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INLEIDING
Het bestuursverslag van Stichting Samen Onderwijs Maken wordt u hierbij aangeboden. Het bestuursverslag is
bedoeld voor ieder die kennis wil nemen van de stichting en beoogt tevens verantwoording af te leggen over het
gevoerde beleid en de gemaakte keuzes. Het bestuursverslag is gericht aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, de Inspectie voor het onderwijs en de gemeenten Bergen op Zoom, Reimerswaal, Steenbergen en
Woensdrecht.
Samen sterker
Om een krachtige onderwijsorganisatie te zijn en te borgen, zijn gezamenlijke waarden onmisbaar. De kernwaarden
zorgen er nog steeds voor dat wij ons blijven focussen op speerpunten. In de speerpunten staan het kind en de jonge
volwassene centraal en zetten wij de leerkracht in de hoofdrol, waarbij wij geen onderscheid maken tussen scholen.
De autonome school zien wij als meerwaarde voor de eigen identiteit, cultuur, uitstraling en plaats van de school
binnen de gemeenschap. Daarbij hechten wij veel belang aan solidariteit en zoeken wij de balans tussen samen en
alleen. Samenwerking met het bestuur voor Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs ABBO levert ook hier een bijdrage
aan.
Gedegen en vernieuwend onderwijs
Stichting SOM biedt onderwijs op maat voor elk kind. Daarbij verbeteren wij de kwaliteit van het onderwijs op elke
school. Zoals de overgang van enkel ‘klassikaal’ naar ‘gedegen én vernieuwend’ onderwijs. Ieder kind moet de kans
krijgen zijn talenten optimaal te ontwikkelen. Ook als het kind soms extra ondersteuning of hulp nodig heeft. Met
passend onderwijs creëren wij de beste kansen voor elk kind. Dit doen we door maatwerk en zorg te bieden aan elk
kind en door samen te werken met andere scholen en organisaties. Ook door een veilige omgeving te creëren waar
de leerling zich thuis voelt. Stichting SOM zorgt voor de persoonlijke groei van elk kind.
Bekwame professionals
Wij leggen binnen onze organisatie verantwoordelijkheden zo laag mogelijk neer. Taken en bevoegdheden worden
op die manier zo effectief mogelijk gemaakt en iedereen heeft zijn eigen verantwoordingsplicht. Daarnaast krijgt
elke leerkracht en medewerker binnen stichting SOM de kans om te groeien. Dat houdt ook in dat wij iets
verwachten van deze professionals. Namelijk een open mind en flexibiliteit. Met beoordelingen en functioneringsen ontwikkelingsgesprekken houden we niet alleen een vinger aan de pols maar werken we ook aan de ontwikkeling
van onze organisatie.
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VOORWOORD
Voor u ligt het bestuursverslag van stichting SOM over 2018. Een jaar dat gekenmerkt wordt als dynamisch, met
opbouw van intensieve kennisdeling, innovatie, onderwijskundig positief, goed financieel beleid en beheer.
Waar we trots op zijn, is de aantoonbare verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. En dat in
een tijd waarin het lerarentekort dominant op nationaal niveau aanwezig is. Als belangrijkste oorzaak van ons succes
zien wij vooral de kwaliteit en dagelijkse inzet van ons personeel en de geïntensiveerde samenwerking met onze
kindpartners en andere belanghebbende partijen.
Stichting SOM wil kinderen zo onderwijzen, opvoeden en begeleiden, dat zij zo goed mogelijk zijn toegerust om vorm
en inhoud te geven aan hun eigen toekomst en aan hun leer- en werkomgeving. Dat is de opdracht van onze
stichting. In dit bestuursverslag laten wij u zien hoe wij aan dit doel hebben gewerkt.
We besteden veel aandacht aan de structuur en cultuur van ons onderwijs. Structuur alleen is nog geen garantie
voor kwaliteit van het onderwijs; de kwaliteit van de onderwijsgevenden is van doorslaggevend belang. Met het oog
op de toekomst heeft stichting SOM daarom het afgelopen jaar weer geïnvesteerd in scholing. Door de krimp in
West-Brabant en Reimerswaal zal de toekomst een heroriëntatie vragen op organisatie en financiën. Maar dat mag
natuurlijk niet ten koste gaan van het onderwijs.
Het bestuur en GMR hebben hun goedkeuring gegeven aan o.a.:
- Jaarrekening 2017
- Meerjarenbestuursformatieplan 2019-2022
- Begroting 2018/Meerjarenraming 2019-2022
- Strategische beleidsplan 2019-2023

Werkgeverschap
Het bestuur heeft directies en GMR geïnformeerd over de directiewisselingen die in de loop van het verslagjaar
hebben plaatsgevonden.

Huisvesting
Het meerjarenonderhoudsplan van alle scholen is planmatig en structureel vormgegeven, hierbij is Dyade Vastgoed
als specialist betrokken. Renovaties en aanpassingen i.v.m. kinderopvang zijn tot stand gekomen. Per 1 januari 2015
behoort onderhoud ‘buitenkant gebouwen’ ook tot de taak van het bestuur. De financiën vanuit het rijk worden
toegevoegd aan de lumpsum vergoeding. In 2018 is er bij de Klimroos in Krabbendijke een aanbouw gerealiseerd.

Het bestuur, de werkwijze
Nieuw bestuursmodel
Sinds 1 augustus 2010 is er een wijziging opgetreden in de wet op het primair onderwijs. In het kader van verdere
deregulering en autonomievergroting van het onderwijs krijgen scholen steeds meer zelf zeggenschap over de wijze
waarop de school functioneert. Het is van belang, volgens de minister, dat direct betrokken maatschappelijke
stakeholders invloed krijgen op de school, de zgn. horizontale verantwoording, ook wel de horizontale dialoog 1
genoemd. Een voorwaarde daarvoor is dat de school zich goed moet kunnen verantwoorden.
In de ogen van de minister betekent dit een aanpassing van de wijze waarop de school bestuurd wordt. Pas als de
interne (be)sturingskolom goed op orde is, krijgt de horizontale dialoog de gewenste waarde. Een van de
maatregelen die de minister daartoe genomen heeft is het verplicht scheiden van bestuur en toezicht. Een belangrijk
uitgangspunt hierbij is dat de functies van besturen en toezichthouden niet langer in één persoon verenigd mogen
zijn. Er moeten dus functionarissen komen die besturen en functionarissen die toezien op het besturen. Het is aan
het bevoegd gezag in de huidige situatie om een keuze te maken op welke wijze de scheiding van bestuur en toezicht
plaatsvindt.

1

Notitie “Beleidsnotitie Governance, ruimte geven, verantwoording vragen en van elkaar leren”, Ministerie van OCW, 2005
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Stichting SOM heeft ultimo 2017 het model gekozen van functionele scheiding met een algeheel mandaat/delegatie
aan de algemene directie, waardoor de algemene directie bestuurder wordt (maar niet toetreedt tot het bestuur)
en waarbij het bestuur de rol van toezichthouder krijgt. Op 1 december 2011 is dit model van kracht geworden.
Nieuwe statuten zijn notarieel vastgelegd. De vier gemeenten, Bergen op Zoom, Reimerswaal, Steenbergen en
Woensdrecht, zijn erbij betrokken geweest. Het bestuur van stichting SOM heeft besloten het proces om te komen
tot een Raad van Toezicht bestuursmodel in gang te zetten. In 2018 heeft de sollicitatiecommissie een voordracht
gedaan voor het benoemen van leden voor de Raad van Toezicht.. De voordracht ligt nu ter goedkeuring bij de
diverse gemeenteraden. De verwachting is dat het governance model Raad van Toezicht per 1 april 2019 in werking
treedt.

Directies en IB-er met een plus
Iedere directeur en IB-er van een school zijn als partner betrokken bij de eigen en een andere school. Ook is ieder
directielid betrokken bij geheel stichtig SOM vanuit een specialisme.

Samenwerking met ABBO
Stichting SOM is met ingang van 1 januari 2014 een overeenkomst aangegaan voor een periode van tien jaar met
ABBO, Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs, in Bergen op Zoom. Deze samenwerking werkt op financieel, inhoudelijk
en bedrijfsmatig vlak in het voordeel van beide besturen.
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ALGEMEEN
Geschiedenis
Stichting SOM vormt de overkoepelende organisatie voor Openbaar Onderwijs in de regio West-Brabant en de
Gemeente Reimerswaal, Zeeland.
De stichting SOM is met ingang van 1 januari 2009 ontstaan uit de fusie van de Stichting FOORZES (Zeeland) en
Stichting NAMS (Brabant). Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur vallen negen scholen. Op 1 december
2011 zijn de nieuwe statuten vastgesteld door notaris Lentze te Den Haag in verband met de scheiding van bestuur
en toezicht.

Missie en visie
Een concept op weg naar verdere professionalisering
Om te komen tot een heldere visie voor de toekomst dienen onderstaande vragen te worden beantwoord:
- Wie zijn wij?
- Wat willen wij?
- Hoe kunnen wij dit bereiken?
Deze vragen spelen tegen de achtergrond van professionalisering, herkenbaarheid en onderscheidend vermogen
van stichting SOM in het basisonderwijs in Zuidwest Nederland.
De identiteit van stichting SOM vindt haar oorsprong in de kernwaarden die het (al dan niet bewust) hanteert. Deze
geven richting aan onze keuzes en handelingen en geven antwoord op de vraag hoe stichting SOM zich in de
toekomst wenst te ontwikkelen en te gedragen.
Dit alles conform de missie van stichting SOM: SAMEN ONDERWIJS MAKEN.
Wie zijn wij?
Dit wordt duidelijk aan de hand van de volgende kernwaarden:
► Openbaar onderwijs
Openbaar onderwijs staat open voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke
achtergrond.
► Saamhorigheid
Saamhorigheid is het uitgangspunt van handelen.
► Openheid
Openheid is er naar alle in- en externe participanten over bedrijfsvoering en schoolprestaties.
► Integriteit
Integriteit houdt onder meer in, dat iedereen binnen de organisatie van stichting SOM gemaakte afspraken
nakomt.
► Pluriformiteit
Pluriformiteit binnen stichting SOM kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid. De scholen behouden en
ontwikkelen hun eigen profiel binnen de SOM-kaders, afgestemd op het eigen werkgebied.
► Kwaliteit
Kwaliteit van het onderwijs verzorgd door stichting SOM wordt bepaald door de deskundigheid van personeel,
organisatie en infrastructuur.
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Wat willen wij?
Wat wij willen blijkt uit de visie van stichting SOM:
- Stichting SOM heeft voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in haar verzorgingsgebied een school, waarop met
behulp van moderne middelen wordt gewerkt aan zijn of haar cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
- Stichting SOM streeft in al haar activiteiten naar een goede mate van zelfstandigheid en creativiteit van alle aan
haar toevertrouwde kinderen.
- Het stichten en in stand houden van openbare basisscholen in haar verzorgingsgebied.
- Het handhaven van het aanbod van openbaar onderwijs in alle betrokken gemeenten.
- Het handhaven van een solide financieel fundament onder de stichting om de gestelde doelen te kunnen
realiseren.
- Het tot stand brengen van samenwerkingsvormen die het de stichting mogelijk maakt haar positie te versterken.
- Het leveren van een bijdrage aan het lokaal onderwijsbeleid in haar verzorgingsgebied.
- Het stimuleren van sportieve en culturele activiteiten voor alle kinderen.
Hoe kunnen wij dit bereiken?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het van belang de ambities van stichting SOM in beeld te brengen.
Het bestuur, de schooldirecties en de medewerkers streven naar een waarborging van de kwaliteit van het onderwijs
via:
- optimale schaalgrootte, die resulteert in meer financiële armslag, flexibeler personeels-/mobiliteitsbeleid en een
betere garantie van werkgelegenheid;
- deskundigheidsbevordering bij medewerkers;
- hoge eisen aan leidinggevenden;
- het up-to-date houden van onderwijsleermiddelen;
- het voorzien in het gewenste onderhoud en huisvesting van scholen;
- de realisatie van een herkenbare professionele organisatie.
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ORGANISATIE
Organogram (situatie 2018)
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Bestuurssamenstelling

Het bestuur is ultimo 2018 als volgt samengesteld:
Functie
Voorzitter

Naam
De heer A.P.M. Wevers

Bestuurslid

De heer W. van Peski

Bestuurslid
Bestuurslid/
algemeen directeur

De heer L. Dingemanse
De heer L.L.M. Soffers

(neven)functies
Voorzitter RvT Intervence
(jeugdbescherming Zeeland )
Lid RvT Respont Stichting voor speciaal
onderwijs in Zeeland
Directeur/eigenaar Axum organisatie advies
Vice-president Lionsclub Breda De Zuidelijke
Baronie
Relatiemanager ABN AMRO
Voorzitter samenwerkingsverband Primair
Onderwijs Brabantse Wal, geen bezoldiging

Juridische structuur

De algemeen directeur/bestuurder, de heer L.L.M. Soffers, is onder de supervisie van het bevoegd gezag
verantwoordelijk voor de bestuurstaken t.a.v. Stichting SOM en de scholen en draagt zorg voor het proces van de
beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en controle in overleg met de directeuren.
Mevrouw H. Meulblok is plaatsvervangend algemeen directeur en combineert dit met haar werkzaamheden als
directeur van OBS De Dobbelsteen. Mevrouw Meulblok is op SOM niveau verantwoordelijk voor het primaire proces
(inclusief passend onderwijs), onderwijs inhoud, ICT, onderwijskwaliteit en professionalisering.
De directeuren zijn verantwoordelijk voor de integrale leiding van de autonome scholen binnen het namens het
bestuur vastgestelde beleid. Zij zorgen voor de verwezenlijking van de grondslag en doelstellingen van de
organisatie, de dagelijkse leiding van de scholen en de kwaliteit en voortgang van het onderwijs.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau is gehuisvest in Bergen op Zoom en ondersteunt het bestuur, de schooldirecties en andere
geledingen bij de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van stichting SOM.
De verwerking van de salarisadministratie wordt per 01-01-2015 door Dyade Dienstverlening onderwijs uitgevoerd.

