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Voorwoord 
 

Op 1 januari 2017 zijn twee stichtingen, SPCO De Woudse Venen en SKB De Veenplas, samengegaan 

in één gefuseerde stichting: SPO WIJ de Venen. Aanleiding hiertoe waren de dalende 

leerlingaantallen, de toenemende werkdruk van het personeel op kleine scholen, de invoering van 

passend onderwijs dat een steeds groter beroep doet op de kennis van het personeel en de inzet van 

specialisten en de stijgende kosten van de vaste lasten. Beide stichtingen vonden het bovendien van 

groot belang in kleine dorpen tenminste één basisschool in stand te houden en door bestuurlijke 

krachtenbundeling blijft dat haalbaar. 

Voor u ligt het eerste jaarverslag van WIJ de Venen. Dit verslag gaat vooral over ‘fusie’. Op 1 januari 

was de fusie een feit en de rest van het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van samen één 

organisatie worden: elkaar beter leren kennen, beleid harmoniseren, nieuwe mogelijkheden 

ontdekken, accepteren van veranderingen.  

2017 was een intensief jaar, we hebben hard gewerkt en we kijken er met tevredenheid op terug! 

Thea Janson, College van Bestuur SPO WIJ de Venen 
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1. Algemeen 

Onze visie 

Samen beter! 

De zestien scholen van WIJ de Venen zijn gelegen in dorpen en kernen van het Groene Hart. In die 

landelijke omgeving vervult de school nog een belangrijke ontmoetingsfunctie. Scholen van WIJ de 

Venen hebben dan ook geen eenzijdige focus op de individuele, persoonlijke ontwikkeling van 

kinderen, maar onderwijzen hen ook in waarden als gemeenschapszin, collectiviteit en 

wederkerigheid. Kinderen groeien op in een sociale context. Wij laten hen enerzijds zien dat zij 

onderdeel uitmaken van een gedeelde geschiedenis en een gezamenlijke toekomst en anderzijds 

verbinden wij hen met gemeenschappen en de samenleving buiten de schoolmuren.  

Vanuit de gedachte dat een school niet alleen onderwijs biedt, maar ook een belangrijke 

maatschappelijke functie heeft in een dorp, is gekozen om waar mogelijk onze basisscholen om te 

vormen tot Integrale Kindcentra (IKC). In een IKC werken basisscholen, peuterspeelzalen, 

kinderopvang en andere kindpartners samen in één gebouw om vanuit een integrale benadering 

opvoeding en onderwijs aan kinderen van 0-13 jaar te verzorgen. Door (bestuurs)krachten te 

bundelen kunnen we in de regio zorgen voor duurzame en toekomstbestendige kindcentra waarin 

we kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving in hun ontwikkeling begeleiden en stimuleren. 

Onze organisatie 
 

Onze organisatie is als volgt opgebouwd: 

 

Raad van Toezicht

College van Bestuur

Bedrijfsbureau GMR

Directeuren

Teams

MR
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Door de fusie zijn op organisatiegebied nieuwe mogelijkheden ontstaan. We hebben in 2017 

gebouwd aan een stabiele en professionele bovenschoolse organisatie waarin sprake is van: 

- Functiescheiding tussen bestuur en toezicht, het RvT – CvB-model. 

- Een (bovenschools) bedrijfsbureau met een volume dat zich goed verhoudt tot de omvang 

van de totale organisatie. 

- Een bedrijfsbureau met meer en meer gespecialiseerde staffuncties zodat we meer kwaliteit 

kunnen leveren in het ondersteunen van de scholen. 

Uitgangspunt bij de professionalisering van onze bovenschoolse organisatie is de kwaliteit van het 

onderwijs en de personeelszorg op onze scholen. Onze bestuurlijke keuzes zijn er steeds op gericht 

de ontwikkeling van die kwaliteit te ondersteunen en mogelijk te maken. 

Raad van Toezicht 
Er is een Raad van Toezicht ingericht die is samengesteld uit leden van de voormalige Raden van 

Beheer van de fusiepartners. In bijlage 1 is het jaarverslag van de Raad van Toezicht te lezen. 

