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VERSLAG TOEZICHTHOUDEND ORGAAN – COLLECTIEF BESTUUR 
 

In haar rol als toezichthouder heeft het Collectief Bestuur (CB) in 2017 toezicht gehouden op het 

functioneren van het Dagelijks Bestuur (DB) van de GAVE scholen, binnen de stichting Hervormde 

Scholen van Veenendaal. 

In dit toezicht houden focussen we altijd bijzonder op de punten identiteit, financiën en algemeen 

bestuur. In de vergaderingen van 20 maart, 19 juni, 25 september en 11 december waren deze 

punten dan ook steeds een vast onderdeel van de vergadering. 

Qua identiteit is de spannende vraag steeds hoe we ons fundament en onze grondslag vertalen naar 

de praktijk van alledag en die grondslag recht doen. Als we over financiën spraken is de vraag of we 

ons geld rechtmatig en doelmatig besteden. Tenslotte is het bestuurlijk altijd een moment om ons als 

CB af te vragen of we de goede dingen doen en of we de dingen goed doen. Ook in het veranderende 

schoollandschap om ons heen. Zo houden we in het komende jaar onze bestuursstructuur tegen het 

licht. 

Het toezichthoudend orgaan bestaat uit 5 leden, die tevens lid zijn van het stichtingsbestuur, 

gezamenlijk met de besturende bestuursleden.  

Toezichthoudende leden van het stichtingsbestuur zijn Arjen Thoutenhoofd, Dik Wegen, Janneke 

Zwijnenburg, Karel Brak en Gert van Wakeren. Hiervan is Arjen Thoutenhoofd voorzitter en de 

anderen zijn lid.  

Voor de toezichthoudende leden van het stichtingsbestuur hanteren we geen vergoedingsregeling. 

Zoals bepaald in de WPO omvatten de bevoegdheden en taken van de toezichthoudende 

bestuursleden: 

- goedkeuring van het Financieel Beleidsplan, de Begroting 2017, het Jaarverslag 2016 en het 

voorlopig goedkeuren van de Jaarrekening 2017;   

- goedkeurig van de financiële kwartaalrapportages 2017;  

- het toetsen op naleving van wettelijke verplichtingen en omgang met de ‘code goed bestuur’, zoals 

die is opgesteld voor het primair onderwijs;  

- het aanwijzen van een accountant.  

 

In het kalenderjaar 2018 zal voortgaand invulling worden gegeven aan de taken en 

verantwoordelijkheden van de toezichthouders. 

We zijn dankbaar dat we ook in 2017 leiding mochten geven aan onze GAVE scholen. Op deze 

scholen willen we goed onderwijs geven vanuit de grondslag dat Jezus Christus de Weg, de Waarheid 

en het Leven is. 

 

Veenendaal, december 2017 

Namens het Centraal Bestuur 

A.C.P. Thoutenhoofd - voorzitter 
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1. ALGEMEEN 
 

 
ONDERWIJSGROEP GAVE 
(STICHTING HERVORMDE SCHOLEN 
VOOR BASISONDERWIJS) 
POSTBUS 1109 
3900BC VEENENDAAL 
Bestuur@gavescholen.nl 
 

 

1. Inleiding 
In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de activiteiten van de Onderwijsgroep GAVE (Stichting 

Hervormde Scholen voor Basisonderwijs) in het jaar 2017. 

2. Jaarrekening 
De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Hervormde Scholen voor Basisonderwijs 

is opgesteld door VGS. Deze jaarrekening is gecontroleerd door Van Ree Accountants B.V. te 

Barneveld. 

3. Kernactiviteiten en beleid 
Onder het bevoegd gezag van Stichting Hervormde Scholen voor Basisonderwijs, met bevoegd gezag 

nummer 70085, vallen de onderstaande scholen: 

Brinnummer 

Engelenburgschool    13CY 

De Bron     13CY01 

Rehobothschool    13IH (per 1-8-2017 13CY02) 

Prinses Beatrixschool    13NI 

Patrimoniumschool    13RU 
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4. Doelstelling van de organisatie (missie en visie) 
De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van hervormde scholen 

voor basisonderwijs op gereformeerde grondslag. De stichting kan deelnemen in c.q. samenwerking 

zoeken met andere stichtingen of verenigingen van christelijk scholen dan wel 

samenwerkingsverbanden. 

De missie is: elk kind, als uniek schepsel van God, een solide basis bieden voor de toekomst. De 

leerkrachten geven de Bijbelse boodschap handen en voeten. 

5. Juridische structuur 
Het bevoegd gezag vindt gestalte in de vorm van een stichting. De Stichting Hervormde Scholen voor 

Basisonderwijs is op 9 februari 1977 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 

Utrecht onder dossiernummer 41177227. 

 

6. Organisatiestructuur 
Het collectief bestuur is het bevoegd gezag van de Stichting Hervormde Scholen en opereert als een 

executief en beleidsbepalend bestuur. De directeuren van de scholen leveren een bijdrage aan de 

invulling en uitvoering van het door het bestuur geformuleerde beleid. Het bestuur en de directeuren 

worden hierbij ondersteund door het servicebureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Implementatie Code Goed Bestuur 
Sedert 1 augustus 2011 heeft het bestuur van SHS de volgende uitvoering gegeven aan deze wet. 

Besloten is om het collectief bestuur op te delen in een toezichthoudend bestuur en een dagelijks 

bestuur. 

  

COLLECTIEF BESTUUR 

School 1 School 2 School 3 School 4 

MR MR MR MR 

GMR 
VGS 

Directieberaad 

Algemeen Bestuur (AB) 
Toezichthoudend bestuur (7 leden) 

Dagelijks Bestuur (DB) 
voorzitter, secretaris, penningmeester, 

bestuurslid algemene kerkenraad (4 leden) 

School 5 

MR 
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In het kader van de nieuwe bestuursstructuur, waarbij een scheiding tussen bestuurders en 

toezichthouders binnen het bestuur is aangebracht, betekent dit dat het dagelijks bestuur van de SHS 

als volgt is samengesteld: 

Dhr. M. Roelofse    voorzitter  

Dhr. J.G.N. Schreuders    secretaris 

Dhr M. Mulder     penningmeester  

Mevr. C.W. Schlingmann – van den Hoef     lid  

Deze leden van het dagelijks bestuur vormen het bestuur van de SHS. De overige bestuursleden zijn  

lid van het collectief bestuur, doch vervullen geen bestuurstaken. Zij bekleden de functie van 

toezichthouder. 

8. Bezoldiging van bestuurders 

De leden van het dagelijks bestuur van de Stichting Hervormde Scholen ontvangen een vergoeding 

voor hun bestuursactiviteiten in de vorm van een vrijwilligersvergoeding. Het bedrag dat per cursusjaar 

uitbetaald wordt, is € 1000,- per persoon. 

Het betreft de volgende bestuursleden: 

De heer M. Roelofse  

De heer M. Mulder  

De heer J.G.N.  Schreuders  

Mevr. C.W. Schlingmann – van den Hoef     

2. IDENTITEIT  

1. Welk percentage van de basisschoolleerlingen uit een postcodegebied 

zit op een GAVE school? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De scholen hebben elk hun eigen voedingsgebied, maar er zijn geen schoolgrenzen waardoor een 

klein aantal leerlingen van verder komt.  