Activiteitenoverzicht op hoofdlijnen
Januari

Februari
Maart

April

Mei
Juni

Overleg team Reigersberg
Training calamiteiten directeuren
Overleg doordecentralisatie
Overleg ParnasSys WMK
Overleg toekomst basisonderwijs en kinderopvang kernen Hansweert en Rilland
Overleg HZ Vlissingen
Overleg LEA Woensdrecht
AVG bijeenkomst
Strategiesessie bestuur/directeuren/GMR/kantoor
Voorlichtingsbijeenkomst Privacybeleid
Bijeenkomst IKC PO Raad
Overleg doordecentralisatie gemeente Bergen op Zoom
Besprekingen leeropbrengsten door algemeen directeur / bestuurder met directeuren
Overleg m.b.t. AVG
Samenwerkingsovereenkomst Bibliotheek / de Regenboog
Overleg huisvesting De Kreek
Overleg HZ PABO
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Universiteit Maastricht alumnibijeenkomst
Augustus
Opening IKC Voorhoute
September
Studie tweedaagse CPOZ
Oktober
Bijeenkomst presentatie cao PO 2018-2019
Overleg inzake ESF subsidie
November
Overleg HZ PABO
ESF werkgroep
Bijeenkomst bewegend leren
Overleg Technieksubsidie
December
Bestuurlijk overleg onderwijshuisvesting Bergen op Zoom
Overleg sociale veiligheid met directeuren
Opening school Klimroos / kickoff KIVA

Financiën en kwaliteit

De managementrapportages zijn doorontwikkeld, waardoor viermaal per jaar een duidelijk, actueel en overzichtelijk
beeld van de activiteiten van de stichting ter informatie en goedkeuring wordt behandeld, de kwartaalrapportages.
De borging van informeren, controleren en rapporteren is vastgelegd in een planning en controlecyclus. Het
treasurystatuut is op 1 juli 2016 vastgesteld en zal in 2019 worden herzien. Jaarlijks zijn in februari en september de
ijkpunten.

Scholen

Onder het bevoegd gezag van stichting SOM, met bevoegd gezag nummer 41778, vallen de onderstaande scholen:
School
Directeur
Brinnummer
Plaats
Gemeente
Parelmoer
Dhr. A. Neelen
10MB
Yerseke
Reimerswaal
De Reigersberg
Dhr. R. Verdult
11OE
Rilland
Reimerswaal
Voorhoute
Mw. J. Wedage
11ZM
Kruiningen
Reimerswaal
De Klimroos
Dhr. G. Coldeweijer
12IY
Krabbendijke
Reimerswaal
De Eendracht
Mw. J. Wedage
12RI
Hansweert
Reimerswaal
De Kreek
Dhr. G. Coldeweijer
24AF
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
De Dobbelsteen
Mw. H. Meulblok
27RU
Hoogerheide
Woensdrecht
De Noordster
Mw. N. Spaapen
06AI
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
De Regenboog
Dhr. A. Neelen
05YQ
Dinteloord
Steenbergen

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Onderwerpen die voor meer dan één school van toepassing zijn worden voorgelegd aan de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting. Deze vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De GMR telt medewerkers
en ouders van alle scholen van stichting SOM.
Per 31 december 2018 bestaat de GMR uit de volgende leden:
Dhr. W. Goossens
Mw. T van de Ven
Dhr. J. Roelse
Mw. S. Eversdijk
Dhr. C. Sikkens
Dhr. P. van de Maas
Mw. M. Schuurbiers

personeel-voorzitter
personeel-secretaris
personeel
personeel
ouder
ouder
ouder
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ONDERWIJSKUNDIG BELEID
Kaderstelling

Het strategisch beleidsplan brengt in beeld wat stichting SOM in de periode 2019–2023 bereikt wil hebben en welke
activiteiten daarvoor in hoofdlijnen worden ontwikkeld. Dat wordt uitgewerkt in operationele plannen. De plannen
op bestuursniveau zijn kaderstellend voor de ontwikkelingen op schoolniveau. Voor een deel moet het strategisch
beleidsplan geconcretiseerd worden op schoolniveau.

Zorgverbreding

In het kader van het traject ‘passend onderwijs’ gaan de scholen deelnemen aan de 1-zorgroute. Met de 1-zorgroute
willen we niet alleen risicoleerlingen op een zo vroeg mogelijk tijdstip signaleren en zo de onderwijsleerproblemen
aanpakken, maar de onderwijsbehoeften van élk kind in kaart brengen. De 1-zorgroute leert leerkrachten hoe zij
met de verschillen tussen de kinderen kunnen omgaan. De route heeft betrekking op zowel de interne zorg op
school, als de externe zorg buiten de school.

SOM Academy

SOM Academy kennisdeling is in 2018 doorgezet. Zowel in teamverband als over de scholen heen zijn voor
directeuren en teamleden kennisnetwerken ingericht. Thema’s zijn cultuur, rekenen, bewegingsonderwijs,
teamleiders, ICT, IB en aanvankelijk lezen. Ook is door de inzet van (L11-)leerkrachten met specialisatie, het
specialisme en de kennisdeling binnen stichting SOM veel toegenomen. Er is in de SOM-website een beveiligde
omgeving ingericht voor kennisdeling op afstand.

Bestuurlijke informatievoorziening

De bestuurlijke informatievoorziening is opnieuw geanalyseerd. De planning- en controlcyclus en de daarmee
samenhangende documenten (beleidsplan, meerjarenbegroting(en), bestuurs- en managementrapportages) zijn
leidend en verplicht.

ICT en onderwijs

Alle ICT-coördinatoren voeren periodiek bovenschools overleg. Daar staat bovenschoolse beleidsontwikkeling op de
agenda en informeren de coördinatoren elkaar uitvoerig over (schoolse) ontwikkelingen. In het overleg is veel
gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen op het gebied van ICT en onderwijs.
Het implementeren van de AVG-regelgeving binnen de Stichting was een belangrijk punt in 2018. Hiertoe is een
functionaris gegevensbescherming aangesteld

Schoolontwikkelingen

In 2018 zijn een aantal activiteiten op inhoud ontwikkeld en in gang gezet. Hieronder wordt een overzicht gegeven
van de onderwerpen.
Bovendien zijn deze activiteiten vastgelegd in de managementrapportage, welke driemaal per kalenderjaar wordt
opgemaakt. Deze rapportage is een onderdeel van de beleidsagenda, waar alle beleidsterreinen in verwerkt zijn.
De rapportage is intern voor evaluatie en borging bedoeld. Extern wordt deze rapportage gebruikt voor informatie
en als communicatiemiddel.
De rapportageperiodes zijn:
• Periode 1:
januari-maart (eerste kwartaal)
• Periode 2:
april-juli (tweede kwartaal)
• Periode 3:
augustus-december (derde en vierde kwartaal)
De onderwerpen zijn:
Beleid; bestuurlijke aangelegenheden
• Organisatieontwikkelingen (opleiding)
• Raad van Toezicht in oprichting
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•

•

Interne organisatie
• Personeel
• Stafbureau
• ESF subsidie
• Ziekteverzuim medewerkers
• Coachingstraject ziekteverzuim
• Salarisadministratie
• Huisvesting
Financiële administratie
• Leerlingtelling
• Begroting
• ParnaSsys
• Facilitair en formatie

Kwaliteit
• Leeropbrengsten
• Interne audit
• Onderwijsinspectie
• Nascholing
• Cultuur
• Projectmanager LB’ers
• Projectmanager SOM Academy’s
• RI & E
Werkgroepen en overig
• Klankbordgroep Samenwerkingsverband “De Brabantse Wal”
• Netwerkbijeenkomst kwaliteit
• Bovenschools ICT
• Bovenschools IB
• IKC ontwikkeling
• Lerarenregister
• Vakantierooster
• Statushouders
• Crisisbeheersing
• HZ University of Applied Sciences
• Avans Hogeschool
Gemeentelijke onderwijskundige overleggen
• REA
• OOR
• LEA Woensdrecht
• LEA Bergen op Zoom
• LEA Steenbergen
• BOVO
• Eren en herdenken
• VVE Bergen op Zoom

Werkdrukvermindering

Vanaf het schooljaar 2018-2019 is er extra geld beschikbaar gesteld om de werkdruk in het primair onderwijs te
verminderen. Over het kalenderjaar 2018 heeft Stichting SOM € 70.970 ontvangen. Deze middelen kunnen ingezet
worden voor uiteenlopende zaken. Scholen kiezen zelf welke maatregelen genomen moeten worden om de
werkdruk te verminderen.
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Beschrijving van het proces
In teamoverleggen van de scholen (en bij sommige scholen ook in het MT) is gesproken over werkdrukbeleving en
besproken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de werkdruk te verminderen. Grosso modo zijn
door de schoolteams de volgende maatregelen vastgelegd:
• Kleinere (kleuter)groepen
• Extra ondersteuning R.T.-leerkrachten
• Iedere leerkracht wordt een aantal uur vrijgeroosterd
• Extra ambulante tijd voor de intern begeleider
Vervolgens zijn de maatregelen door de MR van de scholen goedgekeurd. Naast verantwoording in het
bestuursverslag zal er eveneens per school een jaarlijkse verantwoording van de bestede middelen met de
schoolteams zijn.
Besteding van de middelen
De scholen van Stichting SOM hebben in 2018 de werkdrukgelden als volgt besteed:
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag in kalenderjaar
€ 68.970

Materieel

€ 2.000

Eventuele toelichting
Creëren van een personele buffer
ter voorkoming van
vervangingsproblemen i.v.m. het
lerarentekort.
Door software minder nakijkwerk
en betere en snellere analyse
mogelijkheden.

Professionalisering
Overig
Niet-financiële maatregelen om de werkdruk te verminderen
Naast financiële zijn er eveneens een aantal niet-financiële maatregelen doorgevoerd:
• Aanwezige taken zijn gewaardeerd op meerwaarde, zo zijn er een aantal taken geannuleerd of
samengevoegd.
• Individuele afspraken over een andere inzet van verplichte uren.
• Schuiven van uren wegens privé-omstandigheden, het “samen eruit komen” om uitval te voorkomen.
• Focus op speerpunten en zaken die daar niet in passen vaker laten schieten.
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OVERLEG EN SAMENWERKING
Overlegvormen en samenwerkingsverbanden
Stichting SOM participeert in 2018 in diverse samenwerkingsverbanden en voert overleg met diverse
overheidsinstanties.
Samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverband Kind op 1.
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Brabantse Wal.
Besturenorganisaties
VOS/ABB: Vereniging voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
PO Raad: brancheorganisatie primair onderwijs.
VTOI: Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen.
Schoolbesturen
Overleg primair onderwijs en voortgezet onderwijs Reimerswaal en West-Brabant.
Collega-schoolbesturen in de regio.
Coöperatie primair onderwijs Zeeland (CPOZ)
Overheid
Gemeenten Bergen op Zoom, Reimerswaal, Steenbergen en Woensdrecht.
Rijk
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Inspectie van het onderwijs.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Kinderopvang en peutergroepen
Stichting Kibeo
Stichting de Maatjes
Stichting Jongleren
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KWALITEITSBELEID
Onder kwaliteitsbeleid wordt verstaan: beleid dat gericht is op verbetering. Daartoe behoort het formuleren van
doelen, het vertalen van doelen in bijpassende methoden en instrumenten, het bepalen van de wijze waarop de
kwaliteitszorg ingericht wordt, het bepalen van gewenste bijstellingen op grond van in de kwaliteitszorg verzamelde
informatie, alsmede het organiseren van het besluitvormingsproces over dit alles.
Iedere medewerker binnen stichting SOM levert zijn of haar bijdrage aan kwaliteitszorg. Wat daarbij hoort is dat
eenieder ook daarvoor verantwoordelijkheid heeft. Kwaliteit bespreekbaar maken, dit met elkaar bespreken en het
vervolgens zichtbaar maken dat dit plaatsvindt, is hierbij noodzakelijk. In het kader van de gekozen strategie van
klantgerichte organisatie is het van belang dat iedereen, die dagelijks met klanten te maken heeft, ter plekke de
kwaliteit van de dienst kan beoordelen.

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg houdt in het kunnen laten zien hoe wij als stichting/school structureel ons onderwijs en diensten
organiseren, evalueren en waar nodig verbeteren.
Uiteindelijk zullen verbeteringen moeten leiden tot het borgen of verbeteren van de geformuleerde opbrengsten en
doelstellingen die door de klanten herkend en erkend worden.
In 2019 is m.b.t. kwaliteitsbeleid aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- waarderingskader en beslisregels Inspectie voor het primair onderwijs.
- toezicht op de kwaliteit door Inspectie en bestuur stichting SOM.