College van Bestuur 
Van 1 januari tot 1 augustus 2017 werd het College van Bestuur gevormd door de twee directeur-

bestuurders van de voormalige stichtingen, dhr. H. Koele van De Woudse Venen en mevr. Th. Janson 

van De Veenplas. Dhr. Koele heeft aan het eind van het schooljaar afscheid genomen en elders een 

functie als bestuurder aanvaard. Met ingang van het nieuwe schooljaar is mevr. Janson het enige lid 

van het College van Bestuurder van SPO WIJ de Venen. In de dagelijkse praktijk spreken wij over ‘de 

bestuurder’. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)  
Er is ook een nieuwe GMR ingericht. Bij beide voormalige stichtingen namen vanuit iedere school één 

ouder en één leerkracht deel aan de GMR. In het kader van de fusie is de keuze gemaakt om in het 

vervolg iedere school door één persoon te laten vertegenwoordigen, een ouder of een leerkracht. De 

GMR bestaat daarmee uit 16 leden. Vanuit de GMR zijn twee deelcommissies gevormd: een 

financiële commissie en een personeelscommissie. In bijlage 2 is het jaarverslag van de GMR 

opgenomen.  

Het bedrijfsbureau 
Op het bovenschools bedrijfsbureau waren tot 1 augustus 2017 naast de beide leden van het College 

van Bestuur zes stafleden werkzaam: een controller/beleidsmedewerker financiën, twee 

beleidsmedewerkers personeel en organisatie, een beleidsmedewerker facilitair en twee 

administratief medewerkers. Na het vertrek van dhr. Koele als lid College van Bestuur per 1 augustus 

is ter ondersteuning van de bestuurder per 1 oktober een bestuursondersteuner aangesteld 

waarmee de staf is uitgebreid tot 7 medewerkers.  

Naast de vaste staf zijn bovenschools twee leerkrachten één dag per week aangesteld als 

bovenschools i-coach. Zij ondersteunen het bovenschoolse proces ‘Slimmer leren met Media en ICT’ 

en zij worden daarbij begeleid door een extern procesbegeleider. Daarnaast kennen we bij WIJ de 

Venen ook bovenschoolse intern begeleiders. Zij zijn voor een aantal uur per week aangesteld om 

het bovenschools netwerk van intern begeleiders te stimuleren en te begeleiden. Tevens bewaken 

zij, samen met het netwerk, de passende inzet van de middelen voor extra ondersteuning die we 

vanuit het samenwerkingsverband ontvangen.  
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Het College van Bestuur had de wens om voor de nieuwe organisatie een betrouwbaar bovenschools 

kwaliteitssysteem in te richten. Vanaf februari 2017 is voor het ontwikkelen hiervan een extern 

projectleider voor 2 dagen per week werkzaam.  

De scholen 
WIJ de Venen heeft zestien scholen. De zestien scholen zijn gevestigd in drie gemeenten. De meeste 

scholen hebben een eigen directeur. De Kleine Wereld en De Kinderarcke hebben gezamenlijk één 

directeur. Deze combinatie sluit goed aan bij de ligging, omvang en ontwikkeling van de scholen. Tot 

1 augustus 2017 hadden ook de Antonius en De Rietkraag één directeur, maar die combinatie bleek 

minder passend. Beide scholen hebben inmiddels weer een eigen directeur.  

Gemeente Dorp/kern School Directeur Aantal lln. 

Nieuwkoop Ter Aar De Fontein M. Kieboom 121 

 De Vosseschans M. Uyttewaal 271 

 Langeraar Aeresteijn A. Zantboer 268 

 Nieuwveen St. Nicolaasschool M. Dekker 217 

 Zevenhoven/Noordeinde De Diamant H. Broekkamp 214 

 Noorden Antonius A. Blanken 151 

 Nieuwkoop  De Rietkraag A.Blanken/R. 
Veenstra 

328 

 Maranatha M. Griffioen 133 

Kaag &  
Braassem 

Leimuiden De Schakel  B. Vos/K. van 
Goozen 

119 

De Kleine Wereld A. van Bostelen 167 

 Rijnsaterwoude De Kinderarcke 80 

 Woubrugge De Kinderkring M.Hebbink 228 

 Hoogmade Ter Does K. Hagenaars 134 

Alphen a/d 
Rijn 

Hazerswoude Dorp Johannes Post C. Kristallijn 115 

Hazerswoude Rijndijk  De Tweeklank C. de Bakker 295 

 Koudekerk a/d Rijn De Rank E. Rozema 209 

 

