.d. november 2018) 

 

 
De Lumpsum 

Deze gelden ontvangen we ter dekking van de salarissen en de risicodekking personeelsleden, 

die we op grond van de formatie en teldatum benoemd hebben. Hoewel de Rijksbekostiging 

per schooljaar gebaseerd is op de teldatum van oktober van het voorgaande jaar, krijgen de 

scholen hun formatieve inzet omgerekend o.b.v. T=0. De reden hiervan is het eerlijk verdelen 

van de budgetten, rekening houdend met de werkelijk aanwezige leerlingen op de eerste 

schooldag. 

 
Het PAB (personeel- en arbeidsmarktbudget) 

Dit wordt onder meer ingezet voor zowel gezamenlijke scholingsinitiatieven als individuele 

scholingsinitiatieven op schoolniveau. De extra middelen ter bestrijding c.q. aanpak van 

werkdruk (€ 155,55 per leerling) zijn ook toegekend aan dit budget (2018-2019). Voor het 

schooljaar 2019-2020 zijn deze middelen opgehoogd tot € 220,08 per leerling. De vervroegde 
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uitkering van deze middelen is echter een kasschuif: eerder meer middelen, maar wel later 

aan plafond. 

Materiële Instandhouding (MI) 

Deze bekostiging is bedoeld voor de exploitatie en onderhoud van de gebouwen, leer- en 

hulpmiddelen, ict, kopieerkosten, administratieve lasten, enz. In tegenstelling tot de 

personeel- en PAB-gelden wordt de MI-bekostiging per boekjaar vastgesteld o.b.v. het 

leerlingenaantal per 01 oktober van het voorafgaande jaar (t-1). 

 
De bekostiging van SBO vindt nog steeds op basis van de basisbekostiging en 

ondersteuningsbekostiging plaats. De basisbekostiging behelst een toekenning per leerling die 

overeenkomt met de bekostiging van een leerling in het reguliere onderwijs. De 

ondersteuningsbekostiging houdt de bekostiging in voor een leerling die extra ondersteuning 

nodig heeft en differentieert naar de aard en omvang van de normatief vastgestelde 

ondersteuning. Dit betekent voor het SBO dat het Rijk op basis van de teldatum de 

basisbekostiging toekent aan het SBO-plus het ondersteuningsbudget voor 2% van het aantal 

leerlingen van het samenwerkingsverband. De leerlingen boven de 2% dienen door het SWV 

bekostigd te worden. 

 
Prestatiebox PO 

Deze bekostiging is een onderdeel van de reguliere lumpsum. SPOG heeft in 2018 € 236.539 

ontvangen. Dit is een zogenoemde ‘niet-geoormerkte’ bijdrage (bestedingsvrijheid bij de inzet 

van middelen t.b.v. streefdoelen). Het bevoegd gezag is echter verplicht om aanvullende 

relevante informatie te verstrekken over de ambities en doelstellingen, resultaten en ook 

daarvoor ingezette middelen. De verantwoording over bereikte prestaties evenals de besteding 

loopt via het Jaarverslag. In maart en november van het verslagjaar heeft het bevoegd gezag 

€ 236.539 ontvangen (€ 221.957 = begroot). Deze bekostiging dient ter bevordering van 

professionalisering van leraren en schoolleiders, opbrengstgericht werken, alsmede versterking 

en samenhang binnen en kwaliteit van cultuureducatie. 

 
Overige baten 

Overige inkomsten ontvangt SPOG vanuit het Samenwerkingsverband Stromenland PO 

(zorgmiddelen ter dekking van niet-personele lasten), gemeentelijke uitkeringen (gymzaal, 

sportstimulering en kunstzinnige vorming), baten medegebruik, detachering regulier personeel 

en ook de poolers (uitleen), ouderbijdragen, sponsorgelden, enz. 

 

Lasten (gerealiseerd = € 8.388.570) 

Tegenover de totale begroting ad € 7.796.338 staan de gerealiseerde lasten over 2018 

ad € 8.388.570. De overschrijding bedraagt € 592.232. De verklaring hiervoor is als volgt. 

 Personeelslasten = € 603.232 

 Afschrijvingen = € 26.255 

 Huisvestingslasten = € -81.219 

 Overige lasten (incl. leermiddelen & ICT) = € 43.964 

 

 Personele lasten (€ 603.232): afwijkingen t.o.v. begroting 
 Lonen en salarissen = € 526.830 

 Overige personele lasten = € 76.402* 

 

*met name Arbo (€ 5k), overig (€ -21k), nascholing/cursussen (€ -8k), uitbesteding derden (€ 70k) en 

(niet begrote) premiedifferentiatie (€ 22k) én ook dotaties personele voorzieningen (€ 7k) 

 

De realisatie van de overige personele lasten ad € 336.796, laat zich als volgt verklaren: 
 Personeelskantine = € 5.849   (2017 = € 5.506)

 Arbo-kosten = € 11.863  (2017 = € 2.940)
 Nascholing = € 167.944 (2017 = € 172.567)

 Uitbesteding derden = € 93.735  (2017 = € 48.570)



47 

 

 

 Overige = € 34.984  (2017 = € 31.784)





 Premiedifferentiatie* = € 22.421 (2017 = € 0)
*Het betreft een claim van het Vervangingsfonds inzake bonus-/malusregeling 2017 

Het gemiddeld aantal werknemers per 31-12-2018 bedraagt 131 (2017 = 127). De 

onderverdeling is als volgt. 

 DIR 11 (2017 = 12)

 OP 99  (2017 = 98)

 OOP 21 (2017 = 17)

 

 
 De afschrijvingen tonen een overschrijding van € 26.255 t.o.v. de begroting. Deze 

overschrijding is voornamelijk toe te schrijven aan: 

 Gebouwen = € 27.750* 

 ICT = € 2.702 

 Schoolmeubilair = € -4.501 

* inzake investering in huisvesting BS ’t Vossenhol t.w.v. € 1.110.043 (per 01-01-2017) 

 
 De onderschrijding van huisvestingslasten bedraagt € 81.219 t.o.v. de begroting. Deze 

onderschrijding laat zich als volgt verklaren (grootste afwijkingen): 

 Huur = € -6k 

 Vrijval dotatie voorziening onderhoud gebouwen = € -150k 

 Onderhoud gebouwen (onttrokken aan voorziening) = € 76k 

 Schoonmaak = € 4k 

 Energie en water = € -7k 

 Publiekrechtelijke heffingen = € -2k 

 
Aangezien de gevormde voorziening per ultimo december 2018 niet aansloot bij het MJOP 

(meerjaren onderhoudsplan) is deze ten gunste van het resultaat vrijgevallen (zie hierboven). 

De onttrekking hieraan ad € 75.547 is vervolgens ten laste van de grootboekrekening ‘kosten 

groot onderhoud gebouwen’ gebracht (zie ook hierboven). 

 
 De overschrijding van overige (instellings)lasten ad € 43.964 t.o.v. de begroting laat 

zich als volgt verklaren: 

 Administratie- en beheerlasten ad € 27.590 hoger (met name de post ‘uitbesteding 

administratie = € 11k, ‘juridische ondersteuning’ = € 10k en ‘contributies = € 7k); 
 Inventaris en apparatuur ad € 5.838 lager (met name de post ‘repro’ = € 5k); 

 Leer- en hulpmiddelen ad € 31.678 hoger (ICT = € 24.697 en onderwijsleerpakket 

€ 6.981); 

 Overige ad € 9.466 lager (met name de post ‘faciliteiten zorgmiddelen’ = € -11k). 

 
Het honorarium van de accountant, betreffende controle van de jaarrekening, bedraagt € 

6.829 (2017 = € 6.782). 

 
 

Het saldo baten en lasten ofwel bedrijfsresultaat uit reguliere bedrijfsvoering bedraagt € 

49.897 negatief, (= € 8.338.673 minus € 8.388.570). 

 
 

WNT-verantwoording 2018 

De bezoldiging van de bestuurders bedraagt:   

Mevrouw H. Rosman, over de periode mei tot en met december 2018, bedraagt € 57.228 (1 

fte waarvan 0,6 fte v.r.v. SWV). Het individueel bezoldigingsmaximum over dezelfde periode 

bedraagt € 89.274  
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Dhr. E.G.P. van den Bosch, over de periode mei tot en met december 2018, bedraagt € 

58.888 (1 fte). Het individueel bezoldigingsmaximum over dezelfde periode bedraagt € 

89.274  

Mevrouw M.P.M. van Bergen, over de periode januari tot en met december 2018, bedraagt € 

89.838 (1 fte) Het individueel bezoldigingsmaximum over dezelfde periode bedraagt € 

133.000. 

In het boekjaar 2017 (vanaf 01 mei) bedroeg de bezoldiging € 56.254 (1 fte). 

Het individueel bezoldigingsmaximum over hetzelfde jaar bedroeg € 86.589. 

(bezoldigingsklasse C en aantal complexiteitspunten is zeven). 

 

Financiële baten en lasten 

De totale daling t.o.v. de begroting bedraagt € 1.152. 

De rentebaten bedragen slechts € 148 (begroot = € 1.300). 

Er waren geen rentelasten (begroot = € 1.700). De bankkosten* bedragen € 2.293 

(Begroot = € 333). 