3906 

3904 

3905 

3907 

3902 

3903 
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Postcode Beatrix Patrimonium Engelenburg De Bron Rehoboth Totaal 

3901 1,7 % 4,3 % 9,7 %  4,5 % 20,3% 

3902 0,5 % 0,8 % 0,8 % 2,9 % 9,9 % 14,9 % 

3903  5,3 % 1,1 %   6,4 % 

3904 0,5 % 16,3 %   1,1 % 17,9 % 

3905 5,9 % 0,5 %   21,2 % 27,6 % 

3906  1,1 %   2, 3 % 3,4 % 

3907  1,3 %  13,4 % 3,4 % 18,1 % 

 

Beatrixschool 
  

    2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

     % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal 

 Veenendaal   2,8% 183 2,5% 157 2,1% 137 1,8% 112 

 3905   8,7% 132 7,5% 110 6,6% 98 5,9% 83 

 3901   3,6% 24 3,2% 21 2,7% 18 1,7% 12 

 3904   0,8% 10 0,8% 11 0,5% 7 0,5% 7 

 3907   1,6% <5 1% <5   <5   <5 

 3902   0,4% 5 0,4% 5 0,7% 8 0,5% 6 

 3906   1,1% 8 1% 7   <5   <5 
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Patrimoniumschool 
     
    2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

     % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal 

 Veenendaal   5,2% 339 5,5% 353 5,1% 326 4,8% 300 

 3904   18,5% 245 19,1% 256 17,9% 237 16,3% 208 

 3903   4,8% 39 5,5% 43 4,7% 33 5,3% 34 

 3901   5,4% 36 4,7% 31 4,7% 32 4,3% 30 

 3907   2% 5 2% 6 2% 7 1,3% 5 

 3906   0,8% 6 1% 7 0,9% 6 1,1% 7 

 3902     <5   <5   <5 0,8% 9 

 3905     <5 0,5% 7 0,5% 7 0,5% 7 

 Rhenen     <5   <5   <5 0,3% 6 

 3911     <5   <5   <5 0,4% 6 

  

  

  
 

De Bron 

     
    2015-2016 2016-2017 

     % Aantal % Aantal 

 Veenendaal   0,9% 59 1,4% 90 

 3907   9% 31 13,4% 51 

 3902   2% 24 2,9% 34 
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Rehobothschool 
     
    2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

     % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal 

 Veenendaal   7,9% 510 7,7% 491 7,7% 489 7,9% 488 

 3905   21,8% 329 21,4% 312 20,9% 309 21,2% 297 

 3902   10,6% 124 10,8% 126 10,1% 119 9,9% 116 

 3901   3,1% 21 2,7% 18 3% 20 4,5% 31 

 3907   2% 5 3% 9 3,8% 13 3,4% 13 

 3906   2,3% 17 1,6% 11 1,7% 12 2,3% 15 

 3904   1,1% 14 1% 14 1% 13 1,1% 14 

 Ede   0,2% 20 0,2% 21 0,2% 22 0,2% 24 

 6745   34,3% 12 37,5% 12 35,3% 12 35,3% 12 

 6718   0,5% 5 0,7% 7 0,8% 8 0,7% 7 

  

  

                                                             

Engelenburgschool 

 
 
    2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

     % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal 

 Veenendaal   1,7% 111 1,7% 110 1,3% 83 1,4% 87 

 3901   10,9% 73 9,9% 65 9,6% 65 9,7% 67 

 3903   0,6% 5 0,6% 5 0,9% 6 1,1% 7 

 3902   2,1% 24 1,9% 22 0,6% 7 0,8% 9 

 3907   3,2% 8 4,4% 13         
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2. Toegankelijkheid en toelatingsbeleid van de organisatie 
De identiteit van de school is verwoord in een identiteitsnotitie. Alle ouders die hun kind willen 

aanmelden krijgen in een gesprek met de directie informatie over de identiteit en het onderwijsconcept. 

Als ouders zich hierin kunnen vinden, er ruimte is op school en vanuit de school de verwachting is te 

kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, wordt deze toegelaten. 

3. Toekomstperspectief 
De 5 GAVE scholen nemen in Veenendaal een eigen plaats in waarbij naast dat de woorden geloof, 

aandacht, vertrouwen en enthousiasme belangrijk zijn ook veilig, aandacht, betrokken en uitdagend een 

grote rol spelen. Aan gestructureerd onderwijs blijft een grote groep leerlingen behoefte houden. 

Daarom is er toekomst voor de GAVE scholen en dit blijkt ook uit de stijging van het aantal leerlingen. 
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3. ONDERWIJS  
 

1 Onderwijsprestaties 
Tijdens de onderwijsloopbaan van kinderen in het Primair Onderwijs worden regelmatig toetsen 

afgenomen om de ontwikkeling van kinderen te volgen. Dit kan op velerlei manieren gebeuren. Van 

observaties door leraren om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen, maar ook de 

ontwikkeling op het gebied van de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen wordt in kaart gebracht. 

Scholen verzamelen de resultaten van ieder kind in een Leerling- en Onderwijs Volgsysteem (=LOVS), 

een digitaal kinddossier. 

De onderwijsinspectie toetst de leeropbrengsten van groepen in de school en heeft daar normen voor 

bepaald. Ieder school moet haar leeropbrengsten jaarlijks aanleveren bij de onderwijsinspectie. Een 

belangrijk criterium voor de onderwijsinspectie is het resultaat dat de school boekt bij de afname van de 

Eindtoets Basisonderwijs van kinderen uit groep 8 (afname in de maand februari van een cursusjaar). 

De behaalde individuele score van de Eindtoets Basisonderwijs van het Centraal instituut voor 

toetsontwikkeling (=Cito) wordt meegewogen bij het bepalen van het niveau van Voortgezet Onderwijs 

voor ieder kind. 2 scholen gebruiken niet meer de CITO-eindtoets, maar zijn overgestapt naar de IEP-

toets. 

De uiteindelijke keuze van het schoolniveau voor het vervolgonderwijs wordt gebaseerd op: 

- de persoonlijke ontwikkeling en behaalde resultaten van het kind in het Primair Onderwijs; 

- de wens van ouders/verzorgers; 

- het resultaat van een onafhankelijke, door de onderwijsinspectie erkende, toets in groep 8 van 

het Primair Onderwijs. 

Bovenstaande 3 elementen wegen mee bij de keuze voor Voortgezet Onderwijs.  

In onderstaande tabellen ziet u de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs van de SHS-scholen over 

de afgelopen 6 jaar. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pr. Beatrixschool 
 

531,9 532,1 535,6 535,7 532.6 531,2 

Engelenburgschool 
 

535,4 531,7 529,9 536,3 530.3 534,6 

Patrimoniumschool 
 

536,4 534,0 535,0 534,3 535,8 79,8 (IEP) 

Rehobothschool 
 

533,7 535,5 535,0 537,2 82.1 (IEP) 80,4 (IEP) 
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2. Uitstroom van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs  
In onderstaande tabel wordt weergegeven op welk niveau kinderen van groep 8 het onderwijs 

vervolgden in het Voortgezet Onderwijs in augustus 2017 

Naam SHS-school: 

Patrimonium 

school 

Engelenburg 

school 

Pr. Beatrix 

school 

Rehoboth 

school 

SHS 

TOTAAL 

VWO/HAVO 16 4 2 11 33 

HAVO 0  1 17 18 

TL/HAVO 6 3  10 19 

VMBO, 

theoretische/gemengde 

leerweg 

7 3 7 5 22 

VMBO kader-

/beroepsgerichte leerweg 
4 3 7 10 24 

Leerweg Ondersteunend  

Onderwijs 
   0 0 

Praktijkonderwijs   1 0 1 

Anders SVO    0 0 

Aantal leerlingen 33 13 18 53 117 

 

In onderstaande tabel wordt weergegeven naar welke school van Voortgezet Onderwijs kinderen van 

groep 8 doorstroomden in de jaren 2013 – 2017. 

Totaal SHS 2013 2014 2015 2016 2017 

  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Christelijk Lyceum 31 20 34 20 46 28 38 25 27 22 

Christelijke 
Scholengemeenschap 

31 20 31 19 19 12 26 17 
24 20 

Ichthus College 70 46 81 49 79 49 63 42 49 41 

Rembrandt College 12 8 11 7 4 2 9 6 5 4 

V.O. buiten Veenendaal 9 6 9 5 14 9 15 10 16 13 

Totaal 153 100 166 100 162 100 151 100 121 100 
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4. PERSONEEL  
 

1. Algemeen 
Bestuur en management zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop het totale budget uitgegeven wordt 

en voor de bijbehorende financiële risico’s.  

2. Personeel 
Jaarlijks wordt in april / mei het formatieplan vastgesteld voor het komende schooljaar. In dit plan worden 

ook de te verwachten personele lasten opgenomen. De personele lasten moeten passen binnen het 

kader van de begroting van het lopende kalenderjaar.  

Beleidsstandpunten SHS in kader van lumpsumfinanciering: 

Binnen het SHS zijn de volgende afspraken gemaakt in verband met de toekenning van formatie: 

 als datum voor de personele bekostiging van de scholen wordt 1 oktober van het jaar voorafgaand 

aan huidig schooljaar aangehouden. 

 De inkomsten vanuit het samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV) worden toegevoegd 

aan het formatiebudget. 

 de toegekende formatie vanuit het ministerie van OC&W is inclusief de gewichtenregeling. 