Tevredenheid enquêtes
Om het jaar zijn er tevredenheidspeilingen bij zowel personeel, ouders als leerlingen. In 2018 heeft er geen peiling
plaatsgevonden dit zal in 2019 wel weer het geval zijn.

Inspectie van het onderwijs
De inspectie heeft in 2018 vertrouwen uitgesproken in het toezicht door het bestuur. Dit houdt in dat voor 2018 alle
negen scholen een basisarrangement hebben. De onderwijsinspectie heeft in 2018 geen onderzoeken verricht bij de
scholen van Stichting SOM.

Doelmatigheid
In het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs is in het kwaliteitsgebied Financieel Beheer de
standaard ‘doelmatigheid’ opgenomen. Het kenmerk van doelmatigheid is dat de ingezette middelen worden
gerelateerd aan de prestaties en effecten. Bij doelmatigheid worden financiën daarmee gekoppeld aan
onderwijsprestaties. Bij het opstellen van de begroting worden de kernpunten van het strategisch plan als
uitgangspunten gehanteerd en zoveel mogelijk uitgedrukt in concrete bedragen.

Klachtenregeling
Voor alle scholen is er een klachtenregeling ingesteld waar ouders, leerlingen en personeelsleden met problemen
of klachten terecht kunnen. Er wordt naar gestreefd om problemen zo snel mogelijk en in goed overleg met alle
betrokkenen op te lossen.
De externe vertrouwenspersoon, mevrouw drs. A.A.H.M. de Koning-Meeùs, kan worden ingeschakeld voor
bemiddeling tussen het bestuur en ouders, c.q. personeel.
Voor alle gevallen waarin het niet lukt om naar tevredenheid problemen of klachten af te handelen is de stichting
SOM aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in
Woerden.
NB: In 2018 is er geen formele klacht gemeld.
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PERSONEELSBELEID
Het integrale personeelsbeleid van stichting SOM is geënt op de gedachte dat door het voeren van goed
personeelsbeleid, medewerkers met plezier werken, waardoor de kwaliteit van het onderwijs verbeterd wordt.
Stichting SOM is gericht op het vinden van afstemming tussen de doelen van de school en de doelen van de
medewerker. Het scheppen van duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen is hierbij essentieel.
In 2018 heeft het personeelsbeleid van stichting SOM in het teken gestaan van duurzame inzetbaarheid, uitvoering
geven aan de nieuwe CAO PO 2018-2019, en het aanstellen van een nieuwe leerkrachten en zij-instromers.
De volgende protocollen/beleidsstukken en werkafspraken zijn reeds aanwezig (personeel-organisatie-financieel):
·
Time out, schorsing en verwijdering
·
Medicijnverstrekking en medische handelingen
·
Inschrijfprocedure allochtone leerlingen
·
Leerlingenvervoer
·
Aanmelding nieuwe leerling
·
Intakegesprek ouders
·
Klachtenprocedure
·
Bankbetaling
·
Financieel Handboek
·
Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
·
Beleidsnotitie Bewegingsonderwijs
·
Beleidsnotitie LIO
·
Beleidsnotitie Vervangingspool
·
Beleidsnotitie Ambtsjubileum
·
Beleidsnotitie Zwangerschap, borstvoeding en arbeid
·
Beleidsnotitie Inzetten coaching en begeleiding
·
Beleidsnotitie Tegemoetkoming beeldschermbril
·
Beleidsnotitie Samenloop van vakantieverlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof
·
Strategisch personeelsbeleid
·
Beleidsnotitie dossiervorming
·
Vervangingsbeleid
·
Arbo- en verzuimbeleid
·
Nascholingsbeleid
·
Mobiliteitsbeleid
·
Gedragscode
·
Privacyreglement verwerking gegevens personeel
·
Code sociale veiligheid, voorkomen ongewenst gedrag
·
Gesprekkencyclus
·
Werkkostenregeling
·
Functiehuis

Bovenbestuurlijke aanstelling
Stichting SOM krijgt vaker te maken met vervangingsproblemen i.v.m. het lerarentekort. Daarom is medio 2018
begonnen met het creëren van een personele buffer. Hiervoor zijn een aantal nieuwe collega’s met een boven
bestuurlijke aanstelling geworven. Ondanks het lerarentekort is het mogelijk geweest om deze buffer, uit de
ontvangen open sollicitaties, op te bouwen. Deze buffer kunnen we deels financieren uit de toegenomen
Rijksbekostiging, m.n. werkdrukvermindering en de kleine scholentoeslag. Om financieel geen risico’s te lopen,
kunnen de nieuw aangestelde leerkrachten ingezet worden in de A-pool van het Transfercentrum Primair Onderwijs
Zeeland (TCOZ), zodat de loonkosten grotendeels worden terugverdiend. Voor de nieuw aangestelde leerkrachten
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biedt de inzet in de A-pool meer baanzekerheid dan losse vervangingen. Aansluiting bij TCOZ verplicht
schoolbesturen ook om leerkrachten in de A-pool aan te leveren.

Functieverdeling en SOM Academy
Stichting SOM voert een actief functiebeleid gericht op specialisme. De L11-functie geeft leerkrachten meer
mogelijkheden om door te groeien binnen hun vakgebied. Daarnaast geeft de L11-functie een extra impuls aan de
kwaliteit van het onderwijs. Vanuit het eigen specialisme richt de L11-er zich vooral op begeleiding en coaching van
collega’s, het signaleren van behoeften tot vernieuwing en het ontwikkelen en implementeren van beleid. De L11er draagt binnen de school meer verantwoordelijkheid, maar speelt ook op bestuursniveau een belangrijke rol.
De verdeling van de L11- functies bij Stichting SOM.
Stichting SOM kent de volgende L11-functies (met vermelding van het aantal personeelsleden erachter), die deze
functie bekleden (peildatum 31-12-2018). Er zijn drie personeelsleden, die twee L11-functies vervullen.
6
• Teamleider
9
• Intern Begeleider
2
• ICT-coördinator
1
• Rekencoördinator
3
• Bewegingsonderwijs
1
• Taal coördinator
1
• NT2
1
• VVE
Stichting SOM kent goed draaiende SOM Academy’s. Dit zijn zogenaamde kennisnetwerken, waar kennis gedeeld
wordt tussen scholen op bepaalde vakgebieden. Alle scholen zijn in deze kennisnetwerken vertegenwoordigd.
De volgende SOM Academy’s zijn in 2018 operationeel geweest.
• IKC
• ICT
• Bewegingsonderwijs
• Rekenen
• Aanvankelijk lezen
• Teamleiders
• ICC/cultuur
• IB

Vervangingspool
Stichting SOM kan onder voorwaarden toestemming krijgen van het Vervangingsfonds om personeel aan te stellen
in een vervangingspool die door het Vervangingsfonds bekostigd wordt. Personeel benoemd in de pool dient voor
minimaal 98% van de beschikbare tijd te worden ingezet voor door het Vervangingsfonds bekostigde
vervangingswerkzaamheden. Bij een inzet voor vervanging die lager ligt, dient het bevoegd gezag een deel van de
gedeclareerde kosten terug te betalen (zijnde het verschil tussen 98% van de nettoloonkosten van de poolers en de
nettoloonkosten gemoeid met de feitelijke vervangingswerkzaamheden).
Met ingang van schooljaar 2015-2016 is het Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) van start gegaan. De
deelnemende schoolbesturen hebben zich verplicht om een percentage van 5% van hun formatie te benoemen in
de A-pool. De leerkrachten in de A-pool worden als eerste ingezet bij aanvragen voor het eigen bestuur. Indien deze
inzet niet mogelijk is, wordt de A-pooler ingezet bij andere besturen die ook deelnemen aan TCOZ. De inzet van de
A-pooler op ziektevervanging wordt gedeclareerd bij het Vervangingsfonds. TCOZ verzorgt de inzetverantwoording
naar het Vervangingsfonds. Stichting SOM heeft per 1 augustus 2018 ca. 2,8 fte in de A-pool.

Professionaliseringstraject
In 2014 is het professionaliseringstraject van start gegaan. Met het professionaliseringstraject wil stichting SOM
bereiken dat de ontwikkeling, inzet en professionaliteit van medewerkers op een hoger niveau komen. De
projectdoelen die binnen het professionaliseringstraject vallen zijn:
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-

het versterken van kennisdeling binnen de stichting.
zicht op (verborgen) “potentials” binnen de stichting.
een intensievere en effectievere gesprekkencyclus.
het uitbreiden van het functiehuis met concrete competentiebeschrijvingen.
het invoeren van meerdere competentieniveaus binnen een functie.
het opzetten van een eigen SOM-kweekvijver.
een effectieve inzet van het professionaliseringsbudget voor schoolleiders.
het versterken van de L11-functies.

De medewerkers van stichting SOM hebben in het najaar van 2014 al hun Bekwaamheidsdossier (BKD)
geactualiseerd. Aan de hand van het BKD is geïnventariseerd welke opleidingen en nascholingen zijn gevolgd, over
welke specialisaties men beschikt en welke wensen en ambities de medewerkers hebben.
In september 2016 is de in company IB-opleiding van start gegaan waar elf collega’s aan deelnemen. De opleiding is
in het voorjaar van 2018 geëindigd.

Gesprekkencyclus
Stichting SOM hecht veel belang aan dialoog tussen werkgever en medewerker. De gesprekkencyclus is hiervoor een
onmisbaar instrument binnen het personeelsbeleid. Het is een middel om op een gestructureerde en professionele
wijze aandacht te geven aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers, dit in relatie tot de ontwikkeling
en het realiseren van de visie van de stichting.
Zeker in samenhang met de functieverdeling blijft het harmoniseren van de gesprekkencyclus binnen stichting SOM
een belangrijk speerpunt. Medewerkers mogen verwachten van hun werkgever dat deze zich op dezelfde wijze, op
basis van dezelfde criteria uitspreekt over het functioneren. Tevens is het voor medewerkers belangrijk dat ze weten
wat er van hen verwacht wordt, en de verwachtingen moeten goed met elkaar afgestemd worden.
In 2018 hebben alle medewerkers weer een functioneringsgesprek gehad met de leidinggevende van de school.

(Na)scholing
Scholing maakt een belangrijk deel uit van het personeelsbeleid van stichting SOM. De directeur stelt jaarlijks een
scholingsplan op waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van het team en de individuele
medewerkers. Het schoolbelang gaat vóór het individueel belang. Met andere woorden, eerst wordt gekeken naar
teamscholing, overige ruimte is voor individuele scholing.
Nascholing wordt beschouwd als een doorlopend proces dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de school
én aan de ontwikkeling van individuele medewerkers.

Scholing op bovenschools niveau
• Jaarlijks volgen circa 45 medewerkers een herhalingstraining BHV om de kennis en vaardigheden met betrekking
tot Brandveiligheid en Eerste Hulp op peil te houden.
• In 2018 volgen intern begeleiders van Stichting SOM de opleiding register IB opleiding bij Via Vinci. Een
deelnemer heeft de opleiding succesvol afgerond. Overige deelnemers ronden deze opleiding in 2019 af.
• Cultuuropleiding.
• Cursus cultuur intern
• Drama: coaching in de klas
• Drama: Opleiding Rotterdam of Den Haag
• Muziek: HZ Vlissingen
• Muziek: Fontys Tilburg en vervolgens coaching in de klas.
• Herijking strategie masterclass door algemeen directeur/bestuurder: Universiteit Maastricht.
• SWV De Brabantse Wal biedt een gevarieerd professionaliseringsprogramma voor medewerkers van de scholen.
Het programma bevat een dekkend aanbod in het kader van Passend Onderwijs in de vorm van workshops,
cursussen en mastermodules. In 2018 is er veelvuldig gebruik gemaakt van dit aanbod.
• In 2018 is gebruik gemaakt van het convenant van RPCZ en de gemeente Reimerswaal. Dit is een subsidieregeling
voor de inzet van nascholing.
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Verzuimcijfers
In onderstaande tabel zijn de verzuimgegevens over de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2018 opgenomen,
op totaal SOM-niveau.
WTF
mw.