*Deze kosten zijn verantwoord onder ‘overige (instellings)lasten/ ‘administratie- en beheerslasten’) 

 
 

4.3 Investeringen en financieringsbeleid 

Investeringen worden uit eigen middelen voldaan. Het beleid is dat als in enig jaar of maand 

een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt, een spreiding in de aanschaf van nieuwe 

investeringen wordt aangebracht. De waarde van vaste activa zal in het komende jaar naar 

verwachting dalen door hogere afschrijvingen t.o.v. investeringen. 

 
Ten opzichte van het boekjaar 2017 is de liquiditeitspositie van de stichting per ultimo 

boekjaar 2018 verbeterd met € 166.488. De werkelijke, met eigen liquide middelen 

gefinancierde, investeringen bedragen € 87.902. 

De verdeling hiervan is als volgt: 

 Gebouwen en terreinen = € 30.363 (34,5%), (2017 = 83,5%); 

 Inventaris en apparatuur = € 21.226 (24,2%), (2017 = 15,7%; 

 Leermiddelen = € 36.312 (41,3%), (2017 = 0,8%) 

Er waren geen desinvesteringen in 2018. 

De totale balanswaarde van materiële vaste activa (MVA) bedraagt € 2.529.968 (2017 = 

€ 2.748.468). 

Deze waarde kan als volgt verdeeld worden in: 

 Gebouwen en terreinen = € 1.558.378 (€ 1.586.549 = 2017) 
 Inventaris en apparatuur = € 663.747 (€ 826.565 = 2017) 

 Overige MVA = € 307.843 (€ 335.354 = 2017) 

 
 

4.4 Treasurystatuut 
De stichting heeft een treasury statuut waarin het beleid ten aanzien van beleggen en belenen 

vastgelegd is. Het beleid is in overeenstemming met de OCW-regeling inzake beleggen en 

belenen. Het bevat ook een beschrijving van de treasuryfunctie. Gezien onze publieke functie 

en bekostiging, zijn de leidende principes bij het uitvoeren van de treasuryfunctie 

voorzichtigheid en uitlegbaarheid. Met behulp van een transparant treasurystatuut wordt 

beoogd het beheren én borgen van voldoende beschikbare liquide middelen om gedurende een 

redelijke termijn in de uitgaven van de organisatie te kunnen blijven voorzien. In het boekjaar 

2018 is dit document bijgewerkt conform de gewijzigde regeling d.d. 05 december 2018, nr. 

FEZ/1402273 van het Ministerie van OCW, vastgelegd in de (oorspronkelijke) ‘regeling 

beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’. Deze gewijzigde regeling is d.d. 18 december 2018 
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in de Staatscourant gepubliceerd (nummer 71093). 

 
Betreffende beleggen en belenen is enkel gebruik gemaakt van spaar- en depositorekeningen. 

De tegoeden van deze rekeningen zijn direct opeisbaar en ondergebracht bij Rabobank en ABN 

Amro Bank. SPOG heeft ook in dit boekjaar niet in aandelen, obligaties, derivaten en in andere 

financiële instrumenten belegd. 

 
Voor elke ondernemer, dus ook voor een onderwijsinstelling, is het beschikken over (ruim) 

voldoende liquide middelen (lees: werkkapitaal) van groot belang. Alles valt of staat dus bij 

het beheersen van de kasstromen. Met andere woorden: wat komt er iedere maand binnen en 

wat gaat eruit? 

Het kengetal liquiditeit 2018 is 2,93 (2017 = 2,81). De Inspectie van het Onderwijs hanteert 

een signaleringswaarde lager dan 0,67 (zie pagina 17 jaarverslag). 
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Begroting 2019 
 

Baten (x € 1) 

Rijksbijdragen ministerie van OCW 7.967.430 

Overige overheidsbijdragen 98.404 

Overige baten 476.339 

Totale baten 8.542.173 

  

Lasten  

Personeelslasten 7.111.088 

Afschrijvingen 257.337 

Huisvestingslasten 642.852 

Overige instellingslasten 727.639 

Totale lasten 8.738.916 

  

Saldo baten en lasten (bedrijfsresultaat) -196.743 

  

Financiële baten en lasten  

Financiële baten 0 

Financiële lasten 0 

Totale financiële baten en lasten 0 

  

Netto-exploitatieresultaat 2019 -196.743 

 

Zoals hierboven vermeld (4.2) voor de formatieve inzet is het aantallen leerlingen (per eerste 

schooldag / T=0) bepalend en voor het onderdeel MI met name de LONDO-bekostiging 

(VELO). In de begroting zijn de toegezegde gelden door het ministerie OC&W ter bestrijding 

van de werkdruk van leeraren, zoals deze in februari 2018 werd aangekondigd, niet verwerkt. 

 

Daar waar de meerjarenbegroting een financiële trendmatige focus heeft, is de jaarbegroting 

een expliciete (kwantitatieve) koppeling tussen doelstellingen/ focuspunten van SPOG en 

financiële middelen binnen het begrotingsjaar. De investeringsbudgetten op schoolniveau zijn 

afhankelijk gemaakt van het leerlingaantal, voor de stichting als geheel is het 

investeringsbudget gericht op het realiseren van de focuspunten. De dotatie aan de 

voorziening onderhoud gebouwen is vastgesteld op € 150.000 om onze scholen nog beter te 

onderhouden en in het licht van de reeds ingevoerde doordecentralisatie van groot onderhoud. 
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1.6 Continuïteitsparagraaf 

Naar aanleiding van maatregelen in het kader van versterking bestuurskracht in het onderwijs 

is door de minister de regeling jaarverslaglegging onderwijs uitgebreid. Dit resulteert in een 

verplichte continuïteitsparagraaf die dient te worden opgenomen in het jaarverslag. 

Vanzelfsprekend wil SPOG graag een doorkijk geven naar het voorgenomen beleid in de 

toekomst. Wij doen dit aan de hand van tabellen die zijn ontleend aan de meerjarenbegroting 

2019-2021 omdat er in dit boekjaar geen sprake is van een majeure investering. 

 
De volgende onderdelen dienen te worden opgenomen in deze paragraaf: 

A1 De personele bezetting in fte en leerlingaantallen realisatie verslagjaar en verwacht 

voor de komende minimaal drie jaren; 

A2 Meerjarenbegroting (bestaande uit de balans en staat van baten en lasten, voorzien van 

een korte toelichting); 

B1 Rapportage over het risicobeheersingssysteem; 

B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden; 

B3 Rapportage van het toezichthoudend orgaan. 

 
 

A1 Personele bezetting en leerlingenaantallen 

Onderstaand een overzicht van de verwachte ontwikkeling in de personeelsbezetting en de 

leerlingenaantallen gedurende de periode 2018-2021 (vanaf 2019 is o.b.v. prognose). 

 
Per 01-08- 2018 2019 2020 2021 

Personele bezetting in Fte’s 

DIRECTIE 

 
9,8251 

 
8,8537 

 
8,8535 

 
8,8535 

OP 74,4102 78,8400 78,0175 78,0175 

OOP 11,1491 11,6019 11,0477 11,0477 

Totaal 95,3844 99,2956 97,9187 97,9187 

     

Leerlingenaantallen per 01-10- 1287 1288 1290 1284 

 
Het leerlingenaantal is licht stijgend (tot en met 01-08-2020). Vanaf 2021 is er momenteel 

sprake van een geprognosticeerde lichte daling. Het effect hiervan op totale baten zal 

meevallen dankzij toegezegde extra gelden vanuit het onderhandelaarsakkoord 2018 (zie 

‘toelichting op Rijksbijdragen m.b.t. de continuïteitsparagraaf 2019-2021’). 

 
A2 Meerjarenbegroting 

De meerjarenbegroting wordt tijdens het jaarlijkse begrotingstraject geactualiseerd. 

Onderstaand de begroting voor de planningsperiode 2019 tot en met 2022. Deze bestaat uit de 

balans en staat van baten en lasten. Dit is echter een momentopname en gebaseerd op 

actuele gegevens welke thans bij ons bekend zijn. 

 
De Rijksbaten zijn berekend op basis van het geprognosticeerde aantal leerlingen en de thans 

bekende bekostigingsgegevens, ontleend aan de rekenmodellen van de PO Raad (zie hieronder 

ook de toelichting op extra Rijksbaten). 