Het formatiebeleid en het daarvan afgeleide formatieplan wordt onderbouwd door prognoses. 

Beleidsbeslissingen ten aanzien van aard en omvang van functies zullen worden bezien in het 

meerjarenperspectief van de te verwachten inkomsten van alle scholen onder de stichting. Een 

prognose van het aantal leerlingen op bestuursniveau en de daaraan gekoppelde inkomsten wordt in 

dit plan vermeld.  

3. Taakdifferentiatie en functiemix. 

Het functiebouwwerk van de SHS is onder de loep genomen, waarbij een overweging gemaakt is of 

bepaalde specialismen/taken, die nu door groepsleraren uitgevoerd worden, als specifieke functies 

opgenomen zullen worden. Besloten is om inzichtelijk te maken en vast te leggen welke taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de functie groepsleraar voorkomen en dit binnen het 

personeelsbeleid vorm te geven door middel van taak- en beloningsdifferentiatie. 

Vanaf augustus 2010 is de invoering van de functiemix opgepakt. Binnen de functie van leraar bestaat 

de mogelijkheid om werknemers met specialismen en/of specifieke verantwoordelijkheden, die tevens 

voor 50% een lesgevende taak vervullen, te benoemen in de leraarschaal LB of LC. Vanuit het ministerie 

van O,C en W zijn percentages op school- en bestuursniveau aangegeven voor deze functies. 

 

4. Verdergaande onderwijskundige ontwikkelingen 
Op alle scholen van de stichting SHS wordt gewerkt aan verdere verbetering van het onderwijskundig 

concept. Prioriteiten worden gesteld aan de hand van de uitkomsten van interne evaluaties, rapportages 

van de onderwijsinspectie en/of de uitkomsten van tevredenheidpeilingen onder ouders/verzorgers, 

leerlingen en werknemers. In het Schoolplan van de school staat vermeld welke concrete ontwikkelingen 

er zijn op het gebied van de onderwijsinhoud. 

Een aandachtsgebied voor alle scholen van de SHS is het realiseren van “passend onderwijs” voor 

kinderen met een speciale zorgbehoefte.). De SHS neemt deel aan het samenwerkingsverband Rijn en 

Gelderse Vallei 

5. Beleid inzake uitkeringen bij ontslag 
De SHS hecht veel waarde aan goed personeelsbeleid. De stichting zet zich in om ontslagen zoveel 

mogelijk te voorkomen, en problemen met werknemers in onderling overleg op te lossen. In geval van 

ontslag worden geen afzonderlijke ontslaguitkeringen toegekend.  
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6. Beleid rondom afhandeling van klachten 
Binnen het bestuur van SHS en de daaronder vallende scholen bestaat een klachtenprocedure. In de 

schoolgids van elke school staat hoe een klacht kan worden ingediend. Ook op de website van elke 

school staat de schoolgids met daarin opgenomen de klachtenprocedure. Op elke school is een 

vertrouwenspersoon, maar ook is er SHS-breed een vertrouwenspersoon van buiten SHS. Vervolgens 

is er ook een klachtencommissie voor het protestants onderwijs in Veenendaal. 
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5. HUISVESTING EN ICT  
 

1. Huisvesting 
Vanaf 1 augustus 2017 heeft SHS 3 brinnummers. Dit betekent dat de Engelenburgschool officieel twee 

dislocaties heeft: de Rehobothschool en de Bron, Gezien de leerlingprognoses is de verwachting dat 

op termijn weer 4 brinnummers mogelijk worden 

Vanaf 1 aug. 2017 is de Bron permanent gehuisvest in het Ontmoetingshuis en huurt de ruimte van de 

gemeente Veenendaal. 

De Patrimoniumschool is verdeeld over 2 locaties en heeft daardoor één dislocatie. 

Vanaf 2015 komt het buitenonderhoud van de gebouwen voor rekening van de stichting. In verband 

daarmee zijn in 2015 extra gelden ontvangen. Deze bedragen zijn toegevoegd aan de voorziening voor 

groot onderhoud, als gevolg waarvan deze voorziening aan het eind van het boekjaar substantieel groter 

is dan voorheen. 

 

2. Nieuwbouw plannen 
In het IHP van de gemeente Veenendaal staan voor de komende jaren een aantal nieuwe IKC’s in de 

planning. 

2018: Patrimoniumschool samen met school Juul 

2022 Engelenburgschool samen met Het Mozaïek en de Sterke Arm 

2028 Prinses Beatrixschool met Alex en Max. 

Over het IKC van de Patrimoniumschool zijn de besprekingen in volle gang maar het is duidelijk dat de 

planning enkele jaren vertraging op gaat lopen. De vrees is dat deze vertraging ook gaat doorwerken 

bij de andere IKC’s. 

 

3. ICT 
Alle scholen beschikken over een goed uitgeruste ICT-infrastructuur. In het meerjaren investeringsplan 

zijn de noodzakelijke vervangingen opgenomen. In 2017 zijn de Patrimoniumschool, de Bron en de Pr. 

Beatrixschool volledig in de cloud gaan werken. Op de Engelenburgschool, de Bron en de Prinses 

Beatrixschool werken de leerlingen in de bovenbouw op tablets via Snappet. 
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6. COMMUNICATIE EN RELATIES  
 

1. Beleid rondom afhandeling van klachten 
Binnen het bestuur van SHS en de daaronder vallende scholen bestaat een klachtenprocedure. In de 

schoolgids van elke school staat hoe een klacht kan worden ingediend. Ook op de website van elke 

school staat de schoolgids met daarin opgenomen de klachtenprocedure. Op elke school is een 

vertrouwenspersoon, maar ook is er SHS-breed een vertrouwenspersoon van buiten SHS. Vervolgens 

is er ook een klachtencommissie voor het protestants onderwijs in Veenendaal. 

2. Verantwoording naar belanghebbenden 
Er zijn twee categorieën belanghebbenden, interne en externe. Hieronder wordt verder aangegeven op 

welke wijze de communicatie plaatsvindt en op welke manier de verantwoording wordt gegeven. 

Bij verticale verantwoording is er sprake van een formele verplichting die voortkomt uit een 

“hiërarchische relatie”. Bij horizontale verantwoording is er sprake van een zekere vrijwilligheid of een 

zelf opgelegde verplichting. 

 

Interne belanghebbenden 

Onder interne belanghebbenden worden verstaan de personen of partijen binnen de organisatie die 

intern belanghebbend zijn bij datgene wat Stichting Hervormde Scholen doet. De interne 

belanghebbenden zijn: 

Personeel interne horizontale verantwoording 

Leerlingen interne horizontale verantwoording 

Medezeggenschapsraad (personeel) interne horizontale verantwoording 

GMR (personeel) interne horizontale verantwoording 

Bestuur interne verticale verantwoording 

Met de interne belanghebbenden communiceert SHS hoofdzakelijk door middel van nieuwsbrieven en 

bijeenkomsten, memo’s, school(jaar)plannen en schoolgidsen. Tevens wordt men op de hoogte 

gehouden d.m.v. de websites van de scholen, nieuwsbrieven en mailtjes vanuit het programma 

Parnassys. De verantwoording richting organen zoals de (G)MR en het bestuur vindt hoofdzakelijk 

plaats door middel van documenten en vergaderingen. 

 

Externe belanghebbenden 

Externe belanghebbenden zijn personen of partijen buiten de organisatie die direct of indirect 

belanghebbend zijn bij de activiteiten van de instelling of die anderzijds belang hebben bij de prestaties 

die SHS levert. De belangrijkste externe belanghebbenden zijn: 

Ouders van leerlingen externe horizontale verantwoording 

Medezeggenschapsraad (ouders) externe horizontale verantwoording 

GMR (ouders) externe horizontale verantwoording 

Samenwerkingspartners externe horizontale verantwoording 

Ministerie van OCW externe verticale verantwoording 

DUO externe verticale verantwoording 

Gemeente Veenendaal externe verticale verantwoording 

De communicatie van SHS met en de verantwoording naar externe belanghebbenden gebeurt 

voornamelijk aan de hand van officiële documenten zoals jaarverslagen, jaarplannen en nieuwsbrieven. 