Totaal

Verzuimprecentage
(VP)

Gemiddelde
ziekteduur
(GZD)

2018

2018

2018

84,6018

4,74

34,83

Meldingsfrequentie
(MF)
2018
1,03

In- en uitstroomgegevens
Uitstroom
Negen personeelsleden zijn in 2018 uit dienst getreden bij stichting SOM.
Datum uit dienst

Reden uit dienst

26-02-2018

Eigen verzoek

28-02-2018

Blijvende arbeidsongeschiktheid

30-04-2018

Blijvende arbeidsongeschiktheid

30-06-2018

Keuzepensioen

31-07-2018

Eigen verzoek

31-07-2018

Eigen verzoek

01-08-2018

Overleden

31-10-2018

Eigen verzoek

31-12-2018

Eigen verzoek

In 2018 is er geen sprake geweest van gedwongen ontslag waarbij een ontslagvergoeding is uitgekeerd. Stichting
SOM heeft geen, buiten hetgeen wettelijk is vastgelegd in de CAO, ontslagbeleid waarbij ontslagvergoedingen
worden uitgekeerd bij ontslag.
Instroom
Twaalf leerkrachten hebben voor schooljaar 2018-2019 een tijdelijk boven bestuurlijk dienstverband aangeboden
gekregen, met zicht op een vast dienstverband bij voldoende functioneren.
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Personeelsgegevens
Type aanstelling
Vast
Tijdelijk

Totaal

Fulltime

Parttime

101

36

65

47,06

6

41,06

18

6

12

40,92

36

4,92

Aantal Personen
Bezetting (wtf)
Aantal Personen
Bezetting (wtf)

Personeelssterkte per functiegroep
Functiegroep
Aantal personen
OP
Bezetting (wtf)
Aantal personen
OOP
Bezetting (wtf)
Aantal personen
DIR
Bezetting (wtf)

Totaal

100
72,36
12
9,97
7
6,65

Fulltime

33
33,00
4
4,00
5
5,00

Parttime

67
39,36
8
5,97
2
1,65

Leeftijdsverdeling

Verlofcijfers
Zwangerschaps- en bevallingsverlof
In het kalenderjaar 2018 hebben vier personeelsleden zwangerschaps-en bevallingsverlof genoten.
Ouderschapsverlof
In het kalenderjaar 2018 hebben elf personeelsleden gebruik gemaakt van betaald ouderschapsverlof. Vier
personeelsleden hebben gebruik gemaakt van onbetaald ouderschapsverlof.
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FACILITAIR
Contracten
Stichting SOM werkt met diverse contracten voor schoonmaak, ICT, verzekeringen, onderhoud van de
speeltoestellen op de schoolterreinen, dagelijks klein onderhoud, controle en onderhoud van de blusmiddelen,
tuinonderhoud, onderhoud zandbakken, planmatig onderhoudsbeheer, energielevering, afvalverwerking, en
onderhoud cv’s.

Brede Schoolontwikkeling
Stichting SOM neemt deel aan de ontwikkeling van de brede school voor De Dobbelsteen, De Noordster, Parelmoer,
De Regenboog en De Eendracht.
NB: Brede Schoolontwikkeling betekent ook het streven naar samenwerking op inhoud.

Samenwerking Stichting de Maatjes en OBS De Kreek, stichting ZON, Kibeo
De peuteropvang en de naschoolse opvang zijn op deze locaties gebouwelijk geïntegreerd.

Meerjarenonderhoudsplanning
De planning en uitvoering van het onderhoud aan de schoolgebouwen is voor rekening van het bestuur. Voor alle
scholen is er eenzelfde systematiek voor de meerjarenonderhoudsplanning. Dyade Vastgoed Bergen op Zoom is
hierbij betrokken als adviseur.
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FINANCIEEL
Elk Brinnummer vormt in de stichting een zelfstandige financiële eenheid. Toekenning van de budgetten wordt op
bestuurlijk niveau besloten, op grond van een door de scholen ingediende begroting en directieplannen voor
besteding van de budgetten.

Integrale verantwoordelijkheid

Elke schooldirecteur is integraal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op zijn school binnen de afgesproken
kaders. Dat geldt ook voor de financiële aspecten. Daarbij wordt hij ondersteund en/of gefaciliteerd door het
bestuursbureau. De directeur heeft regelmatig contact met ouders, de Inspectie, de MR en eventueel
buurtbewoners.

Onderwijsleerpakketten en inventaris

Elke school is verantwoordelijk voor de aanschaf en vervanging van onderwijsleerpakketten en inventaris. De
planning daarvoor is gebaseerd op uniforme afschrijvingstermijnen en realistische kengetallen.

Reserves en voorzieningen

De stichting kiest er voor om reserves en voorzieningen op schoolniveau te administreren.

Grondslagen

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling worden in het jaarrekeninggedeelte
beschreven.

Kengetallen
Met betrekking tot de huisvestingsratio, liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit en het weerstandsvermogen
vermelden wij onderstaande kengetallen:
Kengetal
Huisvestingsratio
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit (1-jarig)
Solvabiliteit (definitie 2)
Weerstandsvermogen
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2018
0,09
2,72
0,00
0,72
0,25

2017
0,10
2,73
0,02
0,72
0,27

Signaleringswaarde
onderwijsinspectie
groter dan 0,10
kleiner dan 0,75
onder -0,10
kleiner dan 0,30
kleiner dan 0,05
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Hieronder vindt u omschrijving van de kengetallen inclusief berekening.
Huisvestingsratio
Het kengetal “huisvestingsratio” geeft de verhouding aan tussen de lasten van de huisvesting 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).
Omschrijving
- Huisvestingslasten
- Afschrijvingen gebouwen en terreinen

31-12-2018
€
678.137

644.797

11.577

11.558

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen
gebouwen en terreinen
- Totale lasten
- Financiële lasten

689.714
6.735.693

2.473

2.298
7.508.574

0,09

€

656.355

7.506.101

Som totale lasten en financiële lasten
Kengetal:

€

31-12-2017
€

6.737.991

0,10

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.
De huisvestingsratio is voor 2018 ligt onder de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking tot 2017 is de
huisvestingsratio lichtjes gedaald.
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Liquiditeit
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, vorderingen en voorraden) en de
kortlopende schulden.
Omschrijving
- Liquide middelen
- Vorderingen
- Voorraden

31-12-2018
€

31-12-2017
€

2.164.465

2.233.376

479.105

400.489

-

-

Vlottende activa

€

2.643.570

2.633.865

970.300

965.990

Kortlopende schulden
Kengetal:

€

2,73

2,72

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.
De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,72 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, bestaande
uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva.
De Stichting heeft op 31 december 2018 de beschikking over € 2.164.465 aan liquide middelen en heeft daarnaast
€ 479.105 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 € 970.300.
De liquiditeitspositie is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie. In vergelijking met
2017 is de liquiditeitspositie gedaald.
In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen verplichtingen.
Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale
baten.
Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschrijving

31-12-2018
€

Resultaat
- Totaal baten
- Financiële baten

31-12-2017
€

5.215
6.879.163

4.545

5.269
7.513.789

0,00

€

146.441

7.509.244

Som totaal baten inclusief financiële baten
Kengetal 1-jarig:

€

6.884.432

0,02

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan onder - 0,10.
De rentabiliteit geeft de verhouding aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke
resultaat.
De Stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 7.513.789 een resultaat behaald van € 5.215. Dit houdt in
dat vrijwel de gehele baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt ontvangen,
wordt bijna € 1,00 besteed.
De rentabiliteitspositie is voor 2018 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking
tot 2017 is de rentabiliteitspositie gedaald.
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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 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen.
Omschrijving

31-12-2018
€

- Eigen vermogen
- Voorzieningen

€

31-12-2017
€

1.858.617

1.853.401

677.391

631.542

€

Som eigen vermogen en voorzieningen

2.536.008

2.484.943

Totaal vermogen

3.506.308

3.450.933

Kengetal:

0,72

0,72

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.
Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 72% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves en
voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 28% van het totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd
vermogen.
De solvabiliteitspositie is voor 2018 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking
tot 2017 is de solvabiliteitspositie gelijk gebleven.
Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.
Omschrijving

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Eigen vermogen

1.858.617

1.853.401

Totaal vermogen

3.506.308

3.450.933

Kengetal:

0,53

0,54

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende
risico's op te vangen.
Definitie: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschrijving

31-12-2018
€

Eigen vermogen
- Totaal baten
- Financiële baten

31-12-2017
€

1.858.617
6.879.163

4.545

5.269
7.513.789

0,25

€

1.853.401

7.509.244

Som totaal baten inclusief financiële baten
Kengetal:

€

6.884.432

0,27

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.
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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.
Het weerstandsvermogen is voor 2018 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In
vergelijking tot 2017 is het weerstandsvermogen gedaald.
Definitie: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld door de totale baten (inclusief financiële
baten).
Omschrijving

31-12-2018
€

- Eigen vermogen
- Materiële vaste activa

1.858.617

1.853.401

811.138

801.618

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa
- Totaal baten
- Financiële baten

€

31-12-2017
€

1.047.479

1.051.783

7.509.244

6.879.163

4.545

5.269

Som totaal baten inclusief financiële baten

7.513.789

Kengetal:

€

6.884.432

0,14

0,15

Financieel beleid
Financiële positie op balansdatum
Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2018 in vergelijking met 31 december 2017. Na de balans volgt
een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.
Activa

31-12-2018 31-12-2017

Passiva

Ma teri ël e va s te a cti va
Fi na nci ël e va s te a cti va
Vorderi ngen
Li qui de mi ddel en

811.138
51.600
479.105
2.164.465

801.618
15.450
400.489
2.233.376

Ei gen vermogen

Totaal activa

3.506.308

3.450.933

Totaal passiva

Voorzi eni ngen
Kortl opende s chul den

31-12-2018 31-12-2017
1.858.617

1.853.401

677.391
970.300

631.542
965.990

3.506.308

3.450.933

Toelichting op de balans:
Activa
Materiële vaste activa
De waarde van de materiële vaste activa is in 2018 met € 9.520 toegenomen. De investeringen bedroegen € 212.917.
Van dat bedrag is € 1.183 geïnvesteerd in gebouwen en installaties, € 161.111 in inventaris en apparatuur en
€ 50.623 in onderwijsleerpakket en ontwikkelingsmaterialen. De totale afschrijvingslasten bedroegen € 203.397. De
investeringen waren hoger dan de afschrijvingslasten en derhalve is de waarde van de materiële vaste activa
toegenomen.
Financiële vaste activa
De waarde van de financiële vaste activa is in 2018 met € 36.150 toegenomen. De financiële vaste activa bestaat
uit borg die betaald is op devices. Na afloop van de termijn komt de borg terug.
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Vorderingen
De totale omvang van de vorderingen is in 2018 met € 78.616 toegenomen. De belangrijkste vordering is de
vordering op het ministerie i.v.m. het betaalritme van de personele bekostiging en prestatiebox. In periode augustus
- december wordt minder dan 5/12 van de jaarsubsidie ontvangen, waardoor er op 31 december sprake is van een
vordering. Deze vordering loopt in de periode januari - juli terug naar nihil.
In 2017 is er een correctie in de gewichtenregeling 2015-2016 geweest ad € 37.000. Dit bedrag is in februari 2018
verrekend en is daarom in de vergelijkende cijfers van 2017 in mindering op de vordering gebracht.
Liquide middelen
De omvang van de liquide middelen is in 2018 met € 68.911 afgenomen. Dit ondanks het (geringe) positieve resultaat
over 2018. Zie hiervoor het kasstroomoverzicht.
Passiva
Eigen vermogen
Het positieve exploitatie resultaat van 2018 is aan het eigen vermogen toegevoegd. Het totale eigen vermogen is
hierdoor met € 5.215 toegenomen.
Voorzieningen
De Stichting heeft vier voorzieningen, een jubileumvoorziening, een voorziening voor medewerkers die spaarverlof
gespaard hebben, een voorziening inzake verlieslatende contracten en een onderhoudsvoorziening.
De jubileumvoorziening is bedoeld ter dekking van de jubileumgratificaties bij een 25- en een 40- jarig
ambtsjubileum.
De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten te dekken van de vervanging van de huidige personeelsleden
als ze in de toekomst spaarverlof opnemen. In 2018 hebben geen onttrekkingen of dotaties plaatsgevonden.
De voorziening voor verlieslatende contracten heeft betrekking op het contract inzake huur t/m 31 juli 2018 voor
een extra lokaal voor de Klimroos. Na de meivakantie 2018 is de nieuwbouw in gebruik genomen is de gehuurde
ruimte niet meer gebruikt. De huur over de periode mei t/m juli is ten laste van de voorziening gebracht.
De onderhoudsvoorziening is bedoeld ter dekking van de lasten van het groot onderhoud.
Kortlopende schulden
De omvang van de kortlopende schulden is met € 4.310 toegenomen ten opzichte van 31 december 2017. De
belangrijkste schulden zijn de af te dragen loonheffing en pensioenpremies en het nog uit te betalen vakantiegeld.
Deze schulden worden eind januari en eind mei betaald. Verder is de nog te besteden subsidie inzake opvang
vreemdelingen ad € 53.488 toegenomen.
De ontvangen subsidies inzake cultuur zijn in 2018 geheel besteed. Hierdoor is de post overige overlopende passiva
met € 125.324 afgenomen.
Analyse resultaat
De begroting van 2018 liet een positief resultaat zien van € 38.873. Uiteindelijk resulteert een positief resultaat
boekjaar 2018 van € 5.215. Dit is een negatief verschil van € 33.658 met de begroting. Het positief resultaat over het
boekjaar 2017 bedroeg € 142.884. In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en een specificatie van de
belangrijkste verschillen.
Analyse realisatie 2018 versus realisatie 2017 en realisatie 2018 versus begroting 2018
Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van de gerealiseerde en begrote baten en
lasten voor het kalenderjaar 2018 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2017.
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Realisatie
2018

Begroting
2018

Verschil

Realisatie
2017

Verschil

Baten
Ri jks bi jdra gen OCenW
Overi ge overhei ds bi jdra gen
Overi ge ba ten

7.198.723
5.440
305.081

6.532.439
6.000
304.728

666.284
-560
353

6.632.007
14.105
233.051

566.716
-8.665
72.030

Totaal baten

7.509.244

6.843.167

666.077

6.879.163

630.081

Lasten
Pers onel e l a s ten
Afs chri jvi ngen
Hui s ves ti ngs l a s ten
Overi ge i ns tel l i ngs l a s ten