Er zijn volgende investeringen gepland. 
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Investeringen 2019 2020 2021 2022 

ICT € 90.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000 

Leermiddelen € 30.000 € 40.000 € 35.000 € 35.000 

Meubilair/gyminventaris € 228.000 € 50.000 € 10.000 € 10.000 

Overig € 8.000 € 7.500 € 7.500 € 7.500 

TOTAAL € 356.000 € 172.500 
 

 

€ 127.500 
 

 

€ 127.500 
     

 

 
SPOG (42486): CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 2019-2021 (x € 1)    

      

Balans per 31-12 2017 2018 2019 2020 2021 

ACTIVA      

MVA (materiële vaste activa) 2.748.468 2.529.967 2.619.009 2.569.101 2.488.211 

Gebouwen en terreinen 1.586.549 1.558.378 1.511.127 1.463.876 1.416.625 

Inventaris en apparatuur 826.565 663.747 824.404 833.254 808.677 

Leermiddelen 173.164 158.970 146.118 146.601 149.530 

Overgie MVA 162.190 148.872 137.361 125.370 113.379 

      

FVA (financiële vaste activa = effecten) 0 0 0 0 0 

Vorderingen 403.589 443.356 423.473 433.414 428.443 

Effecten 0 0 0 0 0 

Liquidemiddelen 1.757.028 1.923.516 1.858.229 1.676.862 1.493.382 

TOTAAL 4.909.085 4.896.839 4.900.711 4.679.377 4.410.036 

      

PASSIVA      

EV 4.066.141 4.016.392 3.819.649 3.588.622 3.324.128 

Algemene reserve 4.017.216 3.967.467 3.770.724 3.539.697 3.275.203 

Bestemmingsreserve (privaat) 48.925 48.925 48.925 48.925 48.925 

Voorzieningen 73.293 72.024 292.024 292.024 292.024 

Kortlopende schulden 769.651 808.424 789.038 798.731 793.884 

TOTAAL 4.909.085 4.896.840 4.900.711 4.679.377 4.410.036 

      

      

      

Staat van baten en lasten per 31-12- 2017 2018 2019 2020 2021 

BATEN      

3.1 Rijksbijdragen OCW 7.577.192 7.902.579 7.967.430 7.815.704 7.828.651 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 101.586 87.672 98.404 93.038 95.721 

3.5 Overige baten 331.445 348.422 476.339 412.381 444.360 

Totaal baten 8.010.223 8.338.673 8.542.173 8.321.122 8.368.732 

      

LASTEN      

4.1 Personeelslasten 6.378.230 6.877.186 7.111.088 6.932.121 6.997.345 

4.2 Afschrijvingen MVA 290.920 306.403 257.337 190.803 204.533 

4.3 Huisvestingslasten 513.937 485.831 642.852 705.831 705.831 

4.4 Overige instellingslasten 627.137 719.150 727.639 723.395 725.517 

Totaal lasten 7.810.224 8.388.570 8.738.916 8.552.150 8.633.226 

      

Saldo baten en lasten 199.999 -49.897 -196.743 -231.027 -264.494 

      

6.1 Financiële baten      

- rente spaarrekening 1.732 148 0 0 0 

- baten financiële activa (effecten) 0 0 0 0 0 

6.2 Financiële lasten 0 0 0 0 0 

Saldo financiële baten en lasten 1.732 148 0 0 0 

      

NETTO-RESULTAAT 201.731 -49.749 -196.743 -231.027 -264.494 
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Dit zijn de cijfers op basis van de huidige gegevens. Echter, het bestuur streeft naar een 

positiever resultaat voor 2020 en 2021. 

 

Toelichting op de Balans m.b.t. de continuïteitsparagraaf 2019-2021 

 
Materiële vaste activa (MVA) 

De boekwaarde van de MVA is voor de komende jaren bepaald op basis van de investeringen 

die op dit moment bekend zijn. In het bovenstaande overzicht zijn de geplande investeringen 

tot en met 2022 verwerkt. De afschrijvingstermijn is gelijk aan de in de jaarrekening vermelde 

termijnen. De behoefte aan investeringen wordt jaarlijks bekeken en het ‘investeringsplan’ 

geactualiseerd. 

 
Vorderingen 

Het uitgangspunt voor de balanspositie vanaf 2019 en verder is natuurlijk de eindbalans van 

de jaarrekening 2018. De opgenomen bedragen zijn samengesteld als gemiddelde van de twee 

voorgaande jaren om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling min of meer gelijk blijft t.o.v. het 

saldo per 31-12-2018. Temeer omdat we geen grote mutaties hierin verwachten. 

 
Liquide middelen 

Het uitgangspunt voor de balanspositie vanaf 2019 en verder is natuurlijk de eindbalans van 

de jaarrekening 2018. De daling van de kaspositie in 2019 en verder t.o.v. per ultimo 2018 is 

voornamelijk toe te schrijven aan het geprognosticeerde negatieve resultaat waarin ook, o.b.v. 

het MJOP (meerjaren onderhoudsplan), de dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen 

verwerkt is. In de Rijksbaten zijn de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord verwerkt. 

 
Er is voor de jaren 2020 en 2021 geen rekening gehouden met de mogelijke vordering van het 

geïnvesteerde bedrag van € 1.110.043 in het schoolgebouw BS ’t Vossenhol door het 

Ministerie van OCW omdat het momenteel nog niet vast staat (zie ‘B1’ en ‘1.6’). 

 
Eigen vermogen (EV) 

Het EV muteert door de geprognosticeerde resultaten en de geheel vrijval van het begrote 

resultaat t.g.v. reserves (2019 = € -196.743; 2020 = € -231.027, enz.). Op verzoek van de 

accountant is het EV gesplitst in algemene reserve en bestemmingsreserve. 

 

Voorzieningen 

Het uitgangspunt voor de balanspositie vanaf 2019 en verder is de eindbalans van de 

jaarrekening 2018. Op basis van het huidige MJOP is in 2020 en 2021 een bedrag groot € 220k 

opgenomen. Dit is het gemiddelde bedrag van alle geplande onderhoudswerkzaamheden 

(dotaties) gespreid over acht jaar. Hetzelfde bedrag is ook in de begroting 2019 verwerkt. 

 
Kortlopende schulden 

Het uitgangspunt voor de balanspositie vanaf 2019 en verder is natuurlijk de eindbalans van 

de jaarrekening 2018. De opgenomen bedragen zijn samengesteld als gemiddelde van de twee 

voorgaande jaren om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling min of meer gelijk blijft t.o.v. het 

saldo per 31-12-2018. Temeer omdat we hierin geen grote mutaties verwachten. 

 
Er is voor de jaren 2020 en 2021 geen rekening gehouden met de mogelijke vordering van het 

geïnvesteerde bedrag van € 1.110.043 in het schoolgebouw BS ’t Vossenhol door het 

Ministerie van OCW omdat het momenteel nog niet vast staat (zie ‘B1’ en ‘1.6’). 
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Toelichting op Rijksbijdragen en lonen en salarissen m.b.t. de 

continuïteitsparagraaf* 2019-2021 

 
1. De verlaging van het aantal fte's directie in 2019 t.o.v. 2018 heeft te maken met het feit 

dat we in de loop van 2018 een andere directiestructuur voor Adelbrecht en Carolus hebben 

gekozen waarbij voor beide scholen 1 directeur is benoemd (voorheen 2) 

maar met voor iedere school een teamleider, de fte's teamleider staan echter vermeld onder 

OP, omdat zij formeel tot de categorie OP behoren. 

2. Het verschil in het aantal fte's OP 2019 ten opzichte van 2018 heeft te maken met het feit 

dat wij per 01.08.2018 het aantal poolvervangers hebben moeten uitbreiden van 1,0000 

naar 5,8000 fte en de scholen extra inzet hebben gerealiseerd vanuit de nieuw verkregen 

subsidie voor werkdrukverlaging (in 2018 was daarvan dus nog maar 5/12 deel 

opgenomen). 

3. In dit overzicht zijn de kosten Vervangingsfonds en kosten vervanging eigen rekening 

voor de jaren 2019 en verder opgenomen in de categorie OP; feitelijk is een groot deel van 

onze vervangingskosten gelijk aan de loonkosten van de Vippers (poolvervangers), zij 

worden immers ingezet voor vervanging. 

4. Het grote verschil in loonkosten 2019 vergeleken met 2018 is te verklaren doordat de 

uitbreiding van het aantal poolvervangers in 2018 nog maar 5 maanden was meegerekend, 

ditzelfde geldt voor de extra inzet voor de werkdrukverlaging en er is per 01.01.2019 

wederom een salarisverhoging voor de leerkrachten L10 doorgevoerd, en de premie ABP is 

verhoogd. 

5. Ten tijde van het vaststellen van deze toelichting was wel al bekend dat de subsidie voor 

werkdrukverlaging per 01.08.2019 verhoogd zou worden (€ 220,08 i.p.v. € 155,55 per 

leerling), echter de inzet daarvan per 01.08.2019 nog niet. Om die reden is deze mutatie 

achterwege gelaten, er van uitgaande dat dit voor het resultaat per saldo niet uitmaakt (de 

extra lasten zullen nagenoeg gelijk zijn aan de verhoogde subsidie). Ook is geen rekening 

gehouden met de verhoogde lumpsumbedragen omdat daarin de compensatie verhoging 

pensioenpremie nog niet is meegenomen terwijl deze wel verwerkt zitten in de loonkosten. 

We gaan ervan uit dat bij de vaststelling van de nieuwe bedragen in september 2019 (op 

basis van de zogenaamde referentiesystematiek) ook hier de verhoging wegvalt tegen de 

reeds meegenomen verhoging van de loonkosten. 

 
6. Het budget Impulsgebieden vervalt per 01.08.2019 evenals het onderdeel BOA binnen 

de lumpsum, hiervoor in de plaats komt een nieuwe gewichtenregeling die volgens eerdere 

berekeningen voor Spog negatief uitpakt, echter geldt er een overgangsregeling met een 

afbouw 75-50-25 procent. Onder het kopje Impulsgelden kan dus vanaf 01.08.2019 

gelezen worden "nieuwe gewichtenregeling". Dit betreft een inschatting. 

7. Er is voor 2019 rekening gehouden met groeiformatie in het laatste halfjaar van 

2018/2019, achteraf moet blijken of we qua aantal leerlingen deze groeiformatie ook 

binnenhalen. 

8. Ondanks een (weliswaar niet noemenswaardige) geringe stijging van het aantal leerlingen 

laat het totaal aan rijksbijdragen in 2020 een daling zien, dat heeft te maken met het feit 

dat op basis van de prognose aantal leerlingen Carolus (sbao) per 01.10.2019 een daling 
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van zo'n € 100.000,= per 01.08.2020 wordt verwacht. Daarnaast zit er een afbouw in de 

overgangsregeling gewichtenregeling die voor ons negatief uitpakt. De stijging in 2019 ten 

opzichte van 2018 heeft met name te maken met het feit dat in 2018 nog maar 5/12 deel 

aan subsidie werkdrukverlaging zat verwerkt. 