De manier van communiceren varieert van de websites van de scholen tot aan schoolgidsen en 

begrotingen, het jaarverslag en publicaties. Tevens vindt de verantwoording naar organen zoals de 

(G)MR plaats door middel van vergaderingen en documenten. 
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3. Kwaliteitszorg 
De kwaliteitszorg is een belangrijk onderdeel in het gezamenlijke onderwijsbeleid. Alle scholen hanteren 

kwaliteitsinstrumenten. Jaarlijks worden deze instrumenten binnen de eigen school met de 

medezeggenschapsraad besproken en geëvalueerd. Op iedere school zijn de volgende 

kwaliteitsinstrumenten: 

1. Strategisch Beleidsplan SHS 

2. Schoolplan 2015-2019. 

3. Schooljaarplan (jaarlijks), waarin de plannen voor het komende schooljaar zijn uitgewerkt. 

4. Jaarverslag opbrengsten met daarin de ontwikkelingen op de scholen. 

5. Integraal 

Daarnaast worden in een cyclus van 4 jaar tevredenheidspeilingen gehouden onder de ouders, 

leerlingen en leerkrachten. Deze peilingen vormen mede een uitgangspunt voor het nieuwe schoolplan. 

De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 vullen ook jaarlijks de leerlingtevredenheidspeiling van scholen 

op de kaart in. 

In 2016 is gewerkt aan de profilering van de SHS-scholen en is er voor gekozen om voortaan verder te 

gaan als Onderwijsgroep GAVE. De letters van GAVE geven de kernwaarden aan: Geloof, Aandacht, 

Vertrouwen en Enthousiasme. Er zijn studiedagen gehouden om dit met elkaar scherp te krijgen. De 

websites zijn gestroomlijnd en opnieuw vormgegeven. Eind 2017 zijn ze online gegaan. Daarnaast is 

de communicatie met ouders een belangrijk punt. Per school werkt men aan de verdere uitwerking. Voor 

het komende schooljaar kiest elke school eigen speerpunten om de kwaliteit te verbeteren. 

4. Internationalisering 
De scholen werken niet aan internationalisering en er worden ook geen stappen ondernomen om dit 

op te gaan zetten. 
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7. FINANCIEEL  

1. Analyse van het netto resultaat 

 
  

Realisatie 2017 
 

Begroting 2017 
 Verschil   

x € 1.000 
 

x € 1.000 
   

     
Baten 

 

     
(B1) Rijksbijdragen 

 
                5.818  

 
                5.539  

 
          279  

(B2) Overige overheidsbijdragen 
 

                     -    
 

                     -    
 

            -    

(B3) Overige baten 
 

                   348  
 

                   295  
 

            53  

 

 

     
Totaal baten 

 
                6.166  

 
                5.834  

 
          332  

 

 
     

Lasten 
 

     

(L1) Personele lasten 
 

                5.027                   4.797             231  

(L2) Afschrijvingen 
 

                   191                      213              -22  

(L3) Huisvestingslasten 
 

                   370                      364                 5  

(L4) Overige instellingslasten 
 

                   492                      453               38  

 

 
     

Totaal lasten 
 

                6.080                   5.828             252  

 

 
     

Saldo baten en lasten 
 

                     85                         5               80  

 

 
     

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

                      1                        -                   1  

 

 
        

Nettoresultaat 
 

                    86                         5               81  
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Eerdergenoemde tabel geeft een weergaven van de geconsolideerde staat van baten en lasten van de 

gehele organisatie. Het resultaat van 86.072 euro is als volgt opgebouwd: 

  
Realisatie 

 
Begroting 

 Verschil 
Kostenplaats x € 1.000 

 
x € 1.000 

   

     
De Engelenburgschool 28.813 

 
-26.585 

 
55.398 

De Bron 
 

-15.120 
 

2.040 
 

-17.160 

Rehobothschool 39.491 
 

4.518 
 

34.973 

De Beatrixschool -40.354 
 

-59.305 
 

18.951 

De Patrimoniumschool 116.394 
 

2.171 
 

114.223 

Bovenschools -43.152 
 

82.620 
 

-125.772 

De scholen hebben in 2017 een positief resultaat gerealiseerd van ruim 86.000. Begroot was een 

resultaat van 5.000 euro, een afwijking 88.500 euro. Dit kent verschillende oorzaken. Onderstaand een 

beknopte toelichting over de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting per categorie. 

(B1) – De Rijksbijdragen laten een positief verschil zien van 279.000 euro. Dit is voor een groot 

gedeelte toe te wijzen aan indexaties op de bekostiging (91.000 euro). In eerste instantie is de 

bekostiging geïndexeerd voor gestegen pensioenpremies, hier staan echter ook hogere loonkosten 

tegenover. Daarnaast is de bekostiging geïndexeerd voor een eenmalige uitkering van 500 euro per fte 

die werknemers hebben ontvangen. Naast de indexaties is er onbegrote groeibekostiging ontvangen 

(84.000), zijn er subsidies voor studieverlof (33.000 euro) geweest en was de 

samenvoegingsbekostiging (20.000 euro) niet begroot. Als laatste verschillen zijn aan te wijzen hogere 

zorgarrangementen (33.000 euro) en een hogere subsidie impulsgebieden (18.000 euro).   

(B3) – Binnen de overige baten is 53.000 euro meer ontvangen dan begroot.  Er zijn hogere 

huuropbrengsten geweest (14.000 euro), hogere baten voor personeel zoals vergoeding 

onderwijsassistentie en inzet voor het samenwerkingsverband (20.000 euro). Het restant betreft overige 

baten. 

(L1) – De personele lasten komen op totaal niveau 231.000 euro hoger uit dan begroot. De personele 

lasten bestaan uit loonkosten en uit overige personele kosten. De stijging van de loonkosten komt 

doordat de bekostiging is gestegen onder andere wegens gestegen pensioenlasten. Dit effect is hier 

zichtbaar. Daarnaast zijn er onbegrote kosten geweest voor jubilea, ontslag en stage. Als laatste is ook 

de inzet hoger geweest dan was begroot.  

De hogere overige personele lasten zijn met name veroorzaakt doordat vanuit het vervangingsfonds 

substantiële afrekeningen zijn ontvangen over 2016. Dit effect is gedempt doordat bij het opstellen van 

de jaarrekening voor een andere (lagere) waardering gekozen voor de voorziening jubilea. Daardoor is 

er een bedrag van 38.000 euro vrijgevallen dat de overschrijding op de personele lasten verminderde.  

(L2) – De afschrijvingen zijn lager dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de begrote 

investeringen niet zijn gerealiseerd wat voor een lager afschrijvingsbedrag zorgde.  

(L3) – Binnen de huisvestingslasten is er een overschrijding van 5.000 euro zichtbaar. De dotatie aan 

de voorziening bleek onvoldoende en is met 9.000 euro verhoogd. De schoonmaaklasten lagen 15.000 

euro hoger dan begroot. Deze overschrijdingen werden gecompenseerd door lagere lasten op met 

name  klein onderhoud. 

(L4) – De overschrijding op de overige instellingslasten van 38.000 euro wordt verklaard door een 

overschrijding op de leermiddelen.  
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2. Financiële positie 
Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 

ACTIVA 
 

Ultimo 2017 
 

Ultimo 2016 
 

Ultimo 2015 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

       
Immateriële vaste activa 

 
               -    

 
               -    

 
               -    

Materiële vaste activa 
 

          1.057  
 

          1.068  
 

          1.129  

Financiële vaste activa 
 

              34  
 

              63  
 

              43  

       
Totaal vaste activa 

 
          1.091  

 
          1.131  

 
          1.172  

       
Voorraden 

 
               -                    -    

 
               -    

Vorderingen 
 

             547  
 

             350  
 

             413  

Liquide middelen 
 

             869  
 

          1.118  
 

             836  

       
Totaal vlottende activa 

 
          1.416  

 
          1.469  

 
          1.249  

       
Totaal activa 

 
          2.507  

 
          2.600  

 
          2.421  

       

       
PASSIVA 

 
Ultimo 2017 

 
Ultimo 2016 

 
Ultimo 2015 

  
x € 1.000 

 
x € 1.000 

 
x € 1.000 

       
Algemene reserve 

 
          1.665  

 
          1.579  

 
          1.476  

Bestemmingsreserves publiek 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Bestemmingsreserves privaat 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Bestemmingsfonds publiek 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Bestemmingsfonds privaat 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

       
Eigen vermogen 

 
          1.665  

 
          1.579  

 
          1.476  

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen 
 

             281  
 

             442  
 

             410  

Langlopende schulden 
 

               -    
 

               -    
 

               -    

Kortlopende schulden 
 

             561  
 

             579  
 

             535  

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva 
 

          2.507  
 

          2.600  
 

          2.421  

 

Als gevolg van relatief lage investeringen is de materiële vaste activa met 11.000 euro gedaald. De 

investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod. 
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De reserves zijn met 86.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat.  