5.907.318
203.397
678.137
717.249

5.361.826
212.160
602.380
630.253

545.492
-8.763
75.757
86.996

5.273.581
196.290
644.797
621.025

633.737
7.107
33.340
96.224

Totaal lasten

7.506.101

6.806.619

699.482

6.735.693

770.408

Saldo baten en lasten

3.143

36.548

-33.405

143.470

-140.327

Financiële baten en lasten
Fi na nci ël e ba ten
Fi na nci ël e l a s ten

4.545
2.473

5.000
2.680

-455
-207

5.269
2.298

-724
175

Totaal financiële baten en lasten

2.072

2.320

-248

2.971

-899

Nettoresultaat

5.215

38.868

-33.653

146.441

-141.226

Toelichting op de staat van baten en lasten
Het resultaat is ten opzichte van 2017 gedaald met € 141.226. De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn:
De Rijksbijdrage OCW zijn € 567 K hoger dan vorig jaar. Dit ondanks de afname in van het leerlingenaantal. Dit wordt
echter meer dan gecompenseerd door toename van de bekostiging ter compensatie van de loonkostenstijging
conform de CAO 2018-2019. Daarnaast is met ingang van het schooljaar 2018-2019 de kleine scholen toeslag
verhoogd (33K) en zijn er extra middelen voor de werkdrukvermindering beschikbaar gesteld (71K).
De overige overheidsbijdragen zijn € 9K lager dan in 2017. Het belangrijkste verschil is dat in 2017 een deel van het
door de gemeente ontvangen bedrag inzake nieuwbouw voor de Klimroos in de baten was opgenomen ter
compensatie van de extra huurlasten.
Overige baten zijn € 72K hoger dan in 2017. Dit komt met name door hogere inkomsten inzake detachering en de
ontvangen en bestede gelden inzake de cultuursubsidie.
Personele lasten zijn € 634K hoger dan 2017. De twee belangrijkste oorzaken hiervan zijn de salarisverhoging
conform de CAO 2018-2019 en uitbreiding van WTF van het totale personeelsbestand.
De afschrijvingen zijn € 7K hoger dan in 2017. Belangrijkste verklaring is dat er fors in ICT-middelen is geïnvesteerd.
De huisvestingslasten zijn € 33K hoger dan in 2017. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten inzake
energie en water en beveiligingskosten.
Overige instellingslasten zijn € 93K hoger dan in 2017. Vooral aanschaf leermiddelen (10K), kosten inzake cultuur
(69K), representatie (10K) zijn hoger.
Het gerealiseerde resultaat 2018 wijkt af van het begrote resultaat over 2018. De belangrijkste oorzaken van deze
afwijking zijn:
Rijksbijdrage OCW zowel voor de personele bekostiging 2017-2018 als 2018-2019 zijn n.a.v. de nieuwe CAO PO 20182019 de bedragen verhoogd. Dit resulteert voor Stichting SOM in een verhoging van ruim € 400K. Tevens is met
ingang van het schooljaar 2018-2019 de kleine scholentoeslag verhoogd (33K) en zijn extra middelen t.b.v.
werkdrukvermindering (71K) beschikbaar gesteld. Dit was bij het opstellen van de begroting niet bekend. Verder
heeft de Stichting in 2018 inzake groeitelling (46K) extra gelden ontvangen. In 2018 is subsidie inzalke teambeurs
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ontvangen (46K) en inzake opvang asielzoekerskinderen is er € 30K in de baten opgenomen. Tenslotte zijn er meer
arrangementen ontvangen (41K) dan begroot
Personele lasten in de CAO PO 2018-2019 is een salarisverhoging van 2,5% voor alle medewerkers per 1 september
2018 en voor alle medewerkers een bonus van € 750 (naar rato wtf en diensttijd voor de periode januari-augustus)
overeengekomen (+341K). De verkregen gelden i.v.m. werkdrukvermindering zijn voor personeel ingezet (+71K).
Verder zijn op een tweetal scholen extra groepen gecreëerd. Op één school i.v.m. sterke leerlingengroei extra
kleuterklas gevormd en op een andere school is m.b.v. gelden inzake asielzoekerskinderen gelden een extra groep
gevormd (85K). Voor het begeleiden van leerlingen met arrangementen is extra personeel ingehuurd (40K).
Afschrijvingen de afschrijvingslasten zijn 9K lager dan begroot. Dit komt doordat er deels niet of op een later moment
is geïnvesteerd dan dat in de begroting van uit was gegaan.
Huisvestingslasten zijn € 76K hoger dan begroot. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er
40K extra is gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud om deze op pijl te houden. Dit is nodig om de voorziening
op pijl te houden voor de geplande onttrekkingen uit de voorziening voor de komende 10 jaar. Deze verhoging van
de dotatie was besloten nadat de begroting over 2018 was vastgesteld. Verder zijn op de posten klein onderhoud
en energie en water samen 30K hoger dan begroot.
Overige instellingslasten dit betreft een grote verzameling van grootboekrekeningen. Per saldo is hier 87K meer op
uitgegeven dan begroot. Overschrijdingen op leermiddelen (20K) wordt veroorzaakt door eenmalige activatiekosten
i.v.m. het overstappen naar Snappet. In de overige lasten zijn een tweetal afrekening 2015-2016 en 2016-2017
opgenomen van in totaal 17K. Tenslotte is er op cultuur € 22K meer uitgegeven dan begroot. Hier staan echter zoals
reeds vermeld hogere inkomsten tegenover.
Investeringen en financieringsbeleid
Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Het beleid is als in enig jaar of
maand een te hoog beslag op de liquiditeit plaatsvindt een spreiding in de aanschaf van nieuwe investeringen wordt
aangebracht. De investeringen worden bewaakt op basis van de liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd vanuit een
in de meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief.
Treasuryverslag
In het treasurystatuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en
beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig
hun bestemmingen worden besteed.
De Stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling beleggen, lenen en
derivaten OCW 2018. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct
opeisbaar.
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CONTINUÏTEITSPARAGRAAF
Kengetallen
Onderstaand wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor Stichting SOM in het jaar 2019 en verder. Met
behulp van de cijfers en toelichtingen daarop voor de kengetallen, balans, staat van baten en lasten en overige
rapportages willen we een beeld geven over de continuïteit van onze stichting.
Er is geen sprake van majeure investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting.

Aantal leerlingen per 1
oktober
Personele bezetting in
fte per 31 december
Bestuur / Management
Personeel primair
proces
Ondersteunend
personeel
Totale personele
bezetting

Realisatie
2017

Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

1.095

1.103

1.116

1.109

1.119

7

7

7

7

7

67

72

74

74

74

7

9

7

7

7

81

88

88

88

88

Meerjarenbegroting
De meerajrenbegroting is opgesteld voor de periode 2019-2022. De begroting wordt jaarlijks herzien op basis van
de nieuwe leerlingaantallen en eventueel gewijzigde regelgeving.
Balans
Activa

Realisatie
31-12-2017

Realisatie
31-12-2018

Prognose
31-12-2019

Prognose
31-12-2020

Prognose
31-12-2021

Materiële vaste activa

801.618

811.138

852.138

875.138

877.138

Totaal vaste activa

817.068

862.738

852.138

875.138

877.138

Vorderingen
Liquide middelen

400.489
2.233.376

479.105
2.164.465

479.105
2.107.823

479.105
2.069.890

479.105
2.077.859

Totaal vlottende activa

2.633.865

2.643.570

2.586.928

2.548.995

2.556.964

Totaal activa

3.450.933

3.506.308

3.439.066

3.424.133

3.434.102
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Passiva

Realisatie
31-12-2017

Realisatie
31-12-2018

Prognose
31-12-2019

Prognose
31-12-2020

Prognose
31-12-2021

Algemene reserve
Bestemmingsreserves

1.452.392
401.009

1.458.617
400.000

1.464.375
400.000

1.472.442
400.000

1.485.411
400.000

Totaal eigen vermogen

1.853.401

1.858.617

1.864.375

1.872.442

1.885.411

Voorzieningen
Kortlopende schulden

631.542
965.990

677.391
970.300

604.391
970.300

581.391
970.300

578.391
970.300

3.450.933

3.506.308

3.439.066

3.424.133

3.434.102

Totaal passiva

Toelichting op de balans
De omvang van de balans zal de komende jaren licht toenemen. Voor alle jaren is een positief resultaat begroot,
waardoor het eigen vermogen zal toenemen. De omvang van de vorderingen is op hetzelfde niveau begroot als de
omvang op 31 december 2018. De balans is een momentopname, waardoor de omvang van de kortlopende schulden
zeer lastig te voorspellen is. De liquide middelen zijn als sluitpost berekend.
Realisatie
2017
Baten
Aantal leerlingen

1.095

Realisatie
2018

1.103

Begroting
2019

1.116

Begroting
2020

1.109

Begroting
2021

1.119

Rijksbijdragen OCenW
Overige
overheidsbijdragen
Overige baten

6.632.007

7.198.723

7.430.202

7.339.765

7.417.524

14.105
233.051

5.440
305.081

37.100
254.933

37.100
242.733

37.100
248.233

Totaal baten

6.879.163

7.509.244

7.722.235

7.619.598

7.702.857

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

5.273.581
196.290
644.797
621.025

5.907.318
203.397
678.137
717.249

6.269.153
208.807
657.906
582.832

6.188.994
201.820
653.106
569.832

6.271.018
198.153
653.106
569.832

Totaal lasten

6.735.693

7.506.101

7.718.698

7.613.752

7.692.109

143.470

3.143

3.537

5.846

10.748

Financiële baten en
lasten
Financiële baten
Financiële lasten

5.269
2.298

4.545
2.473

5.000
2.780

5.000
2.780

5.000
2.780

Totaal financiële baten
en lasten

2.971

2.072

2.220

2.220

2.220

146.441

5.215

5.758

8.067

12.969

Saldo baten en lasten

Nettoresultaat
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Het bestuur en GMR van Stichting SOM hebben in november 2018 de meerjarenbegroting 2019-2022 goedgekeurd.
De begrote rijksbijdragen zijn gebaseerd op de bij de kengetallen opgenomen leerlingaantallen. Er is rekening
gehouden met de jaarlijkse aanpassing van de GGL. Er is geen rekening gehouden met mogelijke verhogingen van
de rijksbijdragen of nieuwe aanvullende rijksbijdragen. De overige baten bestaan uit overblijfgelden, opbrengsten
huur en medegebruik en overige opbrengsten.
De formatieve inzet is begroot op basis van de verwachte leerlingprognose. Er is rekening gehouden met de jaarlijkse
periodiek voor de medewerkers waar dat nog mogelijk is. De huisvestingslasten en de overige instellingslasten zijn
begroot op ongeveer het niveau van de realisatie 2018.
De financiële baten en lasten zijn op ongeveer hetzelfde niveau begroot als 2018.

Risicobeheersings- en controlesysteem
Het signaleren van, beoordelen van en reageren op risico’s is van groot belang voor de beheersing van de organisatie
en het behalen van de organisatiedoelstellingen. Ten einde de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert
stichting SOM een planning en control cyclus waarbij het bestuur de ontwikkeling van de (financiële) prestaties
monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt aan het toezichthoudend orgaan. De werkwijze ten
aanzien van de monitoring van de scholen bestaat uit de periodieke Management Rapportage gesprekken tussen
algemeen directeur en de schooldirecteuren (MARAP gesprekken).
De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand
aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan het bestuur wordt voorgelegd. In deze
meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkend en wordt beoordeeld in hoeverre
acties nodig zijn.
Voor het opvangen van risico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt het bestuur in haar financieel beleid o.a. het
kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer.
De hierboven beschreven interne risicobeheersings- en controlesystemen hebben gezorgd voor het uitsluiten van
bepaalde risico’s en het in kaart brengen van andere risico’s. Het gaat dan met name om financieel gerelateerde
risico’s die blijken uit de meerjarenbegroting.

Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
In deze rapportage geeft stichting SOM aan voor welke risico’s en onzekerheden zij zich in de komende jaren ziet
geplaatst en op welke wijze zij passende maatregelen treft om aan deze risico’s en onzekerheden het hoofd te
bieden. Waar nodig en relevant wordt dit aangevuld met een cijfermatige toelichting.
Risico

Maximale
impact

Er zijn minder leerlingen; krimp
Een aantal gemeenten met SOM
scholen hebben de komende jaren
nog te maken met krimpende
leerlingaantallen. Hierdoor is het
mogelijk dat SOM meer personeel in
dienst heeft dan waarvoor we
bekostiging ontvangen.

€ 254.000

Leerlingenprognoses zijn niet juist
€ 60.000
SOM heeft prognoses opgesteld,
waarin tot 2022 is aangegeven hoeveel leerlingen verwacht worden. Het
is mogelijk dat deze veronderstelde

Kans dat
risico zich
voordoet
Zeer onwaarschijnlijk
< 5%

Berekende
impact

Beheersmaatregel

€ 12.700

Jaarlijks wordt een meerjarenformatieplan opgesteld waardoor we
tijdig kunnen anticiperen op leerlingendalingen. Bovendien is er zoveel vraag
naar deskundig en geschoold onderwijzend personeel dat wij dit risico als
zeer onwaarschijnlijk inschatten.