 
9. Op dit moment zitten we nog volop in de formatiebesprekingen 2019/2020; per 

01.08.2019 gaat een ander uitgangspunt gelden voor de inzet van de basisformatie namelijk 

de feitelijke inkomsten, (loslaten van de groepsgrootte van 25 leerlingen), hetgeen 

resulteert in een wat lagere inzet fte’s OP, ten gunste van een noodzakelijke hogere inzet 

vervangingskosten eigen rekening, frictie en innovatie. 

10. Toelichting op de vervangingskosten en baten: 

De totale vervangingskosten worden ingeschat op € 492.500,=. Een groot deel van dat 

bedrag zit al verrekend in de begroting, zijnde de loonkosten van onze eigen poolvervangers 

ad € 332.261,= Er is derhalve nog een extra bedrag 

€ 160.239,= opgenomen, onderverdeeld in € 120.000,= vervangingskosten Vfonds (gelijk 

aan baten) en € 40.239,= aan overige vervangingskosten voor eigen rekening. 

De baten zijn ingeschat op: € 120.000 Vfonds, € 67.500 UWV en € 122.500 uitleen aan 

Ingenium-besturen, totaal € 310.000,= 

De kosten voor eigen rekening bedragen derhalve naar schatting per saldo € 182.500 (€ 

492.500,= minus € 310.000,=). 

(*Bron: personeelsadviseur) 

 

B1 Risicobeheersings- en controlesysteem 

Risico-inschatting houdt in dat het management de verschillende risico’s (inclusief fraude 

risico’s) onderkent, analyseert en daarbij anticiperend optreedt om deze risico’s voor het 

behalen van de doelstellingen van het management te beperken. Risico-inschatting is hiermee 

een van de belangrijkste onderdelen binnen de professionalisering van de financiële functie in 

uw organisatie. 

Risicomanagement is een instrument dat dient om risico’s tijdig te identificeren, te beoordelen 

of maatregelen noodzakelijk zijn en de uitgezette acties te beoordelen. Risico-inschatting 

houdt in dat het management de verschillende risico’s (inclusief fraude risico’s) onderkent, 

analyseert en daarbij anticiperend optreedt om deze risico’s voor het behalen van de 

doelstellingen van het management te beperken. Risico-inschatting is hiermee een van de 

belangrijkste onderdelen binnen de professionalisering van de financiële functie in de 

organisatie. 

Het interne toezicht door de toezichthoudende Raad van Toezicht (RvT) is gericht op de 

beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs met als doel dat de onderwijskundige en 

maatschappelijke taak adequaat wordt ingevuld. Onder andere aan de hand van de 

managementrapportages (met financiële en niet financiële informatie) van het College van 

Bestuur is het mogelijk voor de RvT om het managementteam te controleren. Ten aanzien van 

de financiën is duidelijk afgesproken hoe, wanneer en met welke frequentie er gerapporteerd 

moet worden. Het lid dat met de portefeuille financiën belast is bespreekt eerst de Marap met 

de bestuurder en controller. Deze voorbespreking is feitelijk een voorbereiding op de 

eerstvolgende verandering van RvT. 

 
In opdracht van het bestuur hebben twee adviseurs van Verus (Vereniging voor Christelijk 

Onderwijs) in december 2018 door middel van twee interactieve sessies (workshops) een 

risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieraan hebben mensen met diverse achtergronden (bestuur, 
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schooldirecteuren, leden raad van toezicht, controller en leden GMR) deelgenomen. Het 

resultaat van deze workshops is het opstellen van een risicoprofiel. 

Het rapport hiervan, ‘weerstandsparagraaf SPO Groesbeek, januari 2019’ geheten, is nu 

voorhanden. 

In dit rapport is ook aandacht gevraagd voor de mogelijke vordering van het geïnvesteerde 

bedrag van € 1.110.043 in het schoolgebouw BS ’t Vossenhol door het Ministerie van OCW. 

Deze investering is verwerkt onder materiële vaste activa in de jaarrekening 2017. Omdat de 

accountant in zijn controleverklaring hier een melding van maakte heeft de Inspectie van het 

Onderwijs een specifiek onderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheid van de voornoemde 

investering zoals gerapporteerd door de accountant. Het definitieve rapport dateert van 08-11- 

2018. Mocht het voornoemde bedrag daadwerkelijk teruggevorderd worden zal het een grote 

impact op de liquiditeit van SPOG hebben. 

 
De controller heeft met het administratiekantoor Dyade afspraken gemaakt over de frequentie, 

volledigheid én betrouwbaarheid van de periodieke financiële managementrapportage 

(Maraps). Periodiek, meestal in de maanden mei (per ultimo april), september (per ultimo 

augustus) en januari (voorlopige cijfers per ultimo december), verstrekt de controller, met 

medewerking van extern administratiekantoor Dyade, een geactualiseerde Marap inclusief een 

korte toelichting op cijfers en bespreekt deze eerst met de bestuurder. Deze rapportage bevat 

voornamelijk de gerealiseerde exploitatiecijfers t.o.v. het periode budget van de 

verslagperiode inclusief de toelichting daarop en dekkingsoverzichten betreffende personeel en 

materiële instandhouding (MI) in relatie tot de mate waarin de betreffende lasten gedekt 

worden met daarvoor ontvangen baten. Daarna bespreken de bestuurder en controller de 

Marap met de financiële commissie van de interne toezichthouder. Op verzoek van de interne 

toezichthouder maakt ook een overzicht van de vorderingen, schulden en kasstromen per 

verslagperiode onderdeel uit van de Marap. Vervolgens legt de bestuurder periodiek de 

verantwoording aan de RvT af over de afwijkingen tussen de realisatie (werkelijk) en het 

periode budget (norm) eveneens praat de bestuurder de leden van RvT over actuele 

ontwikkelingen bij. De financiële commissie kan desgewenst een tussentijdse financiële 

rapportage opvragen. De controller woont enkel de vergadering van de RvT bij waarin de 

jaarrekening behandeld wordt in het bijzijn van de accountant. 

 
 

B2 Risico’s en onzekerheden 

Het grootste risico voor de komende jaren is de boventalligheid van het reguliere personeel 

t.o.v. de dalende inkomsten uit het Rijk. 

 
Met ingang van 25 mei 2016 is de Europese privacy verordening (GDPR = General Data 

Protection Regulation) van kracht geworden. Daarin staat genoemd dat de verordening op 25 

mei 2018 in werking treedt. In deze verordening zitten enkele aanscherpingen ten opzichte van 

de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Belangrijke verschillen zijn: 

 Als foto’s gepubliceerd worden is toestemming nodig van alle leerlingen die op de 

publicaties te zien zijn, of van de ouders/voogd als de leerling jonger dan 16 jaar is; 

 Er moet een functionaris gegevensbescherming aangesteld zijn; 

 Scholen moeten risicoanalyses uitvoeren bij de aanschaf van digitale applicaties; 

 De boetes zijn hoger dan in de WBP, namelijk tot 20 miljoen euro. 

 Om de privacy van leerlingen beter te waarborgen wordt momenteel een wetsvoorstel 
behandeld waarin leerlingen een keten ID krijgen. Dit is een uniek identificatienummer 
dat gebaseerd is op het persoonsgebonden nummer. 
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Onzekerheden t.a.v. de financiering van zorgleerlingen i.v.m. de invoering van passend 

onderwijs per 1 augustus 2014 en onduidelijkheid betreffende structureel aanvullende 

bekostiging van het Rijk, zorgen ervoor dat we defensief (moeten) begroten. 

 
Veel besturen in de onderwijssector hebben moeite om met ontwikkelingen, zoals fluctuaties in 

de bekostiging, het wegvallen van gemeentelijke subsidies en krimp om te gaan. Deze 

ontwikkelingen en het veelal ontbreken van goede sturingsinstrumenten om met deze situatie 

om te kunnen gaan, zorgen dat veel scholen hun financiën niet beheersen. 

 
Zie tevens de melding bij ‘B1’ van de mogelijke vordering van het geïnvesteerde bedrag van € 

1.110.043 in het schoolgebouw BS ’t Vossenhol door het Ministerie van OCW. 

 

 
B3 Rapportage toezichthoudend orgaan 

 
Voor relevante informatie zie het bestuursverslag. 
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KENGETALLEN 

 
 

In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Deze kengetallen zijn vergeleken met de 

signaleringswaarde zoals de onderwijsinspectie deze hanteert. De inspectie heeft niet voor alle kengetallen 

een signaleringswaarde bepaald. Met behulp van de signaleringswaarde bepaalt de inspectie of er mogelijk 

sprake is van een financieel risico en of er aanleiding is om een nader onderzoek in te stellen. 

 

 
 

Kengetal 

 
 

2018 

 
 

2017 

Signaleringswaarde 

onderwijsinspectie 

mogelijk risico bij 

waarde: 

Huisvestingsratio 0,06 0,07 hoger dan 0,10 

Liquiditeit (current ratio) 2,93 2,81 lager dan 0,75 

Rentabiliteit (1-jarig) -0,01 0,03 lager dan -0,10 

Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 0,83 0,84 lager dan 0,30 

Solvabiliteit (excl. voorzieningen) 0,82 0,83 geen 

Weerstandsvermogen (incl. mva*) 0,48 0,51 kleiner dan 0,05 

Weerstandsvermogen (excl. mva*) 0,18 0,16 geen 

Kapitalisatiefactor 0,40 0,41 geen 

* mva: materiële vaste activa 

 
Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven. 
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Huisvestingsratio     

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten 

(inclusief financiële lasten). 

Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van de 

totale lasten (inclusief financiële lasten). 

  
31-12-2018 

 
31-12-2017 

Kengetal:  0,06  0,07 

 
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van hoger dan 0,10. 

De huisvestingsratio is voor 2018 lager dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking met 2017 

is de huisvestingsratio gedaald. 

 
Liquiditeit (current ratio) 

    

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, kortlopende effecten, 

vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden. 

  
31-12-2018 

 
31-12-2017 

Kengetal:  2,93  2,81 

 

De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,93 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 

bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden. 

De stichting heeft op 31 december 2018 de beschikking over € 1.923.516 aan liquide middelen en daarnaast 

€ 443.356 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden 

die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 808.424. 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan 0,75. 

De liquiditeit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking met 2017 is de 

liquiditeitspositie gestegen. 

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen 

verplichtingen. 

 
Rentabiliteit 

    

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten. 

Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 

  
31-12-2018 

 
31-12-2017 

Kengetal 1-jarig:  -0,01  0,03 

 
De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. 

De stichting heeft met de totale baten, te weten € 8.338.821, een resultaat behaald van -€ 49.749. Dit houdt 

in dat er naast de inzet van elke euro die ontvangen en besteed wordt er € 0,01 wordt ingeteerd op de 

reserves. 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10. 

De rentabiliteit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking met 2017 is de 
rentabiliteitspositie gedaald. 



Jaarrekening 2018 

42486 / Stichting Primair Onderwijs Groesbeek, te Groesbeek 

Versie: 3 / 18-6-2019 57 

 

 

 
 

Solvabiliteit     

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de 

financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar 

verplichtingen kan voldoen. 

Definitie inclusief voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen 

  
31-12-2018 

 
31-12-2017 

Kengetal:  0,83  0,84 

 

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 83% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel 

reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 17% van het totale vermogen gefinancierd 

wordt met vreemd vermogen. 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan 0,30. 

De solvabiliteit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking met 2017 is de 

solvabiliteitspositie gedaald. 

Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. 

  
31-12-2018 

 
31-12-2017 

Kengetal:  0,82  0,83 

 
De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit. 

 
Weerstandsvermogen 

    

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 

behorende risico's op te vangen. 

Definitie inclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief 

financiële baten) 

  31-12-2018  31-12-2017 

Kengetal:  0,48  0,51 

 

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen 

benadrukt. 

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de 

planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële 

effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen. 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05. 

Het weerstandsvermogen is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde van de inspectie. In vergelijking 

met 2017 is het weerstandsvermogen gedaald. 

Definitie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld door 

de totale baten (inclusief financiële baten). 

  
31-12-2018 

 
31-12-2017 

Kengetal:  0,18  0,16 

 

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het 

weerstandsvermogen. 
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Kapitalisatiefactor     

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of 

onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van 

hun taken. 

Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen 

gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 

  
31-12-2018 

 
31-12-2017 

Kengetal:  0,40  0,41 

 
De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor. 
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving 

Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 

BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen 

aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in 

gehele euro's. 

 
Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd 

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de 

staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 

wordt verwezen naar de toelichting. 

 
Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid. 

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 

opzichte van voorgaand jaar. 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 

dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding 

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

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

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

op de betreffende jaarrekeningposten. 

Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 

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

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 

statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe 

verwanten zijn verbonden partijen. 

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

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

Grondslagen Balans 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de 

vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar 

tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met 

de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld. 

Categorie 
 

afschrijvings- 

termijn in 

maanden 

 
afschrijvings- 

percentage per 

jaar 

 
activerings- 

grens in € 

Gebouwen 
 

480 
 

2,5 
 

1.000 

Verbouwingen  300  4,0  1.000 

Machines en installaties  180  6,7  1.000 

Meubilair  120-360  3,3-10,0  1.000 

Inventaris en apparatuur  120  10,0  1.000 

Leermiddelen  96-144  8,3-12,5  1.000 

ICT  36-60  20,0-33,3  1.000 

Overige materiële vaste activa  180  6,7  1.000 

 

Gebouwen 

      

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is 

sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen 

wordt niet afgeschreven. 

Kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen worden rechtstreeks verantwoord in de staat van 

baten en lasten. 

Vlottende activa 
      

Vorderingen 
      

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

de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen 

betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte 

ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en- 

verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 

boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 
      

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 
Eigen vermogen 

      

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve(s) en bestemmingsreserve(s) en/of -fonds(en). 

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 

bestuur is aangebracht. 

Omschrijving Doel Beperkingen 
   

EUR 

- Algemene reserve privaat schoolactiviteiten geen    48.925 
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Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

 
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is 

dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 

vergoeding als een actief in de balans opgenomen. 

 
Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. 

 
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en 

lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening. 

Jubileumuitkeringen 

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

gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt 

gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder 

meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

Kortlopende schulden 

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden 

zijn te plaatsen. 

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

Grondslagen Staat van Baten en lasten 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die 

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door 

het bestuur is/ zijn bepaald. 

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de 

toekenning betrekking heeft. 

Overheidssubsidies 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 

worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen. 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op 

het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten. 
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Personeelsbeloningen 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat 

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds 

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering. 

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis 

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft 

de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. 

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde 

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een 

vermindering van toekomstige betalingen. 

Pensioenregeling 

Nederlandse pensioenregelingen: 

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen. 

De instelling is volgens de cao PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste 

kenmerken van deze regelingen zijn: 

· pensioengevende salarisgrondslag is middelloon 

· er heeft in 2018 geen indexatie plaatsgevonden 

· de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2018 97,00% 

· overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl 

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van 

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en 

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als 

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet 

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden 

de toekomstige afschrijvingen aangepast. 

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

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 

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

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Grondslagen Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode 

wordt het resultaat als basis genomen. 

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed. 

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen 

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om 

geldstromen te genereren. 

Kredietrisico 

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid. 

http://www.abp.nl/
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018 

En vergelijkende cijfers 2017. - na verwerking resultaatbestemming - 

 
  31-12-2018  

 
31-12 -2017 

 € €  € € 

1 ACTIVA     

1.1 Vaste activa 
    

1.1.2 Materiële vaste activa 2.529.968 2.748.468 

  
Totaal vaste activa 

 
2.529.968 

   
2.748.468 

1.2 Vlottende activa 
    

1.2.2 Vorderingen 443.356 403.589 

1.2.4 Liquide middelen 1.923.516 1.757.028 

  
Totaal vlottende activa 

 
2.366.872 

   
2.160.617 

  
TOTAAL ACTIVA 

 
4.896.840 

   
4.909.085 

 

 
2 

 

 
PASSIVA 

    

2.1 Eigen vermogen 4.016.392 4.066.141 

2.2 Voorzieningen 72.024 73.293 

2.4 Kortlopende schulden 808.424 769.651 

  
TOTAAL PASSIVA 

 
4.896.840 

   
4.909.085 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 

En vergelijkende cijfers 2017 

  
2018 Begroot 2018 

 
20 17 

 € € € €  € € 

3 Baten       

3.1 Rijksbijdragen OCW 7.902.579 7.274.290  7.577.192 

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige 

overheden 

87.672 64.035  101.586 

3.5 Overige baten 348.422 456.713  331.445 

  
Totaal baten 

 
8.338.673 

 
7.795.038 

   
8.010.223 

4 Lasten 
      

4.1 Personeelslasten 6.877.186 6.273.954  6.378.230 

4.2 Afschrijvingen 306.403 280.148  290.920 

4.3 Huisvestingslasten 485.831 567.050  513.937 

4.4 Overige lasten 719.150 675.186  627.137 

  
Totaal lasten 

 
8.388.570 

 
7.796.338 

   
7.810.224 

  
Saldo baten en lasten * 

  
-49.897 

 
-1.300 

   
199.999 

6 Financiële baten en lasten 
      

6.1 Financiële baten 148 3.000   1.732  

6.2 Financiële lasten - 1.700   -  

  
Saldo financiële baten en lasten 

 
148 

 
1.300 

   
1.732 

  
Totaal resultaat * 

 

   

 

-49.749  

 

  -  

   

  201.731  

  
*(- is negatief) 

      

 
(Voorstel) bestemming van het resultaat 

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat 

van baten en lasten. 
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KASSTROOMOVERZICHT 2018       

En vergelijkende cijfers 2017       

   
  2018  

  
20 

 
17 

 Ref. € €  € € 

Kasstroom uit operationele activiteiten 
      

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo baten 

en lasten) 

   

-49.897 

   

199.999 

 
Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat: 

      

- Afschrijvingen 4.2 306.403  290.920 

- Mutaties voorzieningen 2.2 -1.269  -14.605 

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het 

bedrijfsresultaat 

   
305.134 

   
276.315 

Veranderingen in werkkapitaal:       

- Vorderingen 1.2.2-/-1.2.2.14 -41.349  1.193.215 

- Kortlopende schulden 2.4-/-2.4.18 38.946  142.414 

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal   -2.403   1.335.629 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   252.834   1.811.943 

Ontvangen interest 
 

6.1.1-/-1.2.2.14 
 

1.731 
  

1.732 

Betaalde interest 6.2.1-/-2.4.18  173   - 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   254.392   1.813.675 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
      