De voorzieningen zijn met 161.000 euro gedaald. Vanwege een andere waarderingssystematiek is de 

jubileumvoorziening met 38.000 afgenomen. Aan de voorziening groot onderhoud is 59.000 euro 

gedoteerd en 182.000 euro onttrokken (met name CV installatie en vervanging buitenkozijnen). 

3. Financiële kengetallen 
Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 

gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2015, 2016 en 2017, wordt 

tevens de algemene adviesnorm weergegeven. 

Kengetal Norm 2017 2016 2015 

Liquiditeit 2,00 2,53 2,54 2,33 

Solvabiliteit 0,50 0,66 0,61 0,61 

Rentabiliteit n.v.t. 1,40% 1,71% -0,50% 

Huisvestingsratio max.10% 6,26% 6,66% 6,65% 

Weerstandsvermogen 15,00% 10,45% 8,93% 6,23% 

Kapitalisatiefactor max.60% 38,78% 41,24% 39,00% 

De liquiditeit is vrijwel stabiel gebleven en de solvabiliteit is licht gestegen en voldoen ruimschoots 

aan de gestelde normen. De school kan dus zowel op de korte als de lange termijn aan de verplichtingen 

voldoen. 

De rentabiliteit is de afgelopen jaren positief geweest. 

De huisvestingsratio kent een maximale norm van 10%. Het kengetal laat zien of er niet te veel geld 

weglekt aan huisvesting. Onderdeel van deze ratio is ook de dotatie aan het groot onderhoud. In 2017 

was dit kengetal 6,26% wat dus ruim binnen de norm is. 

Belangrijk kengetal blijft het weerstandsvermogen. Er wordt een algemene norm gehanteerd van 15%. 

Afgelopen jaren is het weerstandsvermogen gestegen naar ruim 10%. De komende jaren wordt een 

lichte stijging voorzien. Op dit kengetal valt een kleine aantekening te maken. Buiten de scholen staat 

de Stichting Bevordering Hervormd Onderwijs met een eigen resultaat en vermogen.  

Overigens hanteert de overheid een andere berekening (die meer past bij een grotere organisatie) van 

het weerstandsvermogen met een norm van 5%. Wanneer deze berekening wordt aangehouden heeft 

de school een weerstandsvermogen van 28%.  

De kapitalisatiefactor komt met name in beeld wanneer de onderwijsresultaten minder zijn. Dan geldt 

een maximale norm van 60% waar ruimschoots onder wordt gebleven. 

4. Investerings- en financieringsbeleid 
In 2017 is er voor 180.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot was een bedrag van 

238.900 euro. Er is in 2017 een bedrag van 191.000 euro afgeschreven waardoor de boekwaarde van 

de activa is gedaald.  

  



24 
 

De investeringen hadden betrekking op de volgende categorieën: 

ICT 61.726 euro 

Inventaris en apparatuur 48.939 euro 

Leermiddelen 64.488 euro 

Overige materiële vaste activa 5.041 euro 

 
180.194 

 
De investeringen in ICT betreffen voornamelijk Thinkpads, laptops en chromebooks. In inventaris is met 

name geïnvesteerd in meubilair. De leermiddelen betreft investeringen in diverse methodes zoals taal, 

begrijpend lezen, wiskunde en de aanschaf van Bosatlassen. In de overige materiële vaste activa zijn 

onder andere gevelborden opgenomen. 

Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen gebruik behoeft te worden gemaakt van externe 

kredietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd. 

5. Treasury verslag 
In 2017 hebben er beleggingen en derivaten plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. Per einde 2017 

zijn deze niet meer aanwezig. Zowel de publieke als de private middelen zijn niet ondergebracht in 

risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar een spaarrekening. Er 

hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. 

Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur 

gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten 

OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze 

tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken 

zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling. Daarnaast is in dit statuut 

opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. Op hoofdlijnen staat in het 

treasurystatuut beschreven dat het beleid ten aanzien van beleggingen, leningen en derivaten met 

betrekking tot de publieke middelen zeer behoudend is. De hoofdsom dient ten alle tijden gegarandeerd 

te zijn. 
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8. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF  

1. Toekomstige externe ontwikkelingen 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2022 is rekening gehouden met externe 

ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan gevolgen van de Miljoenennota 2018, ontwikkelingen 

in de cao en het nieuwe regeerakkoord. Zie voor meer informatie de verantwoording bij de begroting 

2018. 

2. Toekomstige interne ontwikkelingen 
 

Teldatum 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Onderbouw totaal 553 571 580 604 626 639 

Bovenbouw totaal 567 596 618 595 583 589 

Leerlingtotaal 1120 1167 1198 1199 1209 1228 

 

Functiecategorie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Directie 5,08 4,34 4,06 4,06 4,06 4,06 

Onderwijzend personeel 66,90 67,03 67,61 67,19 67,11 67,61 

Onderwijsondersteunend personeel  3,61 2,93 2,44 2,44 2,44 2,44 

Totaal 75,59 74,31 74,11 73,69 73,61 74,11 

Bovenstaande tabellen laten de verwachte ontwikkeling zien van het leerlingenaantal met de daarbij 

behorende inzet. Het leerlingaantal is met 47 leerlingen toegenomen ten opzichte van vorig jaar. 

Langjarig wordt rekening gehouden met een stabilisatie van het aantal leerlingen ronde de 1.200. 

De inzet wordt afgestemd met het leerlingaantal. Het doel is om het onderwijs zo in te richten dat efficiënt 

wordt omgegaan met de beschikbare middelen en er positieve onderwijskundige en financiële resultaten 

gerealiseerd kunnen worden. Hiermee wordt ingezet op een formatie rond de 75 fte. Voor de komende 

jaren is rekening gehouden met een afbouw van de inzet. Dit is zo verwerkt om de begroting voor de 

komende jaren acceptabel te houden. 
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3. Staat van baten en lasten – begroting 

 
  

Realisatie 
 

Begroting 
 

Begroting 
 

Begroting 
  

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
  

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 
 

x € 1.000 
  

       
Baten 

        
(B1) Rijksbijdragen 

 
5.818  5.869  5.962  6.067 

(B2) Overige overheidsbijdragen 
 

-  -  -  - 

(B3) Overige baten 
 

348  316  255  180 

         
Totaal baten 

 
6.166  6.185  6.216  6.247 

  
       

Lasten 
 

       

(L1) Personele lasten 
 

5.027  5.142  5.107  5.163 

(L2) Afschrijvingen 
 

191  197  216  217 

(L3) Huisvestingslasten 
 

370  393  403  413 

(L4) Overige instellingslasten 
 

492  444  446  449 

  
       

Totaal lasten 
 

6.080  6.176  6.172  6.242 

  
       

Saldo baten en lasten 
 

85  9  45  4 

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

1  -  -  - 

  
       

Nettoresultaat 
 

86  9  45  4 

 

Bovenstaand overzicht laat zien dat de komende jaren wordt gestuurd op resultaten rond de nullijn. Op 

de langere termijn (niet getoond) wordt rekening gehouden met resultaten van -2.500 euro en 11.000 

euro in respectievelijk 2021 en 2022. 