Waarschijnlijk
>> 20-40%

€ 24.000

Iedere schooldirecteur stelt een meerjaren leerlingen prognose op. Als
informatiebron hiervoor worden de
prognoses van de vier gemeente
gebruikt, het eigen onderzoek van
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leerlingenaantallen niet gehaald
worden, waardoor de inkomsten lager
zijn dan verwacht.

SOM uitgevoerd door planbureau
Zeeland en de kennis van de
Directeuren.
Tevens is in het weerstandsvermogen
een buffer aanwezig om een onverwacht grotere leerlingdaling te
compenseren.
Met betrekking tot de gebouwgebonden kosten is regelmatig
overleg met de directeuren. Er wordt
gestreefd om lege lokalen zoveel
mogelijk te herbezette. Bij voorkeur
door educatieve partners (kinderopvang).

Leegstand schoolgebouwen
Door daling van het aantal leerlingen
is/ontstaat er leegstand in de schoolgebouwen

€ 21.000

Niet
waarschijnlijk
>> 10-20%

€ 4.200

Lerarentekort
Landelijk is er sprake van een lerarentekort. Tot op heden zijn we er goed
in geslaagd om kwalitatief personeel
aan ons binden. Om ook in de
toekomst verzekerd te zijn van goed
personeel hebben we aan aantal
medewerkers boven formatief in de
A-pool benoemd.

€ 300.000

Zeer onwaarschijnlijk
< 5%

€ 15.000

Ziekteverzuim personeel
€ 42.000
SOM is geen eigen risicodrager, voor
de vervangingskosten die voortkomen
uit ziekteverlof zijn we aangesloten bij \
het Vervangingsfonds. De door de
schoolbesturen af te dragen premie is
variabel en lastig te voorspellen. Het
kent geen koppeling met de vanuit de
overheid ontvangen bekostiging

Niet
waarschijnlijk
>> 10-20%

€ 8.400

Participatiefonds variabele premie
De werkloosheidskosten van mensen
die hun laatste baan in het primair
onderwijs hadden, moeten door het
onderwijs zelf betaald worden.
Hiertoe bestaat al geruime tijd het
Participatiefonds. De door de
schoolbesturen af te dragen premie is
variabel en lastig te voorspellen. Het
kent geen koppeling met de vanuit de
overheid ontvangen bekostiging.
Decentralisatie van de huisvestingskosten buitenzijde schoolgebouw
Door middel van aangepaste wetgeving heeft per 1-1-2015 doordecentralisatie plaatsgevonden van de
huisvestingsmiddelen inzake het
gebouwenonderhoud buitenzijde.
Deze gelden werden tot die tijd door
De gemeente ontvangen. Vanaf
1 januari 2015 worden deze middelen
door het Ministerie overgemaakt aan
de schoolbesturen, onderhoudsver-

€ 40.000

Niet
waarschijnlijk
>> 10-20%

€ 8.000

De landelijke ontwikkelingen worden
nauwgezet gevolgd. Bij een eventuele
aanpassing van de premie worden
dekkingsmogelijkheden op dat
moment onderzocht en in de
taakstellende begroting opgenomen.

€ 155.000

Waarschijnlijk
50%

€ 77.700

We streven erna om onze voorziening
zo correct mogelijk te berekenen en op
peil te houden zodat we in de toekomst hieruit de onderhoudskosten
kunnen betalen.
Het valt echter niet uit te sluiten dat
we te maken krijgen met onvoorziene
hogere kosten.
We laten ons MOP frequent
actualiseren. Het doteren aan de voorziening gebeurt consistent.
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Door personeel in de vervangingspool
te benoemen willen we ze al wel aan
SOM binden, maar worden ze via TCOZ
ingezet voor vervangingswerkzaamheden. Dit betreft door het
Vervangingsfonds bekostigde
vervangingswerkzaamheden.
We constateren dat we tot op heden
geen problemen ondervinden bij het
aan ons binden van goed kwalitatief
personeel. Doordat we een
kleinere Stichting zijn kan de impact
van het lerarentekort op ons kleiner
zijn dan voor grotere besturen.
Er wordt beleid geïmplementeerd en
geborgd, waardoor de uitvoering van
het ziekteverzuimbeleid in de
toekomst een structureel laag ziekteverzuim tot gevolg heeft.
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plichting is hiermee tevens
overgeheveld.
Omvang voorziening onderhoud
€ 500.000
Stichting SOM heeft een meerjaren
onderhoudsplan voor zowel het
binnen- als het buitenonderhoud. Dit
plan is gebaseerd op de huidige
schoolgebouwen. De onderhoudsvoorziening is gebaseerd op een onderhoudsdplan van 10 jaar. Vanwege de
huidige staat van de gebouwen en
terughoudende politiek binnen de
gemeente Bergen op Zoom is dit
een groot financieel risico.

Waarschijnlijk
50%

€ 250.000

Het herstellen van de gebreken zal opgenomen worden in het beleidsrijke
IHP van de gemeente. In overleg met
andere schoolbesturen zal bekeken
worden of het herstel van de gebreken
prioriteit kan krijgen in de IHP. Indien
de gebreken niet op korte termijn
aangepakt worden, kan de gevolgschade groot worden.

Fraude risicoanalyse
Proces
Baten

Kosten/
onderhoud/
investeringen

Risico
Rijksbijdragen is een gegeven en fraude is, gelet op
externe controle, niet mogelijk
Overige baten zijn beperkt in omvang. Hierin
zouden verhuurbaten niet verantwoord kunnen
worden. Door beperkte omvang is risico beperkt.
Risico dat opdrachten tegen niet zakelijke
voorwaarden worden afgesloten.
De factuur stemt niet overeen met de werkelijke
prestatie.

Betalingsverkeer

Het risico dat betalingen worden gedaan aan niet
rechthebbende.

Memorialen

De mogelijkheid van het doorbreken van de
interne controlemaatregelen door het
management en/of schattingen door het
management dienen met een voldoende mate van
professioneel kritische houding worden
beoordeeld (memoriaalboekingen).
Er worden onterechte declaraties ingediend.

Personeelskosten

Beheersmaatregel

Directie is aanwezig op locatie en heeft zicht op ter
beschikking stellen van ruimte voor verhuur.
Alle facturen worden door directie en
medewerkers van de administratie gezien. Zij zijn
hierbij alert op opvallende facturen en niet
zakelijke prijzen.
Bij grote huisvestingsinvesteringen wordt externe
bouwbegeleiding en toezicht ingehuurd om de
prestatielevering te bewaken. Verder is er intern
toezicht door de directie op prestatielevering.
Facturen worden gefiatteerd door externe en
interne toezichthouders.
Crediteurenstambestand kan alleen worden
aangepast door medewerkers van de
administratie. Op deze mutaties vindt interne
controle plaats. De daadwerkelijke betaling wordt
verricht door de directeur-bestuurder.
Het autorisatieschema kan door geen enkel
individu zelfstandig worden aangepast. Hiervoor
zijn steeds meerdere autorisaties nodig.
Crediteuren zullen verder achteraf melden dat er
niet betaald is waardoor fraude achteraf aan het
licht komt.
Directie kan niet zelf memorialen aanmaken. Di
moet via medewerkers administratie gebeuren die
boeking verwerken op basis van onderliggende
brondocumentatie.
Alle declaraties moeten door leidinggevende
worden geautoriseerd. Declaraties worden alleen
door de administratie verwerkt als deze zijn
geautoriseerd.
Declaraties inzake reiskosten worden alleen door
het administratiekantoor verwerkt indien deze
geautoriseerd zijn.

SOM JAARRAPPORT 2018 DEFINITIEF d.d. 17-04-2019

35

Schoolbank

Kasverkeer

Contante betalingen worden niet verantwoord in
de financiële administratie.

Directie heeft inzicht in personele bezetting en
gelet op omvang organisatie vallen niet bestaande
personeelsleden op.
Schoolbanken dienen met brondocumenten
maandelijks te worden ingeleverd op het
bestuurskantoor en daar wordt het verder
verwerkt. Saldi vanaf € 2.500 worden afgeroomd
en op de rekeningen kan men niet rood staan.
Veder worden zoveel mogelijk ontvangsten op de
centrale bestuursrekening geboekt.
Omvang kasverkeer is beperkt.

Risicomanagement
De financiële risico’s hebben vooral betrekking op de effecten van een daling van het aantal leerlingen in relatie tot
relatief jong personeelsbestand bij stichting SOM. Daarnaast is er een risico dat de Rijksbekostiging niet meegroeit
met de ontwikkeling van het prijsniveau van de kosten. Dit is in feite nu ook al het geval waar de prijs- en
premiestijgingen niet voldoende worden gecompenseerd in aanpassingen van de bekostiging.
De volgende maatregelen worden genomen:
1. De noodzaak voor een ‘’in-control’’ omgeving.
2. Een sterk leiderschap binnen de organisatie die zorgdraagt voor voldoende verandervermogen om adequaat
te kunnen reageren op zowel interne ontwikkelingen als op ontwikkelingen vanuit de omgeving.
3. Het beheersen van de financiële middelen en het behouden van voldoende liquiditeit en voldoende vermogen
zorgt ook op langere termijn voor stabiliteit.
4. Een eenduidig besturingsmodel met betrekking tot integraal schoolleidersschap draagt er zorg voor dat er
voldoende eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel binnen de organisatie aanwezig is.
5. Bestuurlijke informatievoorziening die up-to-date en betrouwbaar is zorgt voor een hoge mate van kwaliteit
op het vlak van besluitvorming, zowel op bestuurlijk als op managementniveau.
Binnen stichting SOM is er sprake van een “in-control” situatie. Dit blijkt onder andere uit het helder en duidelijk
formuleren van:
1. Het treasurystatuut.
2. De procuratieregeling.
3. Opstellen van de (meerjaren)begroting.
4. Reorganisatietrajecten en het daarbij in kaart brengen van de risico’s voor de stichting.
5. Beschrijving van de administratieve organisatie en interne beheersing binnen het bestuurskantoor.
6. Aanwezigheid van adequate financiële systemen ten behoeve van de registratie van de inkomsten en
uitgaven.
7. Beleid omtrent aanbestedingen en het verrichten van inkopen door de stichting.
8. Afdoende bezetting en kennis en kwaliteit van de medewerkers op het bestuurskantoor.
9. Meerjarenplanning voor het groot onderhoud aan de gebouwen.
10. Aanwezigheid van een handboek financieel beheer met daarin de spelregels voor de begroting, het
verwerken van de financiële administratie etc.
Binnen de stichting wordt gefocust om de belangrijkste risico’s als eerste te mitigeren dan wel te ondervangen.
Hiermee is een belangrijke basis gelegd door onze organisatie voor een optimale “in-control’’ situatie.
De volgende maatregelen zijn reeds genomen:
1. Verscherping en waar mogelijk beëindiging van kostenposten op materiële zaken: schoonmaak,
abonnementen, advertentiekosten, contributies, energie, onderhoud van gebouwen en reprokosten zijn
kritisch onder de loep genomen.
2. Verdergaande efficiëntie en schaalvoordeel moet hier leiden tot verdere kostenreductie.
3. De kosten van het bestuurskantoor (locatie) naar 1/3 teruggebracht.
4. Zes meerscholen directiefuncties binnen de stichting SOM in combinatie met de aanstelling van teamleiders
(L11).
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5.
6.

Samenwerking met andere schoolbesturen is en wordt steeds gezocht (ABBO en anderen) in het kader van
efficiency, effectiviteit en verhoging kwaliteit.
Inzet van medewerkers via pay-roll organisaties wordt verminderd.

Investeren, Kwaliteitsimpulsen
Stichting SOM is zich bewust van de noodzakelijke focus op zuinig financieel beleid, maar ziet daarnaast ook een
noodzaak om te blijven investeren in goed onderwijs en promotie van openbaar onderwijs. Het is haar taak om de
kwaliteit van het onderwijs op een goed niveau te handhaven en zo mogelijk verder te optimaliseren.
Afgelopen jaren zijn dan ook diverse noodzakelijke investeringen in personeel - directie en IB - en onderwijskundige
vernieuwingen gedaan bij de scholen. Verdere investering zal nodig zijn om de bereikte verbeteringen minimaal te
kunnen handhaven. Daar waar nodig zal de stichting SOM toch ook nog financiën beschikbaar moeten stellen voor
het kunnen realiseren van benodigde specifieke omstandigheden en kwaliteitsimpulsen bij scholen. Dat zal wel
dienen te gebeuren middels goed overleg en overeenstemming hierover met de directies van scholen en op basis
van een goed onderbouwd projectplan.