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -87.902  -1.329.301 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   -87.902   -1.329.301 

Mutatie liquide middelen 1.2.4  166.490   484.374 

 
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 

     

    2018   20 17 

  € €  € € 

Stand liquide middelen per 1-1 
 

1.757.028 
 

1.272.654 

Mutatie boekjaar liquide middelen    166.488  484.374 

 
Stand liquide middelen per 31-12 

   
1.923.516 

   
1.757.028 
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS 

1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.3 1.1.2.4 
 

  Gebouwen Inventaris 

en 

apparatuur 

Overige 

materiële 

vaste activa 

Totaal 

materiële 

vaste activa 

  € € € € 

Stand per 01-01-2018 

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.832.216 2.186.083 950.556 4.968.855 

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen 

 
245.667 

 
1.359.519 

 
615.201 

 
2.220.387 

Materiële vaste activa 

er 01-01-2018 

 

1.586.549 
 

826.565 
 

335.354 
 

2.748.468 

 
Verloop gedurende 2018 

Investeringen 30.363 21.226 36.312 87.902 

Desinvesteringen - - - - 

Afschrijvingen 58.535 184.044 63.824 306.403 

Mutatie gedurende 2018 
28.171- 162.818- 27.512- 218.501- 

 
Stand per 31-12-2018 

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.862.580 2.207.309 986.868 5.056.757 

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen 
 

304.202 
 

1.543.563 
 

679.025 
 

2.526.789 

Materiële vaste activa 

er 31-12-2018 

 

1.558.378 
 

663.747 
 

307.843 
 

2.529.968 
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS 

1.2 Vlottende activa 
     

 

1.2.2 
 

Vorderingen 31-12-2018 
 

31-1 - 2017 

 € €  €  € 

1.2.2.2 OCW 346.803 358.253 

1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 12.657  -   

1.2.2.10 Overige vorderingen 44.329 25.051 

 Subtotaal vorderingen 403.789    383.304 

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 9.180 
 

9.020 
  

1.2.2.14 Te ontvangen interest 148  1.731   

1.2.2.15 Overige overlopende activa 30.239  9.534   

 Overlopende activa 39.567    20.285 

  
Totaal Vorderingen 

 
443.356 

    
403.589 

 
Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar . 

 
1.2.2.10 

 
Overige vorderingen 

 
31-12-2018 

  
31-1 

 
- 
 
2017 

 € €  €  € 

 

1.2.2.10.1 
 

Vervangingsfonds 6.587 17.326 

1.2.2.10.2 Huur en medegebruik -  225   

1.2.2.10.7 Overige vorderingen 37.743  7.500   

 Totaal Overige vorderingen 44.330    25.051 

 

 
1.2.4 

 

 
Liquide middelen 

 

 
31-12-2018 

  

 
31-1 

 

 
- 

 

 
2017 

 € €  €  € 

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 317.528 546.116 

1.2.4.3 Deposito's 1.605.988 1.210.912 

 Totaal liquide middelen 1.923.516    1.757.028 
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2 Passiva 
 

2.1 Eigen vermogen  
Stand per 

01-01- 

2018 

 
 

Resultaat 

2018 

 
 

Overige 

mutaties 

 
Stand per 

31-12- 

2018 

€ € € € 

2.1.1 Eigen vermogen 
    

2.1.1.1 Algemene reserve 4.017.216 -49.749  - 3.967.467 

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 48.925 -  - 48.925 

 Totaal Eigen vermogen 4.066.141 -49.749  - 4.016.392 

 
 
2.1.1.3 

 
 
Bestemmingsreserves (privaat) 

 
 
 
Stand per 

   
 
 

Stand per 

  01-01- Resultaat Overige 31-12- 

  2018 2018 mutaties 2018 

  € € € € 

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 48.925 - - 48.925 

 Totaal bestemmingsreserves privaat 48.925 - - 48.925 

 

2.2 Voorzieningen 
 

Stand per 

01-01- 

2018 

 
 

Dotatie 

2018 

 
 

Onttrek- 

king 2018 

 
 

Vrijval 

2018 

 
 

Rente 

mutatie* 

 

Stand per 

31-12- 

2018 

 
 

Bedrag 

< 1 jaar 

 
 

Bedrag 1 

t/m 5 jaar 

 
 

Bedrag 

> 5 jaar 

 

2.2.1 Personele 

voorzieningen 

 
Totaal 

Voorzieningen 

 
* bij netto contante waarde 

 
2.2.1 Personele 

voorzieningen Stand per 

01-01- 

2018 

 
 

Dotatie 

2018 

 
 

Onttrek- 

king 2018 

 
 

Vrijval 

2018 

 
 

Rente 

mutatie* 

 

Stand per 

31-12- 

2018 

 
 

Bedrag 

< 1 jaar 

 
 

Bedrag 1 

t/m 5 jaar 

 
 

Bedrag 

> 5 jaar 

         

€ € € € € € € € € 

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen 73.293 7.052 8.321 - - 72.024 11.643 33.108 27.273 

Totaal personele 

voorzieningen 73.293 7.052 8.321 - - 72.024 11.643 33.108 27.273 

* bij netto contante waarde 

€ € €  € € €  € €  € 

 

73.293 

  

7.052 

 

8.321 

 

- 

 

- 

 

72.024 

  

11.643 

 

33.108 

 

27.273 

 
73.293 

  
7.052 

 
8.321 

 
- 

 
- 

 
72.024 

  
11.643 

 
33.108 

 
27.273 
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2.4 Kortlopende schulden    31-12-2018     31-12-2017  

 € €  €  € 

2.4.6 Schulden aan gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 5.924 
 

2.064 

2.4.8 Crediteuren 95.546  62.575 

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 275.259  251.938 

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 77.361  71.357 

2.4.12 Kortlopende overige schulden 3.207  125.467 

 Subtotaal kortlopende schulden 457.297    513.401 

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 36.783 
 

- 
  

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 92.063  60.009 

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 210.604  192.159 

2.4.18 Te betalen interest -  173   

2.4.19 Overige overlopende passiva 11.677  3.909 

 Overlopende passiva 351.127    256.250 

 Totaal Kortlopende schulden 808.424    769.651 
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
3 Baten  

3.1 Rijksbijdragen 
 

2018 
   

Begroot 2018 
  

2017 
 

  € €   € €  € €  

3.1.1 Rijksbijdragen 
          

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW  7.008.436    6.529.125   6.692.037  

 Totaal Rijksbijdrage   7.008.436   6.529.125    6.692.037 

3.1.2 Overige subsidies 
          

3.1.2.1 Overige subsidies OCW  429.930    351.327   413.917  

 Totaal Rijksbijdragen   429.930   351.327    413.917 

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 

rijksbijdrage SWV 

   

464.213 

   

393.838 

    

471.238 

 Totaal Rijksbijdragen   7.902.579   7.274.290    7.577.192 
            

 
 

3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies  2018   Begroot 2018   2017 

 overige overheden € €  € €  € € 

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en - 
        

 subsidies overige overheden         

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en         

 Gemeenschappelijke Regelingen -         

 bijdragen en -subsidies  87.672   64.035   101.586 

 Totaal Overige overheidsbijdragen en         

 -subsidies overige overheden  87.672   64.035   101.586 

 Totaal overheidsbijdragen en - 

subsidies overige overheden 

  
  87.672 

   
  64.035 

   
  101.586 

 
 

3.5 Overige baten  2018    Begroot 2018   2017  

  € €   € €   € €  

3.5.1 Verhuur 
 

96.653 
   

109.121 
   

81.012 
 

3.5.2 Detachering personeel  145.994    159.264    95.620  

3.5.4 Sponsoring  858    -    29.395  

3.5.10 Overige  104.917    188.328    125.418  

 Totaal overige baten   348.422    456.713    331.445 

 
3.5.10 Overige 

 

Bijdragen van derden 

 
 

3.225 

  
 

- 

  
 

2.375 

 Vervangingsfonds premiedifferentiatie -  -  2.433 

 Ixperium (detachering) -  -  69.450 

 Vergoeding VIP Pool 82.647  67.005  64.675 

 Overige personele baten 6.300  72.240  13.013 

 SPO Condor afrek. WSNS GHUM -  -  -33.948 

 Diversen 12.745  49.083  7.420 

 Totaal Overige 104.917  188.328  125.418 
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4 Lasten        

4.1 Personeelslasten 2018 Begroot 2018 
 

20 17 

 € €  € €  € € 

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten 

en pensioenlasten 

       

4.1.1.1 Lonen en salarissen 5.046.484  6.003.008  4.786.064 

4.1.1.2 Sociale lasten 656.646  -  624.025 

4.1.1.3 Premies Participatiefonds 216.421  -  159.280 

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 137.863  -  203.779 

4.1.1.5 Pensioenpremies 660.596  -  649.085 

 Totaal lonen, salarissen, sociale 

lasten en pensioenlasten 
 

6.718.010 

   
6.003.008 

   
6.422.233 

4.1.2 Overige personele lasten 
       

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 7.052  -   1.872  

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 3.500  3.100   3.765  

4.1.2.3 Overige 336.796  267.846  261.367 

 Totaal overige personele lasten 347.348   270.946   267.004 

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel 
       

4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds 101.623 
 

- 
 

242.911 

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 86.549  -  68.096 

 Af: Ontvangen uitkeringen personeel 188.172   -   311.007 

 Totaal personele lasten 6.877.186   6.273.954   6.378.230 

 
4.1.2.3 

 
Overige 

       

 
Arbo-kosten 11.863 

 
7.200 

  
2.940 

 

 Personeelskantine 5.849  5.000   5.506  

 Nascholing 167.944  175.804  172.567 

 Uitbesteding derden 93.735  23.664  48.570 

 Premiediffenrentiatie 22.421  -   -  

 Overig 34.984  56.178  31.784 

 Totaal overige personele kosten 336.796  267.846  261.367 

  

 

 
Gemiddeld aantal werknemers 

       

 Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 131 in 2018 (2017: 127). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het 

gemiddeld aantal werknemers. 