In de begroting is nog geen rekening gehouden met extra middelen die via het nieuwe regeerakkoord 

worden verstrekt voor werkdrukvermindering. Deze middelen zullen onder andere worden ingezet in 

een ruimere formatie om zo in te spelen op het verlagen van de werkdruk. 
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4. Balans – begroting 

 

ACTIVA 
 

Ultimo 2017  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020 

  
x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         
Immateriële vaste activa 

 
-  -  -  - 

Materiële vaste activa 
 

1.057  1.054  1.012  970 

Financiële vaste activa 
 

34  43  43  43 

         
Totaal vaste activa 

 
1.091  1.098  1.056  1.014 

         
Voorraden 

 
-  -  -  - 

Vorderingen 
 

547  405  405  405 

Effecten 
 

-  -  -  - 

Liquide middelen 
 

869  774  903  911 

         
Totaal vlottende activa 

 
1.416  1.179  1.308  1.316 

         
Totaal activa 

 
2.507  2.277  2.363  2.329 

         

         
PASSIVA 

 
Ultimo 2017  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020 

  
x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         
Algemene reserve 

 
1.665  1.510  1.554  1.559 

Best. reserve publiek 
 

-  -  -  - 

Best. reserve privaat 
 

-  -  -  - 

Best. fonds publiek 
 

-  -  -  - 

Best. fonds privaat 
 

-  -  -  - 

         
Eigen vermogen 

 
1.665  1.510  1.554  1.559 

  
       

Voorzieningen 
 

281  242  284  246 

Langlopende schulden 
 

-  -  -  - 

Kortlopende schulden 
 

561  525  525  525 

  
       

Totaal passiva 
 

2.507  2.277  2.363  2.329 
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Bovenstaande tabel toont de balans over 2017 en de jaren hierop volgend. De balans van 2017 is 

gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2018 zijn echter berekend op basis van een 

voorlopige inschatting van 2017 per het najaar 2017. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen 

ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 

Op het balansoverzicht is te zien dat de vaste activa zullen dalen. Dit als gevolg van de geplande 

investeringen die lager liggen dan de huidige gemiddelde afschrijvingslast.  

5. Interne risicobeheersings- en controlesystemen 
Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controle cyclus 

waarbij de directie samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële 

prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt richting het bestuur/toezicht. De 

basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die 

voorafgaand aan elk jaar door de directies wordt opgesteld en ter fiattering aan het bestuur wordt 

voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkent en 

wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. 

Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de 

processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en 

betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar administratieve 

dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.  

6. Belangrijkste risico’s en onzekerheden  
De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er ook sprake is van risico’s. 

Eén van de grootste risico’s is misschien wel de politieke instabiliteit op verschillende fronten. Jaarlijks 

is dit een terugkomend fenomeen. In dit hoofdstuk is reeds aandacht besteed aan de extra middelen 

die nu in het regeerakkoord naar voren komen. Er is dus sprake van een positief risico/scenario. 

Vooralsnog is hierop sturen nog onzeker. 

Andere grote risico’s kunnen liggen op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van 

personeelsleden, langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het uiterste geval ontslag. 

Als deze zaken zich voordoen kan er sprake zijn van financiële risico’s.  

Als het gaat om groot onderhoudslasten bestaat er een risico op onverwachte lasten. Voor de genoemde 

risico’s met een financieel gevolg wordt een risicobuffer aangehouden, al zal de eerste stap altijd zijn 

om te beoordelen of een risico binnen de begroting kan worden opgevangen. 

Niet alleen financiële risico’s, maar ook niet- financiële risico’s zijn belangrijk. Te denken valt aan risico’s 

rondom de onderwijskwaliteit, het imago van de school en de naleving van de code ‘Goed Bestuur’. Zie 

voor dit laatste punt het verslag van het toezichthoudend orgaan. 

7. Beheersing van risico’s 
Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in 

haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende 

eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is 

gebruik gemaakt van een standaard risicoprofiel 15%.  

Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te 

onderkennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De 

meerjarenbegroting is hiervoor een belangrijke tool. Het effect van een dalend leerlingaantal of een uit 

de pas lopend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen 

doorgerekend worden.  
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De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toereikend 

geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s opgetreden die de continuïteit van de organisatie in gevaar 

gebracht hebben. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren.  

Als het gaat om het thema risicomanagement stelt het bestuur zich de komende periode het doel om 

de strategische beleidsplannen tegen het licht te houden. Mogelijk verouderd beleid daarna te updaten. 

Op deze manier de risico’s te benoemen en hierover een oplossing te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 



JAARREKENING 2017
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.056.927   1.067.997   

Financiële vaste activa 34.200       63.016       

1.091.127      1.131.013      

Vlottende activa

Vorderingen 546.880     350.094     

Liquide middelen 868.991     1.118.405   

1.415.870      1.468.498      

Totaal 2.506.997      2.599.512      

PASSIVA

Eigen vermogen 1.664.970      1.578.898      

Voorzieningen 281.467         442.012         

Kortlopende schulden 560.560         578.601         

Totaal 2.506.997      2.599.512      

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

20162017

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

 

Baten

Rijksbijdragen 5.817.927   5.539.006   5.720.826  
Overheidsbijdragen

en -subsidies overige overheden -                   -                   2.427           

Overige baten 347.678         294.600      271.912       

Totaal baten 6.165.605      5.833.606     5.995.166    

Lasten

Personeelslasten 5.027.499      4.796.849   4.833.867    

Afschrijvingen 191.230         213.462      185.894       

Huisvestingslasten 369.711       364.496      381.659     

Overige lasten 491.674       453.340      492.979     

Totaal lasten 6.080.113      5.828.147     5.894.400    

Saldo baten en lasten 85.492           5.459           100.766       

Financiële baten en lasten 579              -                  1.605         

RESULTAAT BOEKJAAR 86.072           5.459           102.371       

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2017 ad € 86072 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 86.072          

Totaal 86.072         

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2017 Begroting 2017 2016
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 85.492       100.766     

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Aanpassingen voor afschrijvingen 191.230     185.894     

- Mutaties van voorzieningen 160.545-     32.308       

30.685       218.202     

Veranderingen in werkkapitaal:

- Mutaties vorderingen 196.786-     42.847       

- Mutaties kortlopende schulden 18.042-       44.011       

214.828-     86.858       

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 98.651-       405.826     

Ontvangen interest 579           1.605         

Totaal 579           1.605         

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 98.072-      407.431     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 180.159-     125.235-     

Mutaties overige financiële vaste activa 28.816       -               

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 151.343-     125.235-     

Mutatie van liquide middelen 249.415-     282.196     

2017 2016
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

Grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn

de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving toegepast.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's.

Schattingswijziging voorziening jubileumuitkering

Met ingang van 2017 is de opbouw van de voorziening jubileumuitkering anders opgebouwd. Er wordt

vanaf 2017 € 600 per FTE opgenomen in de voorziening op basis van ervaringscijfers.

Deze schattingswijziging heeft een eenmalig effect en verklaart daarmee (grotendeels) de vrijval aan de

voorziening jubileumuitkering.

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Waardering van activa en passiva

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken 

afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch

eigendom zijn van het bevoegd gezag.

Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,

dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.

Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.

Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur de afschrijvingstermijn vastgesteld.

Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:

Jaren Jaren

Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 10

Permanente gebouwen 20 Inrichting speellokaal 20

Noodlokalen 15 Vloerbedekking 20

Houten berging 15 Overige inrichting 20

Dienstwoning 40 ICT 4-5

Terreinen 0 Bekabeling 20

Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket

Leerlingensets 20 Leermethoden 8-9

Docentenset 10 Software bij methoden 8

Bureaustoelen 18 Overige materiële vaste activa

Schoolborden (krijt/white) 20 Vervoermiddelen 8

Kasten 20 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 15

Overig 20 Betegeling schoolplein 15

Keukenapparatuur 10 Overige materiële vaste activa 15

Digitale schoolborden 8 Zonnepanelen -

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend,

worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Wanneer 20% of meer van de stemrechten 

uitgebracht kan worden, kan men ervan uitgaan dat er invloed van betekenis is.

De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van onderwijs.

25 juni 2018
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Vlottende activa

Vlottende vorderingen 

De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, 

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Ministerie van OCW

Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het

schooljaar 2017-2018 dat betrekking heeft op 2017 en de in 2017 ontvangen bedragen.

Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve bevat de exploitatie-overschotten. Deze reserve heeft geen specifieke bestemming.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de stichting komen, wordt een 

voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een

meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve 

van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubileumuitkeringen

In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om 

toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op 

grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij 

40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.

De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. 

Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 600 per FTE.

Kortlopende schulden

Vlottende schulden 

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 

met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-

veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Overlopende passiva

Hieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsidies. 

OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het verslagjaar gebracht 

waarop deze betrekking hebben.

De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 

de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag 

voor sociale lasten.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en 

verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.

Personele lasten

De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en 

overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals 

verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 

De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

Pensioenen

De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum

is 104,4%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 

toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn 

als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Financiële kengetallen

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een 

momentopname. 

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal    

Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.    

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden    

Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden (indien geen voorraad op de balans is 

gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)

De rentabiliteit is berekend door het exploitatieresultaat te delen op het totaal baten.