Drie scholen kregen in 2017 een nieuwe directeur. De directeur van De Kinderkring vertrok naar een 

baan elders, op De Schakel ging de directeur met pensioen en de directeur van De Rietkraag had ook 

de Antonius onder haar hoede, maar richt zich nu op één school waarna De Rietkraag een nieuwe 

directeur kreeg. Twee van de directievacatures werden intern ingevuld.  
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2. Onderwijs en identiteit 

Identiteit 
De identiteit van WIJ de Venen overstijgt de denominaties, wij zijn een samenwerkingsstichting waar 

zowel katholieke als protestants-christelijke scholen onder vallen, maar waar ook ruimte bestaat 

voor openbaar onderwijs en samenwerkingsscholen. Tegelijkertijd komen wij uit een katholieke en 

protestant-christelijke traditie en dat erfgoed willen wij overdragen aan de generaties na ons. In een 

identiteitsnotitie hebben we de waarden en prioriteiten vastgelegd die ons met elkaar verbinden.  

Onderwijs en kwaliteit 

Ruimte voor scholen 
Borging van toekomstbestendig, kwalitatief goed onderwijs was de voornaamste beweegreden voor 

onze fusie. Samen kunnen we de uitdagingen van deze tijd beter aangaan: meer differentiëren, meer 

focus op een doorgaande leerlijn, meer aandacht voor de vaardigheden die deze kinderen in de 

toekomst nodig zullen hebben. Passend onderwijs en handelingsgericht werken staan centraal in 

onze werkwijze, zodat wij kunnen aansluiten op de mogelijkheden en leerbehoeften van ieder kind. 

Binnen deze centrale afspraken hebben onze zestien scholen de ruimte om hun schoolprofiel af te 

stemmen op de ‘couleur locale’ van de gemeenschap waarin de school zich bevindt.  

Kwaliteitsbeleid  
In 2017 zijn wij gestart met het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem waarmee wij de resultaten 

van alle scholen kunnen monitoren. We willen ons, op basis van een gemeenschappelijke set van 

indicatoren, horizontaal en verticaal, intern en extern, kunnen verantwoorden. Tegelijkertijd willen 

wij daarbij leren van elkaar. Bij het monitoren van de kwaliteit van onze scholen draait het dan ook 

om de vraag: waar kan het beter en hoe kunnen we elkaar daarbij helpen. 

Media en ICT 
In 2017 heeft de bestuurder samen met de twee bovenschoolse i-coaches de leergang “Slimmer 

Leren met ICT” van de PO-raad gevolgd. Dit heeft geleid tot het aanstellen en faciliteren van een i-

coach op iedere school. Deze i-coaches hebben tot taak om in samenwerking met de directeur en 

intern begeleider de inzet van media en ICT in alle scholen te stimuleren. De i-coaches komen bij 

elkaar in een bovenschools netwerk dat in 2017 is gestart. Vanuit dit netwerk willen we de inzet van 

ICT en media op de scholen stimuleren. Uitgangspunt hierbij is: meer ≠ beter, waarmee wij bedoelen 

dat meer inzet van media en ICT niet per definitie leidt tot hogere kwaliteit van onderwijs.  

 

Bovenstaande matrix hebben wij geïntroduceerd om zichtbaar te maken dat de inzet van media en 

ICT ons kan helpen om van ons onderwijs meer maatwerk te maken en het leerling gestuurd in te 

richten.  
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Sociale veiligheid 
Sociale veiligheid was een belangrijk thema in 2017. In samenwerking met de GGD is het 

stichtingsbeleid o.g.v. sociale veiligheid opgesteld. De rollen en taken van anti-pestcoördinator, 

aandachtsfunctionaris en contactpersonen zijn duidelijk beschreven en toegedeeld aan 

medewerkers. Voor deze medewerkers zijn trainingen verzorgd. Daarnaast zij bij de afzonderlijke 

scholen afspraken gemaakt voor workshops voor ouders en medewerkers.  