  
2018 2017 

   

 
Bestuur / Management 11 

 
12 

    

 Personeel primair proces 99  98     

 Ondersteunend personeel 21  17     

 Totaal gemiddeld aantal werknemers   131     127    
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4.2 Afschrijvingen 2018 Begroot 2018 2017 

€ € € € € € 

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 

activa 306.403 280.148 290.920 

Totaal afschrijvingen 306.403 280.148 290.920 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.8 Overige huisvestingslasten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Begroot 2018 2017 

   

€ € € € € € 

4.3.8.1 Tuinonderhoud 1.078 3.450 2.711 

4.3.8.2 Bewaking/beveiliging 297 450 2.563 

4.3.8.3 Overige huisvestingslasten 495 - 5.292 

Totaal huisvestingslasten 1.870 3.900 10.566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4.1 Administratie en beheerslasten 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2018 Begroot 2018 2017 

€ € € € € € 

4.4.1.1 Administratie en beheerslasten 153.809 130.500 146.099 

4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten 3.575 1.750 1.665 

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 13.375 13.205 12.982 

4.4.1.4 Kantoorartikelen 1.476 1.150 1.190 

4.4.1.5 Overige administratie- en 

beheerslasten 2.293 333 2.574 

Totaal administratie- en 

beheerslasten 174.528 146.938 164.510 

Seperate specificatie kosten instellingsaccountant 

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het resultaat 

gebracht: 

2018 Begroot 2018 2017 

€ € € € € € 

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 6.829 7.500 6.782 

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden - - - 

4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - - 

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - - 

6.829 7.500 6.782 
   

4.3 Huisvestingslasten  2018    Begroot 2018   2017  

  € €   € €   € €  

4.3.1 Huur  103.490    110.000    91.918  

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)  91.307    12.200    115.784  

4.3.4 Energie en water  94.155    101.700    99.028  

4.3.5 Schoonmaakkosten  170.396    166.000    175.072  

4.3.6 Belastingen en heffingen  24.614    23.250    21.570  

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening  -    150.000    -  

4.3.8 Overige  1.869    3.900    10.565  

 Totaal huisvestingslasten   485.831    567.050    513.937 

 

4.4 Overige lasten  2018    Begroot 2018   2017  

  € €   € €   € €  

4.4.1 Administratie en beheerslasten  
174.528 

   
146.938 

   
164.510 

 

4.4.2 Inventaris en apparatuur  7.612    13.450    4.823  

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen  257.778    226.100    228.307  

4.4.5 Overige  279.232    288.698    229.497  

 Totaal overige lasten   719.150    675.186    627.137 
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Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor 

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig boekjaar. 

 
 

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden 

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door 

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). 

De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting. 
 

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel. 

 

 
4.4.5 Overige lasten  2018    Begroot 2018   2017  

  € €   € €  € €  

4.4.5.2 Representatiekosten  
4.724 

   
5.350 

  
5.552 

 

4.4.5.4 Buitenschoolse cq bijzondere 

activiteiten 

  
10.179 

    
6.450 

   
7.239 

 

4.4.5.6 Contributies  21.847    14.400   15.100  

4.4.5.7 Abonnementen  9.959    9.200   9.699  

4.4.5.8 Medezeggenschapsraad  1.800    4.827   1.592  

4.4.5.9 Verzekeringen  6.383    8.100   7.188  

4.4.5.10 Reproductiekosten, drukwerk, 

schoolgids 

  
120.406 

    
125.000 

   
121.089 

 

4.4.5.11 Toetsen en testen  6.789    5.350   6.103  

4.4.5.12 Culturele vorming  25.457    30.231   25.255  

4.4.5.13 Overige overige lasten  71.688    79.790   30.680  

 Totaal overige lasten   279.232   288.698    229.497 
            

 
6 

 
Financiële baten en lasten 

          

6.1 Financiële baten 
 

2018 
   

Begroot 2018 
  

2017 
 

  € €   € €  € €  

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 

  
148 

    
3.000 

   
1.732 

 

 Totaal financiële baten   148   3.000    1.732 
            

 
 

6.2 Financiële lasten  2018   Begroot 2018   2017 
  € €  € €  € € 

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten - 1.700 - 

Totaal financiële lasten - 1.700 - 
   

 
 

 
Nettoresultaat *   -49.749   -   201.731  

 
*- is negatief 
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(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 

 

Resulta at 2018 
 € € 

2.1.1 Algemene reserve (publiek) -49.749 

  
Totaal resultaat 

 
-49.749 
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht. 



Versie: 3 / 18-6-2019 77 

 

 

Jaarrekening 2018 

42486 / Stichting Primair Onderwijs Groesbeek, te Groesbeek 

 
 

VERBONDEN PARTIJEN   

De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen. 

Verbonden partij Omschrijving doelstelling Samenstelling van bestuur en directie 

 
Samenwerkingsverband Stromenland PO 

2507 

 
Zorgen voor passend onderwijs voor alle leerlingen 

van de aangesloten schoolbesturen 

 
Drs. T. van Aalsum 

  
Raad van Toezicht: 

  J. Wiegers (voorzitter) 
  H. van Daelen 
  M. Haasen 
  G. Theunissen 
  M. van Thiel 
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VERANTWOORDING SUBSIDIES 

De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen. 

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule 

(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies) 

G1-A Beknopt gespecificeerd 

Omschrijving Toewijzing Prestatie          

 Kenmerk Datum afgerond?          

Subsidie studieverlof 928794-01 06-09-2018 Nee 
         

Subsidie studieverlof 928816-01 06-09-2018 Nee          

Subsidie studieverlof 928271-01 06-09-2018 Nee          

Subsidie studieverlof 928326-01 06-09-2018 Nee          

Subsidie studieverlof 928404-01 06-09-2018 Nee          

 

G1-B Uitgebreid gespecificeerd 

Omschrijving Toewijzing Bedrag van Ontvangen t/m Lasten t/m Stand Ontvangen in Lasten in Vrijval niet Stand Prestatie 

 Kenmerk Datum de toewijzing 2017 2017 1-1-2018 2018 2018  besteed in 2018 ultimo 2018 afgerond? 

  € € € € € €  €  €  

 

LerarenOntwikkelFonds 
 

LOF17-0515 
 

04-07-2018 
 

40.353 
 

- 
 

- 
 

- 
 

40.353 
  

3.570 
 

- 
 

36.783 
 

Nee 

  Totaal 40.353 - - - 40.353  3.570 - 36.783  
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D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WNT-VERANTWOORDING 2018  

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in 

werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de 

jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de 

norm overschreden wordt. 

Indeling en bezoldigingsklasse 
 

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie generieke 

instellingscriteria te weten: 

a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar 

b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en 

c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren. 

eze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd op 

functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de betreffende 

bestuursfunctie. 

 
Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal complexiteitspunten. Het 

totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de rechtspersoon of instelling valt en welk 

bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de 

complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. 

Complexiteitspunten 
 

 
Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 

 
2018 

 
Gemiddelde totale baten 

 
4 

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1 

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 2 

Totaal aantal complexiteitspunten 7 

 
Bezoldigingsklasse 

 
C 

Bezoldigingsmaximum € 133.000 

 

 
Afwijkende bezoldiging 

 

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2018. 

Toelichting op WNT 
 

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 
 

Niet van toepassing; er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een 

bezoldiging van € 1.700 of minder. 
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WNT-VERANTWOORDING 2018     

     

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 

functievervulling 

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van 

de functievervulling zijn in de tabel hieronder opgenomen. 

 Leidinggevende topfunctionaris      

Dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja 

Aanhef De heer Mevrouw De heer Mevrouw 

Voorletters F.G.M. M.P.M. E.G.P. H. 

Tussenvoegsel  van van den  

Achternaam Laarakker Bergen Bosch Rosman 
     

 Functievervulling in verslagjaar (2018)  

Functie(s) 
 

Bestuurder Bestuurder Bestuurder 

Aanvang functie  01-01 01-05 01-05 

Afloop functie  31-12 31-12 31-12 

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 

  
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

Leidinggevend topfunctionaris 

bij andere WNT-instelling 

  
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

Is werkzaam in dienstbetrekking 

als topfunctionaris (geen 

toezichthouder) bij de volgende 

andere WNT plichtige 

instelling(en) 

  

 

 

 
n.v.t. 

 

 

 

 
n.v.t. 

 

 

 

 
n.v.t. 

     

 Bezoldiging in verslagjaar (2018)      

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding 

  

77.704 

 

50.841 

 

49.043 

Beloningen betaalbaar op termijn  12.166 8.047 8.185 

Subtotaal bezoldiging - 89.870 58.888 57.228 

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag 
 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

Totale bezoldiging - 89.870 58.888 57.228* 

Afwijkend maximum vanwege 

toegekende uitzondering 

    

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 

 
- 

 
133.000 

 
89.274 

 
89.274 

Reden waarom de 

overschrijding al dan niet is 

  
n.v.t. 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling 

  

 
n.v.t. 