Rapportage toezichthoudend orgaan
In deze rapportage, onderdeel van het bestuursverslag, geeft het toezichthoudend orgaan aan op welke wijze zij
stichting SOM ondersteunt en/of adviseert over de beleidsvraagstukken en de financiële problematiek.
De stichting SOM is in 2009 ontstaan uit een fusietraject met voor elke fusiepartner een eigen cultuur en werkwijze.
Er is en wordt binnen de stichting hard gewerkt aan de ‘in-control’-situatie. In de afgelopen vier jaren heeft er al
een duidelijke verbetering plaatsgevonden van de ‘in-control’-situatie binnen de stichting. Dit blijkt onder andere
uit:
• het helder en duidelijk formuleren van het treasurystatuut.
• het helder en duidelijk formuleren van de procuratieregeling.
• het opstellen van de (meerjaren)begroting.
• reorganisatietrajecten en het daarbij in kaart brengen van de risico’s voor de stichting.
• de beschrijving van de administratieve organisatie en interne beheersing binnen het bestuurskantoor.
• de aanwezigheid van adequate financiële systemen ten behoeve van de registratie van de inkomsten en
uitgaven.
• beleid omtrent aanbestedingen en verrichten van inkopen door de stichting.
• afdoende bezetting en kennis en kwaliteit van de medewerkers op het bestuurskantoor.
• een meerjarenplanning voor het groot onderhoud aan de gebouwen.
• de aanwezigheid van een handboek financieel beheer met daarin de spelregels voor de begroting, het verwerken
van de financiële administratie etc.
De stichting SOM heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om de belangrijkste risico’s als eerste te beperken, dan
wel te ondervangen binnen de organisatie. Hiermee is een belangrijke basis gelegd door de SOM-organisatie voor
een optimale ‘in control’-situatie.
Het bestuur is van mening dat dan ook kan worden geconcludeerd dat de SOM-organisatie ‘in control’ is.
Aangaande de reeds genoemde risico’s in de bedrijfsvoering zal het bestuur, vanuit haar toezichthoudende rol, extra
aandacht schenken aan een aantal aspecten, waarover zij de directeur-bestuurder de komende periode wil
ondersteunen en adviseren
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AFKORTINGENLIJST
Afkorting
ABBO
AVG
AVS
CITO
COSO ERM
DGO
DUO
ERD
FTE
GMR
IB-er
ICT
IKC
KIK
LAS
LEA
LIO
LPS
MR
NOT
NT2
OBS
OCW
OO
OP
OOP
OPP
PDCA-cyclus
PO
RPCZ
SOVA
SWOT-analyse
SWV
TCOZ
VLL
VOS/ABB
VVE
WTF
ZON

Betekenis
Algemeen Bijzonder Basisonderwijs
Algemene verordening gegevensbescherming
Algemene vereniging schoolleiders
Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk
Management
Decentraal Georganiseerd Overleg
Dienst uitvoering onderwijs
Eigen risicodragerschap
Fulltime Equivalent
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Interne begeleider
Informatie communicatie technologie
Integraal Kindcentrum
Kwaliteit in Kaart
Leerlingadministratie Systeem
Lokale educatieve agenda
Leraar in opleiding
Lowys Porquinstichting
Medezeggenschapsraad
Nationale onderwijstentoonstelling
Nederlands als tweede taal
Openbare basisschool
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Openbaar Onderwijs
Onderwijzend Personeel
Onderwijsondersteunend Personeel
Ontwikkelingsperspectief
Plan Do Check Act-cyclus
Primair Onderwijs
Regio Pedagogisch Centrum Zeeland
Sociale vaardigheid
Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats
Samenwerkingsverband
Team Onderwijsinhoudelijk Overleg SOM
Veilig Leren Lezen
Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen
Voor- en vroegschoolse educatie
Werktijdfactor
Stichting Zorg en Onderwijs Nu
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JAARREKENING 2018
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële
Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van
Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder
Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 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.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.
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.
Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.
Categorie

afschrijvingstermijn
in maanden

afschrijvingspercentage
per jaar

activeringsgrens
in €

Verbouwingen
Audiovisuele middelen
TV, camera etc.
ICT: computers en netwerk
ICT: kantoormachines en telefooncentrale
Inventaris
Machines en installaties
Meubilair: setjes/kluisjes/schoolborden/
gaderobe
Meubilair: stoelen
Onderwijsleerpakket
Speel- en sportmaterialen
Spel- en ontwikkelingsmaterialen

180
120
60
60
120
60
120
240

6,6
10
20
20
10
20
10
5

500
500
500
500
500
500
500
500

120
96
120
120

10
12,5
10
10

500
-

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.
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Financiële vaste activa
Waarborgsommen
De onder de financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsommen en
deze worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze waarborgsommen
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Omdat de goederen waarvoor borg is betaald
eigendom zijn voor de duur van het gebruik wordt er geen voorziening getroffen voor oninbaarheid.
Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te worden 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 en bestemmingsreserves.
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het
bestuur is aangebracht.
Omschrijving
- Algemene reserve privaat
- Financieel buffer

Doel

Beperkingen

EUR

calamiteiten opvangen

400.000

De bestemmingsreserve 'financieel buffer' is gecreëerd om mogelijke financiele calamiteiten op te vangen.
Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 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.
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Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden
met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.
Voorziening spaarverlof
De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten te dekken van de vervanging van de huidige
personeelsleden als ze in de toekomst verlof gaan opnemen.
Voorziening groot onderhoud
Stichting SOM hanteert voor de voorziening groot onderhoud een methodiek waarbij de kosten over het
gehele onderhoudsplan van de onderwijspanden worden bepaald en deze vervolgens wordt gedeeld door de
looptijd van het onderhoudsplan. Deze systematiek leidt ertoe dat er jaarlijks weliswaar een min of meer
gelijkblijvende dotatie aan de voorziening groot onderhoud wordt gedaan, maar dat deze te laag of te hoog
van omvang kan zijn in vergelijking met de RJ methodiek. Er wordt namelijk beperkt rekening gehouden met
individuele onderhoudscomponenten met onderhoudscycli die doorlopen tot na de periode van de huidige
onderhoudsplanning.
Stichting SOM maakt gebruik van de overgangsregeling. De tijdelijke regeling in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs is van toepassing op besturen die voor verslagjaar 2017 een methode van
kostenegalisatie voor groot onderhoud hanteerden zoals hierboven beschreven. Daarbij is afgesproken dat
de RJ-werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving in samenwerking met de sectorraden in de
komende maanden een onderzoek uitvoert. De werkgroep zal hierbij worden ondersteund door een aantal
betrokken schoolbesturen. Doel van dit onderzoek is te komen tot een verwerkingswijze in 2020 die aansluit
bij de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving waarbij rekening wordt gehouden met
onderwijssector-specifieke aspecten.
Voorziening verlieslatende contracten
De voorziening verlieslatende contracten is opgebouwd om de kosten van een huurcontract voor een extra
lokaal te dekken. Voor het eind van de huurtermijn zal er enkele maanden geen gebruik meer van het
lokaal worden gemaakt waardoor deze leeg staat.
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.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Dit is meestal de nominale waarde.
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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 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 reserves die door
het bestuur 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.
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.
Pensioenvoorziening
De stichting is aangesloten bij het bedrijfxtakpensioenfonds ABP en de stichting heeft in het geval van een
tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders
dan hogere toekomstige premies. Om deze reden is de toegezegde-pensioenregeling verwerkt als zou sprake
zijn van een toegezegde-bijdrageregeling en zijn d over het boekjaar verschuldigde pensioenpremies in de
resultatenrekening verantwoord.
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.
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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.
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde
posten of het resultaat.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31 DECEMBER 2017
(na verwerking resultaatbestemming)

1

ACTIVA

1.1
1.1.2
1.1.3

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

31-12-2018
€

€

811.138
51.600

Totaal vaste activa
1.2
1.2.2
1.2.4

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

€

31-12-2017
€

801.618
15.450
862.738

479.105
2.164.465

817.068

400.489
2.233.376

Totaal vlottende activa

2.643.570

2.633.865

TOTAAL ACTIVA

3.506.308

3.450.933

2

PASSIVA

2.1
2.2
2.4

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

1.858.617
677.391
970.300

TOTAAL PASSIVA
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1.853.401
631.542
965.990
3.506.308

3.450.933
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018, VERGELIJKENDE CIJFERS 2017

€

2018
€

€

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
7.198.723
3.2 Overheidsbijdragen en
-subsidies overige overheden
5.440
3.5 Overige baten
305.081
Totaal baten

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Begroot 2018
€

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

6.1 Financiële baten
6.2 Financiële lasten

2017
€

6.532.439

6.632.007

6.000
304.728

14.105
233.051

7.509.244

5.907.318
203.397
678.137
717.249

€

6.843.167

5.361.826
212.160
602.380
630.253

6.879.163

5.273.581
196.290
644.797
621.025

7.506.101

6.806.619

6.735.693

3.143

36.548

143.470

4.545
2.473

5.000
2.680

5.269
2.298

Saldo financiële baten en lasten

2.072

2.320

2.971

Nettoresultaat

5.215

38.868

146.441
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Statutaire regeling inzake bestemming resultaat
Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.

(Voorstel) Bestemming van het resultaat
€
2.1.1

Algemene reserve (publiek)

2.1.3

Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1

Algemene reserve privaat
Totaal bestemmingsreserves privaat
Totaal bestemmingsreserves
Totaal resultaat
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Resultaat 2018
€
€
6.224

-1.009
-1.009
-1.009
5.215
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KASSTROOMOVERZICHT 2018, VERGELIJKENDE CIJFERS 2017

2018
€

€

€

2017
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

3.143

143.470

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

203.397
45.849

196.290
148.197

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

-78.616
4.310

-14.517
256.107

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

4.545
-2.473

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

174.940

5.269
-2.298

2.072
180.155

586.077

2.971
732.518

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste
activa

-212.917
-36.150

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

-15.450

-249.067
-249.067

-68.912

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

2018
€

€
Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen
Stand liquide middelen per 31-12

-172.532

2.233.377
-68.912
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544.536

€

2.164.465

-187.982
-187.982

2017
€
1.688.841
544.536

2.233.377
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1

Activa

1.1

Vaste Activa

1.1.2

Materiële
vaste activa

Aanschafprijs
1-1-2018
€

1.1.2.1 Gebouwen en
installaties
1.1.2.3 Inventaris en
apparatuur
1.1.2.4 Overige
materiële vaste
activa
Totaal
Materiële
vaste activa

1.1.3

Afschrijvingen

€

1-1-2018

Boekwaarde

€

1-1-2018

Investeringen
2018

€

Vorderingen

Boekwaarde

31-12-2018
€

31-12-2018
€

31-12-2018
€

53.062

1.183

-

11.577

137.922

95.254

42.668

2.153.079

1.620.301

532.778

161.111

-

130.002

2.314.190

1.750.303

563.887

917.900

702.122

215.778

50.623

-

61.818

968.523

763.940

204.583

3.207.718

2.406.099

801.618

212.917

-

203.397

3.420.635

2.609.497

811.138

Boekwaarde
1-1-2018

1.1.3.8.3 Waarborgsommen
Totaal Overige vorderingen

1.2.2

Afschrijvingen

83.676

€

Vlottende activa

Aanschafprijs

136.739

Financiële vaste activa

1.2

Boekwaarde Afschrijdesinvesvingen
teringen
2018
2018
€
€

1.2.2.2 OCW
1.2.2.3 Gemeenten
1.2.2.6 Personeel

Verstrekte Aflossingen
leningen

€

2018

15.450
15.450

44.700
44.700

31-12-2018
€
333.762
14.848
2.812

€

Subtotaal vorderingen

€

2018
8.550
8.550

€

-

Boekwaarde
31-12-2018
€
-

51.600
51.600

31-12-2017
€
293.803
-

351.422

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
1.2.2.15 Overige overlopende activa

Waardeverandering
Resultaat
2018
2018
€
€

293.803

39.237
88.447

13.201
93.485

Overlopende activa

127.684

106.686

Totaal Vorderingen

479.105

400.489

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar .

1.2.4

Liquide middelen

1.2.4.1 Kasmiddelen
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen

31-12-2018
€

€

960
2.163.505

Totaal liquide middelen
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31-12-2017
€

2.684
2.230.693
2.164.465

2.233.377
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2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

Stand per
01-012018
€

Resultaat
2018
€

2.1.1

Groepsvermogen

1.853.401

5.215

- 1.858.617

Totaal Eigen vermogen

1.853.401

5.215

- 1.858.617

2.1.1

Groepsvermogen

Stand per
01-012018
€

Resultaat
2018
€

2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

Algemene reserve
Bestemmingsreserves (publiek)
Bestemmingsreserves (privaat)

1.452.392
400.000
1.009

6.224
-1.009

- 1.458.617
400.000
-

Totaal Groepsvermogen

1.853.401

5.215

- 1.858.617

Bestemmingsreserves (publiek)

Stand per
01-012018
€

Resultaat
2018
€

Overige
mutaties
€

Stand per
31-122018
€

400.000

-

-

400.000

400.000

-

-

400.000

Rente
mutatie*
€

Stand per
31-122018
€

2.1.1.2

2.1.1.2.9 Reserve financieel buffer
Totaal bestemmingsreserves publiek
2.2

2.2.1
2.2.2

2.2.3

Voorzieningen

Personele
voorzieningen
Voorzieningen
voor
verlieslatende
contracten
Voorzieningen
voor groot
onderhoud
Totaal
Voorzieningen

Stand per
01-012018
€

€

Dotatie
2018

Ontrekking
2018
€

€

Vrijval
2018

Overige
mutaties
€

Overige
mutaties
€

Stand per
31-122018
€

Stand per
31-122018
€

€

Bedrag
< 1 jaar

Bedrag 1
t/m 5 jaar
€

112.178

14.991

2.788

-

-

124.381

5.000

118.381

3.759

-

3.759

-

-

-

-

-

515.605

226.560

189.155

-

-

553.010

200.000

353.010

631.542

241.551

195.702

-

-

677.391

205.000

471.391

Rente
mutatie*
€

Stand per
31-122018
€

* bij netto contante waarde
2.2.1

2.2.1.4
2.2.1.7

Personele
voorzieningen

Stand per
01-012018
€

€

Dotatie
2018

Ontrekking
2018
€

€

Vrijval
2018

€

Bedrag
< 1 jaar

€

Bedrag
> 1 jaar

Jubileumvoorziening
Spaarverlof

104.571
7.607

14.991
-

2.788
-

-

-

116.774
7.607

5.000
-

110.774
7.607

Totaal personele
voorzieningen

112.178

14.991

2.788

-

-

124.381

5.000

118.381

* bij netto contante waarde
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2.4

Kortlopende schulden

2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.12

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden

€

31-12-2018
€
134.969
231.919
66.605
1.717

Subtotaal kortlopende schulden
2.4.14
2.4.15
2.4.16
2.4.17
2.4.19

2.4.14

Vooruit ontvangen subsidies OCW *
Vooruit ontvangen investeringssubsidies
Vooruit ontvangen bedragen
Vakantiegeld en vakantiedagen
Overige overlopende passiva

€

31-12-2017
€
113.305
194.141
62.807
10.028

435.210
244.092
9.109
17.917
186.211
77.762

380.281
190.604
11.177
13.357
167.485
203.086

Overlopende passiva

535.090

585.709

Totaal Kortlopende schulden

970.300

965.990

Dit betreft ontvangen subsidie inzake opvang vreemdelingen. Deze subsidie is ultimo 2018 nog niet geheel besteed en is derhalve
als schuld op de balans opgenomen. Deze gelden zullen in het schooljaar 2019-2020 worden ingezet.
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
De volgende niet uit balans blijkende rechten worden hieronder toegelicht.