De kapitalisatiefactor is als volgt berekend:

(totaal kapitaal -/- gebouwen en terreinen ) / (totale baten + financiële baten)

Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:

(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Liquiditeit (current ratio)

Liquiditeit (quick ratio)

Rentabiliteit

Kapitalisatiefactor (incl. privaat)

Weerstandsvermogen (-/- MVA)

41,24%

8,93%

38,78%

2017

0,66

0,78

2016

2,53

2,53

1,40%

0,61

0,78

2,54

2,54

1,71%

10,45%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Boekwaarde 

1-1-2017 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde  

31-12-2017 Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Gebouwen en terreinen 215.987          89.430            126.557           -                    -                    10.750            115.807          215.987          100.180          

Inventaris en apparatuur 2.074.785       1.371.027       703.758           112.941          -                    124.022          692.677          2.187.726       1.495.048       

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 897.958          660.276          237.682           67.253           -                    56.493            248.442          965.211          716.769          

Totaal 3.188.731       2.120.733       1.067.997        180.194          -                    191.264          1.056.927       3.368.924       2.311.998       

Boekwaarde 

1-1-2017

Investeringen 

en verstrekte 

leningen

Des-

investeringen 

en aflossingen

Waardever-

anderingen

Boekwaarde  

31-12-2017

Deelneming SHS Facilitair B.V. 18.000           -                    -                    -                    18.000           

Langlopende effecten * 25.366           -                    25.366-           -                    -                    

Overige vorderingen 19.650           -                    3.450-             -                    16.200           

Totaal 63.016           -                    28.816-           -                    34.200           

* Langlopende effecten

Boekwaarde 

1-1-2017 Investeringen

Des-

investeringen

Waardever-

anderingen

Boekwaarde  

31-12-2017

Obligaties Shell 4,38% 25.366           -                    25.366-           -                    -                    

Totaal 25.366           -                    25.366-           -                    -                    

Toelichting financiële vaste activa

Vorderingen

Debiteuren 212.933          21.163           

OCW/EZ 286.795          264.496          

Gemeenten en GR's 1.035              22.352           

Vervangingsfonds -                    25.340           

Overlopende activa

  Vooruitbetaalde kosten 46.064           16.063           

  Overige overlopende activa                   53 680                

Overlopende activa 46.117            16.743           

Totaal 546.880          350.094          

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

2017 2016

De deelname betreft een 100% belang in SHS Facilitair B.V., gevestigd te Veenendaal.

De overige vorderingen betreffen de waarborgsommen voor Snappet BV.
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Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 868.991          1.118.405       

Totaal 868.991          1.118.405       

Toelichting liquide middelen

Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve 1.578.898       86.072            -                    1.664.970       

1.578.898       1.664.970       

Totaal 1.578.898       86.072            -                    1.664.970       

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2017 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2017

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 86.954             -                    -                    38.018            48.936           -                    48.936           

Voorziening voor groot onderhoud 355.058           59.000           181.527          -                    232.531          116.249          116.282          

Totaal 442.012           59.000           181.527          38.018            281.467          116.249          165.218          

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2017 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2017

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 86.954             -                    -                    38.018            48.936           -                    48.936           

86.954             -                    -                    38.018            48.936           -                    48.936           

Kortlopende schulden

Crediteuren 70.445            94.378           

Belastingen en premies sociale verzekeringen 225.883          231.213          

Schulden ter zake van pensioenen 60.256            51.401           

Kortlopende overige schulden 17.597            39.051           

374.181          416.043          

Overlopende passiva

  Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ * 19.928           -                    

  Vakantiegeld en -dagen 166.450          162.558          

Overlopende passiva 186.378          162.558          

Totaal 560.560          578.601          

2017 2016

Stand per 31-12-2017Stand per 1-1-2017

2017 2016

De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar

Lerarenbeurs 16/17 2016-2017 775775/776061/776110/779964             28.020             28.020 

Lerarenbeurs 17/18 2017-2018 852810/852907/855263/855266             34.162             34.162 

Totaal             62.182             62.182 

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Te verrekenen 

ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing -                -                -                 -                -                

Totaal -                -                -                 -                -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Stand ultimo 

verslagjaar

Saldo nog te 

besteden ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing -                -                -                 -                -                -                

Totaal -                -                -                 -                -                -                

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing

39



TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 5.297.209       5.161.260       5.211.596       

Overige subsidies OCW
  Geoormerkte OCW subsidies 33.120           -                    27.490           

  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 254.465         144.922         172.129         

287.585         144.922         199.619         

Ontvangen doorbet. rijksbijdrage SWV 233.133         232.824         309.611         

Totaal 5.817.927       5.539.006       5.720.826       

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -

subsidies

  Overig -                    -                    2.427             

-                    -                    2.427             

Totaal -                    -                    2.427             

 

Overige baten

Verhuur 18.153           4.600             18.437           

Overige

  Detachering 10.490           7.500             39.781           

  Overige baten personeel 17.589           -                    -                    

  Overige 301.446         282.500         213.695         

329.525         290.000         253.476         

Totaal 347.678         294.600         271.912         

Begroting 2017 20162017
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Begroting 2017 20162017

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

Brutolonen en salarissen 3.331.786       4.688.549       3.762.153       

Overige looncomponenten 620.748         4.050             7.754             

Sociale lasten 841.953         -                    828.387         

Pensioenpremies 533.424         -                    437.913         

5.327.911       4.692.599       5.036.206       

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 38.018-           33.000           16.055           

Personeel niet in loondienst 15.979           -                    -                    

Overige

  (Na)scholingskosten 54.881           51.500           57.985           

  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 26.817           -                    27.903           

  Kosten werving personeel 822                -                    168                

  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 15.340           18.500           630                

  Representatiekosten personeel 1.822-             -                    43.503           

  Kosten premiedifferentiatie 30.392           -                    -                    

  Overige 61.761           1.250             5.784             

Totaal overige 188.190         71.250           135.974         

166.151         104.250         152.028         

Af: uitkeringen 466.564-         -                    354.367-         

Totaal 5.027.499       4.796.849       4.833.867       

Het aantal personeelsleden over 2017 bedroeg gemiddeld 84 FTE. (2016 79)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 10.750           10.652           10.751           

Inventaris en apparatuur 123.987         133.184         115.856         

Andere vaste bedrijfsmiddelen 56.493           69.626           59.286           

Totaal 191.230         213.462         185.894         

Huisvestingslasten

Huur 40.773           41.226           28.674           

Onderhoud 23.648           36.570           57.398           

Energie en water 80.721           79.700           76.412           

Schoonmaakkosten 152.214         137.000         147.165         

Belastingen en heffingen 4.453             5.800             5.816             

Dotatie voorziening onderhoud 59.000           50.000           56.749           

Bewaking/beveiliging 7.020             7.500             7.752             

Overige 1.882             6.700             1.694             

Totaal 369.711         364.496         381.659         
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Begroting 2017 20162017

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 78.202           120.000         157.623         

Accountantskosten (controle jaarrekening) 7.426             10.000           10.260           

Telefoon- en portokosten e.d 6.856             7.065             6.787             

Kantoorartikelen 2.015             1.075             1.476             

Bestuurs-/managementondersteuning 32.228           -                    969                

Overige -                    1.500             342                

126.727         139.640         177.457         

Inventaris en apparatuur

Onderhoud inventaris/apparatuur 4.658             5.800             6.167             

4.658             5.800             6.167             

Leermiddelen

Onderwijsleerpakket 138.828         104.100         106.898         

Computerkosten 96.362           62.800           69.259           

Kopieer- en stencilkosten 42.766           45.000           31.197           

Overige lasten 2.220             27.000           24.003           

280.177         238.900         231.357         

Overige

Kantinekosten 5.339             -                    493                

Cultuureducatie 2.929             4.750             4.252             

Schoolkrant 6.109             -                    -                    

Abonnementen 11.160           18.800           16.408           

Verzekeringen 1.307             2.050             953                

Medezeggenschapsraad 552                4.050             866                

Overige 52.717           39.350           55.027           

80.113           69.000           77.999           

Totaal 491.674         453.340         492.979         

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 7.426             10.000           10.260           

Accountantslasten 7.426             10.000           10.260           

Financiële baten en lasten

Rentebaten 1.149             -                    1.605             

Rentelasten 569-                -                    -                    

Totaal 579                -                    1.605             
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partij, meerderderheidsdeelneming EUR Bedragen: x 1 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Eigen 

vermogen           

31-12-2017

Resultaat jaar 

2017
Omzet

Art. 2:403 BW   

ja/nee

Deelname-

percentage

Consolidatie  

ja/nee

1. SHS Facilitair B.V. B.V.
Veenen-

daal
nee nee nee ja 14.406 8.232 143.862 ja 100% nee

Verbonden partij, minderheidsdeelneming 
Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel

Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Deelname-

percentage

1. 

Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs Rijn en 

Gelderse Vallei

Vereniging Ede nee nee nee ja n.v.t.

2.

Vereniging Federatief 

Samenwerkingsverband "Weer 

Samen Naar School" 

Veenendaal en omstreken

Vereniging
Veenen-

daal
nee nee nee ja n.v.t.

3.
Stichting Bevordering Hervormd 

Onderwijs
Stichting

Veenen-

daal
nee nee nee ja n.v.t.
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WNT-verantwoording 2017 - 70085

Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 4

Gemiddeld aantal studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1

Totaal aantal complexiteitspunten 6

Bedragen x € 1

Duur functie in 2017 01/01 - 31/12

Taakomvang (in fte) 1,0                  
Gewezen topfunctionaris (ja/nee) nee

Dienstbetrekking (ja/nee) ja

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum € 118.000

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 72.100
Beloningen betaalbaar op termijn € 10.616

Subtotaal € 82.716

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totale bezoldiging € 82.716

Gegevens 2016

Duur functie in 2016 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2016 (fte) 1,0

Bezoldiging 2016

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 66.409

Beloningen betaalbaar op termijn € 9.651

Totaal bezoldiging 2016 € 76.060

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 

2016 € 117.000

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Hervormde Scholen Veenendaal van toepassing zijnde regelgeving: 

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichting Hervormde Scholen Veenendaal is berekend conform de WNT klassenindeling. Op grond

van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse B, daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum € 118000. Het weergegeven individuele

WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de

berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige 

leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Mheen, A. van 

de

1a. Leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 

functievervulling of gewezen topfunctionarissen
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1d. Topfunctionarissen of gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Achternaam Tussenvoegsel Voorletters Functie(s)

Schreuders J.G.N. Secretaris bestuurders

Schlingmann - van de Hoef C.W. Bestuurder

Torn Broers - van den Heuvel H. Toezichthouder

Bout P.A. Toezichthouder

Thoutenhoofd A.C.P. Voorzitter toezichthouders

Roelofse M. Voorzitter bestuurders

Mulder M. Penningmeester bestuurders

Wakeren van G. Toezichthouder

Wegen D. Toezichthouder

Brak K. Toezichthouder

Zwijnenburg J. Toezichthouder

Koedijk A. Toezichthouder
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: het bestuur en intern toezichthoudend orgaan van Stichting Hervormde Scholen 

voor Basisonderwijs te Veenendaal 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Hervormde Scholen voor 

Basisonderwijs te Veenendaal gecontroleerd.  

 

Naar ons oordeel:  

� geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Hervormde 

Scholen voor Basisonderwijs te Veenendaal op 31 december 2017 en van het 

resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs; 

� zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2017;  

2. de staat van baten en lasten over 2017; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

   

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

   

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Hervormde Scholen voor Basisonderwijs te 

Veenendaal zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel.  

 

  



 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 

andere informatie, die bestaat uit:  

� het bestuursverslag;  

� de overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie:  

� met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

� alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs en paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 is vereist.  

  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.   

  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.  

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

  

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan 

voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 



 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 

jaarrekening.  

  

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.  

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening  

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.   

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.   

  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 

op ons oordeel.  

  

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen 

in de bijlage bij onze controleverklaring.  

 

Barneveld, 25 juni 2018 

Van Ree Accountants 

 

Was getekend 

 

J.A. van Ginkel RA MSc 

 

 

 

  



 

Bijlage bij de controleverklaring:  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

� het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen 

van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet 

rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

� het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling;  

� het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

� het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 

op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 

handhaven;  

� het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en  

� het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van 

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

  



 

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die 

uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.  



NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in 

de staat van baten en lasten worden verantwoord.

Er is een huurovereenkomst gesloten ten behoeve van een kopieerapparaten en machines vanaf 1 juni 2017. De 

totale looptijd is 60 maanden. Het leasebedrag bedraagt per kwartaal € 5.055,- (excl. BTW).

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame 

inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.
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BIJLAGEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN DE ENGELENBURGSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen      625.400 625.942    676.557    
Overige overheidsbijdragen en 

- subsidies -               -               2.427        

Overige baten 16.106      4.600        12.357      

Totaal baten 641.507    630.542    691.341    

Lasten

Personeelslasten 506.664    556.464    594.720    

Afschrijvingen 21.982      26.798      22.298      

Huisvestingslasten 39.893      42.340      44.733      

Overige lasten 44.155      31.525      29.292      

Totaal lasten 612.694    657.127    691.043    

Saldo baten en lasten 28.813      26.585-      298           

Netto resultaat 28.813      26.585-      298           

2017 Begroting 2017 2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN DE BRON

Baten

Rijksbijdragen      356.707 284.530    170.461    

Overige baten 280.000    282.500    200.340    

Totaal baten 636.707    567.030    370.801    

Lasten

Personeelslasten 540.055    474.350    335.506    

Afschrijvingen 20.237      23.204      14.869      

Huisvestingslasten 40.571      40.026      27.574      

Overige lasten 50.964      27.410      31.343      

Totaal lasten 651.827    564.990    409.292    

Saldo baten en lasten 15.121-      2.040        38.491-      

Netto resultaat 15.120-      2.040        38.491-      

2017 Begroting 2017 2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN DE REHOBOTHSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen   2.424.619 2.261.794  2.298.823  

Overige baten       33.587 -               16.067      

Totaal baten 2.458.206  2.261.794  2.314.890  

Lasten

Personeelslasten 2.030.473  1.919.646  1.933.374  

Afschrijvingen 89.826      91.888      89.080      

Huisvestingslasten 153.153    138.492    151.970    

Overige lasten 145.261    107.250    98.856      

Totaal lasten 2.418.714  2.257.276  2.273.280  

Saldo baten en lasten 39.492      4.518        41.610      

Netto resultaat 39.491      4.518        41.610      

2017 Begroting 2017 2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN DE BEATRIXSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen      693.450 653.650    763.446    

Overige baten 4.985        -               2.629-        

Totaal baten 698.434    653.650    760.817    

Lasten

Personeelslasten 642.657    621.319    668.451    

Afschrijvingen 15.123      17.178      16.457      

Huisvestingslasten 47.414      44.828      54.097      

Overige lasten 33.596      29.630      34.466      

Totaal lasten 738.789    712.955    773.470    

Saldo baten en lasten 40.355-      59.305-      12.652-      

Netto resultaat 40.354-      59.305-      12.652-      

2017 Begroting 2017 2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN DE PATRIMONIUMSCHOOL

Baten

Rijksbijdragen   1.515.292 1.428.090  1.550.006  

Overige baten 8.957        7.500        44.567      

Totaal baten 1.524.249  1.435.590  1.594.573  

Lasten

Personeelslasten 1.200.844  1.192.077  1.227.004  

Afschrijvingen 43.174      53.507      42.183      

Huisvestingslasten 88.727      98.810      96.536      

Overige lasten 75.109      89.025      72.030      

Totaal lasten 1.407.855  1.433.419  1.437.753  

Saldo baten en lasten 116.394    2.171        156.819    

Netto resultaat 116.394    2.171        156.819    

2017 Begroting 2017 2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN BOVENSCHOOLS 

Baten

Rijksbijdragen      202.459 285.000    261.534    

Overige baten 4.043        -               1.210        

Totaal baten 206.503    285.000    262.744    

Lasten

Personeelslasten 103.796    32.993      72.493      

Afschrijvingen 3.897        887           3.327        

Huisvestingslasten 47-            -               6.749        

Overige lasten 142.588    168.500    226.993    

Totaal lasten 250.234    202.380    309.562    

Saldo baten en lasten 43.732-      82.620      46.818-      

Financiële baten en lasten 579           -               1.605        

Netto resultaat 43.152-      82.620      45.213-      

2017 Begroting 2017 2016
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