 

 
n.v.t. 

 

 
n.v.t. 

 

 
*0,6 fte betreft werkzaamheden SWV 
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 Gegevens in vorig verslagjaar (2017)      

     

Dienstbetrekking Ja Ja   

Functie(s)     

Algemeen Directeur Algemeen directeur   

Aanvang functie 01-01 01-05   

Afloop functie 30-04 31-12   

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 

 
1,000 

 
1,000 

  

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding 
 

34.788 
 

49.129 

  

Beloningen betaalbaar op termijn 4.319 7.125   

Totale bezoldiging 39.107 56.254 - - 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 

 
42.411 

 
86.589 

  

     

Toelichting     

 
Bovenstaande leidinggevende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 

2018 ontvangen. 

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van 

alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen. 

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling 

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1- 12 van de 

functievervulling. 
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WNT-VERANTWOORDING 2018     

     

Toezichthoudend topfunctionaris     

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen. 

 Toezichthouder      

Aanhef De heer De heer Mevrouw De heer 

Voorletters R.P. R.P. E.M.M. A. 

Tussenvoegsel van van   

Achternaam Bruggen Bruggen Bros Velthoven 
     

 Functievervulling in verslagjaar (2018 )     

Functiecategorie Lid Voorzitter Lid Lid 

Aanvang functie 01-01 15-05 01-01 01-01 

Afloop functie 14-05 31-12 31-12 31-12 
     

 Bezoldiging in verslagjaar (2018)      

Bezoldiging 2.100 2.100 4.200 4.200 

Subtotaal bezoldiging 2.100 2.100 4.200 4.200 

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag 
 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

Totale bezoldiging 2.100 2.100 4.200 4.200 

Afwijkend maximum vanwege 

toegekende uitzondering 

    

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 
 

4.883 
 

12.626 
 

13.300 
 

13.300 

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling 

 
 

n.v.t. 

 
 

n.v.t. 

 
 

n.v.t. 

 
 

n.v.t. 

Reden waarom de 

overschrijding al dan niet is 
 

n.v.t. 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

 
n.v.t. 

     

 Gegevens in vorig verslagjaar (2017)      

     

Functiecategorie Lid  Lid Lid 

Aanvang functie 01-01  01-01 01-01 

Afloop functie 31-12  31-12 31-12 

Bezoldiging in 4.200  4.200 4.200 

Totale bezoldiging 4.200  4.200 4.200 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 

 
12.900 

  
12.900 

 
12.900 

     

 Toelichting      

Bovenstaande toezichthoudende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging dienstverband 

in 2018 ontvangen. 
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 Toezichthouder      

Aanhef De heer Mevrouw De heer De heer 

Voorletters J.L. W.B.E.P. P.W.C. M.H.G.M. 

Tussenvoegsel   van der  

Achternaam     

 Hendriks Janssen Duighuizen Scheur Loeffen 

     

 Functievervulling in verslagjaar  (2018)     

Functiecategorie Lid Lid Voorzitter 
 

Aanvang functie 01-01 30-11 01-01  

Afloop functie 31-12 31-12 14-05  

     

 Bezoldiging in verslagjaar (2018 )                                                                                                                                              

Bezoldiging 1.500 635 2.541 
 

Subtotaal bezoldiging 1.500 635 2.541 - 

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Totale bezoldiging 1.500 635 2.541 - 

Afwijkend maximum vanwege 

toegekende uitzondering 

    

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 
 

13.300 
 

1.166 
 

7.324 
 

- 

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling 

 
 

n.v.t 

 
 

n.v.t 

 
 

n.v.t 

 

Reden waarom de 

overschrijding al dan niet is 
 

n.v.t 

 
n.v.t 

 
n.v.t 

 

     

 Gegevens in vorig verslagjaar (2 017)     

     

 Functiecategorie    Voorzitter Lid 

Aanvang functie   01-01 01-01 

Afloop functie   31-12 31-12 

Bezoldiging in   4.200 4.200 

Totale bezoldiging   4.200 4.200 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 

   
19.350 

 
12.900 

     

 Toelichting      

Bovenstaande toezichthoudende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging dienstverband 

in 2018 ontvangen. 
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 Toezichthouder      

Aanhef De heer De heer   

Voorletters W.J.H.M. G.J.   

Tussenvoegsel     

Achternaam Klaassen Keijsers   

     

 Functievervulling in verslagjaar (2018)  

Functiecategorie 
    

Aanvang functie     

 Afloop functie      

     

 Bezoldiging in verslagjaar (2018)      

Bezoldiging 
    

Subtotaal bezoldiging     

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag 

    

     

Totale bezoldiging     

Afwijkend maximum vanwege 

toegekende uitzondering 

    

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 

    

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling 

    

Reden waarom de 

overschrijding al dan niet is 

toegestaan 

    

     

 Gegevens in vorig verslagjaar (2017)  
     

Functiecategorie Lid Lid   

Aanvang functie 01-01 01-01   

Afloop functie 31-12 31-07   

Bezoldiging 4.200 2.450   

Totale bezoldiging 4.200 2.450   

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 

 
12.900 

 
7.493 

  

     

 Toelichting      

Bovenstaande toezichthoudende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging dienstverband 

in 2018 ontvangen. 

Niet-topfunctionarissen boven de norm 

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het 

individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen. 
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
 

Rechten 

 
De volgende niet uit balans blijkende rechten worden hieronder toegelicht. 

 

 
Vlg 

Nr. Omschrijving 

 
 

 
Periode van t/m 

 

 
Loop- 

tijd 

 
Bedrag 

per 

maand 

 
Bedrag 

verslag- 

jaar 

 

 
Bedrag 

< 1 jaar 

 

 
Bedrag 

1 - 5 jaar 

 

 
Bedrag 

> 5 jaar 

 

 
Bedrag 

totaal 

Mndn    € € € € € € 

1  St. Kindercentrum Domino 1-8-2015 1-8-2000 60 6.600 79.200 79.200 46.200 - 125.400 

2 Voorzieningenhart Op de Heuvel 1-7-2018   30-6-2019 12 5.000 60.000 30.000 - - 30.000 

Verplichtingen 

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht. 

Vlg 

Nr. Omschrijving Periode van t/m 

Loop- 

tijd 

Bedrag 

per 

maand 

Bedrag 

verslag- 

jaar 

Bedrag 

< 1 jaar 

Bedrag 

1 - 5 jaar 

Bedrag 

> 5 jaar 

Bedrag 

totaal 

Mndn    € € € € € € 

1  Real Estate Malden B.V. 1-4-2017 1-4-2022 60 2.283 27.396 27.396 61.641 - 89.037 

 
Er is een bankgarantie afgegeven van € 6.250 ten behoeve van Real Estate Malden B.V. ten behoeve van een kwartaal huur voor 

het bestuurskantoor aan de Bredeweg 68 te Groesbeek. 

 

 
OCW 

Recent hebben we een voornemen tot terugvordering van een deel van de bekostiging ontvangen van OCW. 

Het betreft een bedrag van € 1.110.043,56 in verband met investeringen in de nieuwbouw van 't Vossenhol. 

SPOG zal zich verzetten tegen dit voornemen. Er zijn voldoende juridische gronden om dit voornemen ongedaan te maken. 
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS 

 

Groesbeek, 25 juni 2019 
 

 
 

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek 

Samenstelling bestuur 

 
 

 

 

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek 

Statutaire adres Postbus 68 

Statutaire vestigingsplaats 65660 AB Groesbeek 

ing  Primair  
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OVERIGE GEGEVENS 
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STATUTAIRE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 

Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat. 
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON 

Naam: Stichting Primair Onderwijs Groesbeek 

Adres: Postbus 68, 6560 AB Groesbeek 

Telefoon: 024 3662260 

E-mailadres: info@spog.nl 

Internetsite: www.spog.nl 

Bestuursnummer: 42486 
 

Contactpersoon: M.P.M. van Bergen 

Telefoon: 024 3662260 

E-mailadres: muriel.vanbergen@spog.nl 

BRIN-nummers: 06KG Op de Heuvel 
 07QP Titus Brandsma 
 06PF Op de Horst 
 08MN Breedeweg 
 09LN Vossenhol 
 05ON Adelbrecht Windekind 
 06BC De Sieppe 
 01GQ SBO Carolus 

mailto:info@spog.nl
http://www.spog.nl/
mailto:muriel.vanbergen@spog.nl
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pagina voor de controleverklaring 

(bestaat uit meerdere pagina's) 
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Pagina voor de controleverklaring 

(bestaat uit meerdere pagina's) 
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BIJLAGEN 
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OCW-BIJLAGE            

1.2.2.2 Ministerie van OCW 
           

   
Beschikking 

   
Toegerekend 

 
Ontvangen 

 
Te vorderen 

Bekostigings (nummer  Bedrag  t/m jaar  t/m jaar   

 Overlopende post lumpsum jaar  en datum)  beschikking  2018  2018  31-12-2018 

     €  €  €  € 

Personeel 2018-2019 
 
diversen 

 
4.921.932 

 
2.050.805 

 
1.700.528 

 
350.277 

Prestatiebox 2018-2019  diversen  244.124  101.718  110.832  -9.114 

Impulsgebieden 2018-2019  diversen  79.240  33.017  27.377  5.640 

Totaal OCW     5.245.296  2.185.540  1.838.737  346.803 

 