Vlg
Nr. Leverancier

1 Asito

Periode van t/m

Looptijd
Mndn

1/01/2017 31/12/2020

48

€

Bedrag
per
maand

7.129

€

Bedrag
verslagjaar

91.723

Er zijn in 2018 geen spaarplannen ontvangen van medewerkers die in het kader van ouderenverlof hebben gekozen om hun uren
te sparen (artikel 8a.8 Cao PO). In de jaarrekening 2018 is derhalve geen voorziening voor duurzame inzetbaarheid gevormd.
In 2019 zal wederom bepaald worden in hoeverre medewerkers hun duurzame inzetbaarheidsuren willen sparen voor ouderenverlof.
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VERANTWOORDING SUBSIDIES
G1-A Beknopt gespecificeerd
Omschrijving

Teambeurs

Toewijzing
Kenmerk
Datum
TEAM17027

Prestatie afgerond
Ja / Nee

10-11-2017

Ja

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
G2-A Aflopend per ultimo 2018
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
Datum

€

Bedrag van de
toewijzing

Totaal

Ontvangen t/m Lasten t/m
2017
2017
€
€
-

-

-

Stand
Ontvangen in Lasten in Te verrekenen
ultimo 2018
1-1-2018
2018
2018
€
€
€
€
-

-

-

-

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Totaal

€

Bedrag van de
toewijzing

Ontvangen t/m Lasten t/m
2017
2017
€
€
-
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-

-

Stand
Ontvangen in Lasten in
1-1-2018
2018
2018
€
€
€
-

-

Stand
Saldo nog te beultimo 2018 steden ultimo 2018
€
€
-

-

-
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen
€

3.1.1.1

Ri jks bi jdra ge OCW

2018
€
6.669.151

Tota a l Ri jks bi jdra ge OCW

6.165.570

245.286
-

243.182
2.068
245.250

Ontva ngen doorbeta l i ngen
Ri jks bi jdra ge SWV

181.732

131.550

221.187

7.198.723

6.532.440

6.632.007

Overheidsbijdragen en -subsidies
overige overheden
Overi ge gemeentel i jke en GRbi jdra gen en - s ubs i di es
Tota a l Overi ge
overhei ds bi jdra gen en -s ubs i di es
overi ge overheden

2018
€

Overige baten

Verhuur
Deta cheri ng pers oneel
Spons ori ng
Ouderbi jdra gen
Overi ge *

€

2017
€
14.105

5.440

6.000

14.105

5.440

6.000

14.105

€

8.262
107.826
2.493
186.500

Begroot 2018
€
13.000
103.250
2.200
186.278

€

2017
€
15.324
98.739
449
29
118.510

305.081

304.728

233.051

7.509.244

6.843.168

6.879.163

78.179
100.736
7.585

96.178
90.000
186.500
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Begroot 2018
€
6.000

2018
€

Totaal baten
Uitsplitsing
Verva ngi ngs pool
Cul tuurs ubs i di e
Overi ge

€

5.440

Totaal overige baten

3.5.6.2

6.155.604

245.286

€
3.5.1
3.5.2
3.5.4
3.5.5
3.5.6.2

6.165.570

347.842

Totaal overige overheidsbijdragen en
-subsidies overige overheden

3.5

2017
€

Tota a l overi ge s ubs i di es OCW

€
3.2.2.2

€

6.155.604

45.723
300.051
2.068

Totaal Rijksbijdragen

3.2

Begroot 2018
€

6.669.151

3.1.2.1.2 Geoormerkte s ubs i di es OCW
3.1.2.1.3 Ni et-geoormerkte s ubs i di es OCW
3.1.2.1.7 Toerekeni ng i nves teri ngs s ubs i di es

3.1.4

€

68.805
46.224
3.481
186.178

118.510
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4.1

Personeelslasten
€

4.1.1.1
4.1.1.2.1
4.1.1.2.2
4.1.1.2.3
4.1.1.3

Brutol onen en s a l a ri s s en
Soci a l e l a s ten
Premi es Pa rti ci pa ti efonds
Premi es Verva ngi ngs fonds
Pens i oenpremi es

2018
€
4.292.515
601.791
189.436
210.706
577.806

Tota a l l onen en s a l a ri s s en
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3

4.1.3.2
4.1.3.3

€

Begroot 2018
€
5.017.879
-

5.872.254

Dota ti es pers onel e voorzi eni ngen
Pers oneel ni et i n l oondi ens t
Overi g
(Na )s chol i ng en curs us s en
Pa yrol l kos ten
Bedri jfs gezondhei ds di ens t
Tota a l overi ge pers onel e l a s ten

5.270.289
7.667
30.408
55.749
52.206
218.900
15.315

223.600

184.926
76.092

Totaal personele lasten

3.927.844
509.461
129.073
164.910
539.001

15.000
30.200
53.400
70.000
40.000
15.000
296.082

Af: Ui tkeri ngen

2017
€

5.017.879

14.991
18.089
90.177
61.874
93.193
17.758

Ui tkeri ngen va n het
Verva ngi ngs fonds
Overi ge ui tkeri ngen

€

380.245

-120.347
-

305.884
71.069

261.018

-120.347

376.953

5.907.318

5.361.826

5.273.581

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 88 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2017:78).
Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland in 2018 (2017: 0).
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 116 in 2018 (2017: 107).

4.2

Afschrijvingen
€

4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3

Gebouwen en terrei nen
Inventa ri s en a ppa ra tuur
Leermi ddel en en Overi ge
ma teri ël e va s te a cti va

2018
€

€

Begroot 2018
€

€

2017
€

11.577
130.002

12.757
116.003

11.558
113.329

61.818

83.399

71.403

Totaal afschrijvingen
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203.397

212.159

196.290
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4.3

Huisvestingslasten

2018
€

€
4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8.1
4.3.8.2
4.3.8.3

Huur
Kl ei n onderhoud en expl oi ta ti e
Energi e en wa ter
Schoonma a kkos ten
Heffi ngen
Dota ti e onderhouds voorzi eni ng
Tui nonderhoud
Bewa ki ng/bevei l i gi ng
Overi ge hui s ves ti ngs l a s ten

31.665
89.915
119.102
151.488
26.427
226.560
18.580
11.333
3.067

Totaal huisvestingslasten

4.4

Admi ni s tra ti e en beheer
Tel efoon- en portokos ten
Ka ntoora rti kel en

Inventa ri s , a ppa ra tuur en l eermi dde
Bi bl i otheek/medi a theek

4.4.3.1

Dota ti e overi ge voorzi eni ngen

4.4.4.1
4.4.4.2
4.4.4.5
4.4.4.7
4.4.4.8
4.4.4.9
4.4.4.10
4.4.4.11
4.4.4.12
4.4.4.13
4.4.4.14

Wervi ngs kos ten
Repres enta ti ekos ten
Bui tens chool s e a cti vi tei ten
Contri buti es
Abonnementen
Medezeggens cha ps ra a d
Verzekeri ngen
Overi ge
Reproducti ekos ten en drukwerk
Toets en en tes ten
Cul turel e vormi ng

Begroot 2018
€

115.882

€

129.425

243.013
1.340

233.950

-

6.020
20.089
7.944
16.890
12.710
2.166
10.348
80.847
59.576
9.171
122.010

2017
€
112.734
11.490
5.201

232.250
1.700

-

644.797

118.004

253.596

Tota a l overi ge voorzi eni ngen

27.186
92.465
96.622
147.610
26.280
226.321
17.234
11.000
79

100.504
11.200
6.300

252.402
1.194

2017
€

602.380

€

102.400
8.011
5.471

Tota a l i nventa ri s , a ppa ra tuur en
l eermi ddel en

€

31.200
72.250
104.120
155.000
25.600
186.560
16.600
9.650
1.400

2018
€

Overige lasten

Tota a l a dmi ni s tra ti e- en beheers l a s ten

4.4.2.1
4.4.2.2

Begroot 2018
€

678.137

€
4.4.1.1
4.4.1.3
4.4.1.4

€

244.353

3.759
-

6.500
9.500
10.100
13.250
13.950
2.150
8.500
45.850
57.500
10.500
100.500

3.759

3.956
7.238
9.412
12.158
13.590
939
9.074
63.157
60.000
10.561
53.403

Tota a l overi ge

347.771

278.300

243.488

Totaal overige lasten

717.249

630.254

621.025

SOM JAARRAPPORT 2018 DEFINITIEF d.d. 17-04-2019

57

In het boekja a r zi jn de vol gende bedra gen a a n a ccounta nts honora ri a (reeds onderdeel va n 4.4.1.1) ten l a s te
va n het res ul ta a t gebra cht:

€
4.4.1.1.1 Control e va n de ja a rrekeni ng
4.4.1.1.2 Andere control ewerkza a mheden

2018
€

€

6.800
1.210

Begroot 2018
€

€

6.500
-

2017
€
8.507
1.210

8.010

6.500

9.717

Bovens ta a nde honora ri a betreffen ui ts l ui tend de werkza a mheden di e bi j de Sti chti ng zi jn ui tgevoerd door
a ccounta nts orga ni s a ti es en externe a ccounta nts zoa l s bedoel d i n a rt. 1, l i d 1 Wta (Wet toezi cht a ccounta nts or
De kos ten voor de control e zi jn i ncl us i ef bekos ti gi ng en omzetbel a s ti ng.
Totaal Lasten

6

Financiële baten en lasten

6.1

Financiële baten

7.506.101

€
6.1.1
6.2.1

Renteba ten
Ba nkkos ten

2018
€

€

4.545
2.473

Saldo fianciële baten en lasten
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6.806.619

Begroot 2018
€
5.000
2.680

2.072

6.735.693

€

2017
€
5.269
2.298

2.320

2.971
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VERBONDEN PARTIJEN

Statutaire naam

Stichting Passend Onderwijs Brabantse Wal
Samenwerkingsverband Kind op 1

Juridische
vorm 2018

Stichting
Vereniging

Statutaire
zetel

Bergen op
Zoom
Goes

Code
activiteiten

4
4

Totaal
Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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WNT: WET NORMERING TOPINKOMENS
Per 1 januari 2013 is de Wet normering Topinkomens (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.
Deze 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

2018
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

4
1
1

Totaal aantal complexiteitspunten

6

Bezoldigingsklasse

B

Bezoldigingsmaximum (door het bestuur vastgesteld op 6 februari 2019)

€ 122.000

Afwijkende bezoldiging
Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2018.
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WNT: WET NORMERING TOPINKOMENS
Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling.
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2018
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

L.L.M. Soffers
Directeur
01/01/2018 31/12/2018
1

104.312
16.786
121.098

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

122.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

122.000

Reden waarom de overschrijding als
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2017
bedragen x € 1
Aanvang en einde functievervulling
in 2017
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

L.L.M. Soffers
01/01/2017 31/12/2017
1

100.767
16.190
116.957

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

118.000

Totale bezoldiging

116.957

SOM JAARRAPPORT 2018 DEFINITIEF d.d. 17-04-2019

61

WNT: WET NORMERING TOPINKOMENS
Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2018
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding als
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2017
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2018
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

A.P.M. Wevers L.C.J. Dingemanse
W.L. Peski
Voorzitter
Lid
Lid
01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

3.500

3.000

4.500

18.300

12.200

12.200

A.P.M. Wevers L.C.J. Dingemanse
W.L. Peski
Voorzitter
Lid
Lid
01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

J. Meulmeester L.W. Hollemans
Lid
Lid
01/01/2017 01/01/2017 14/11/2017
20/6/2017

J.F.L.C.M. Plasmans
Lid
01/01/2017 14/11/2017

3.500

3.000

1.500

3.000

1.778

3.000

17.700

11.800

11.800

10.345

5.528

10.345
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WNT: WET NORMERING TOPINKOMENS
Niet-topfunctionarissen boven de norm
Niet van toepassing, er zijn geen niet-topfunctionarissen boven de norm.
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