Inspectiebezoek en eindopbrengsten  
In 2017 werden drie scholen bezocht door de inspectie. De Nicolaasschool kreeg in februari bezoek 

en ondanks alle directiewisselingen kreeg de school een basisarrangement toegekend. De Diamant 

werd in juni bezocht. De Diamant is een fusieschool en de vml. Zevenhof, onderdeel van De Diamant, 

had nog een arrangement ‘zwak’. Het gefuseerde team heeft heel hard gewerkt en in juni heeft de 

school terecht een basisarrangement gekregen. De Antonius heeft in 2016 een arrangement ‘zwak’ 

gekregen, maar in juni 2017 heeft de inspectie geconstateerd dat alles weer goed op orde is en kreeg 

de school een basisarrangement. Dit betekent dat alle zestien scholen eind 2017 over een 

basisarrangement beschikten. 

De eindopbrengsten van onze scholen waren als volgt:  

Naam school Toets Score Inspectienormering 

De Kleine Wereld Centrale eindtoets (CET) 536,1 Op of boven de ondergrens 

Antonius Centrale eindtoets (CET) 537,8 Op of boven de ondergrens 

St. Nicolaasschool Centrale eindtoets (CET) 535,8 Op of boven de ondergrens 

De Diamant ICE Eindevaluatie Primair onderwijs 87,5 Op of boven de ondergrens 

Aeresteijn Centrale eindtoets (CET) 535,2 Op of boven de ondergrens 

De Kinderarcke Centrale eindtoets (CET) 538,0 Op of boven de ondergrens 

De Rietkraag Route 8 201,0 Op of boven de ondergrens 

Ter Does Centrale eindtoets (CET) 539,3 Op of boven de ondergrens 

De Vosseschans Centrale eindtoets (CET) 540,2 Op of boven de ondergrens 

De Tweeklank Centrale eindtoets (CET) 534,1 Onder de ondergrens 

De Kinderkring ICE Eindevaluatie Primair onderwijs 78,4 Onder de ondergrens 

De Schakel Route 8 207,9 Op of boven de ondergrens 

Johannes Postschool Route 8 210,3 Op of boven de ondergrens 

Maranatha-school Route 8 206,3 Op of boven de ondergrens 

Fontein Route 8 219,9 Op of boven de ondergrens 

De Rank Route 8 195,9 Onder de ondergrens 

 

Passend Onderwijs  
Vanuit het samenwerkingsverband ontvangt WIJ de Venen middelen voor Passend Onderwijs. Deze 

middelen worden centraal beheerd. De intern begeleiders van de scholen kunnen, aan de hand van 

een afgesproken procedure, aanvragen indienen voor extra ondersteuning van leerlingen. De 

toekenning van aanvragen wordt kritisch gevolgd binnen het bovenschools netwerk van intern 

begeleiders. Middels horizontale verantwoording wordt bewaakt of de inzet van de middelen 

passend gebeurt.  
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3. Personeelsbeleid 

Harmonisering personeelsbeleid 
Het jaar 2017 stond vanwege de fusie in het teken van harmonisatie op het gebied van 
personeelsbeleid. Het beleid m.b.t. personeelsvoorzieningen, jaartaak en werktijdfactor, 
ziekteverzuim en verzuimprotocol werd geharmoniseerd en geactualiseerd. Een nieuwe 
functiebeschrijving voor directeuren binnen WIJ de Venen werd vastgesteld. Daarnaast is in 2017 een 
start gemaakt met het ontwikkelen van overplaatsingsbeleid, de harmonisatie van het 
functiebouwwerk en een nieuwe gesprekkencyclus.  

Begeleiding startende leerkrachten en De Competentiethermometer 
De Woudse Venen en De Veenplas hebben in 2016 samen een traject voor begeleiding van startende 

leerkrachten ontwikkeld. Dit traject is in 2017 verder uitgewerkt en voortgezet. Startende 

leerkrachten krijgen gedurende hun ontwikkeling tot basisbekwame leerkracht begeleiding en 

coaching van interne coaches (leerkrachten LB). Daarnaast nemen zij deel aan door één van de 

directeuren geleide intervisiebijeenkomsten. De ontwikkeling wordt in kaart gebracht met behulp 

van het instrument “De Competentiethermometer”. Twee directeuren binnen de organisatie zijn in 

het bezit van een licentie om dit instrument te gebruiken. Het streven is hiervoor meerdere 

directeuren op te leiden. “De Competentiethermometer” wordt ook ingezet in situaties waarin 

twijfel is ten aanzien van het functioneren van medewerkers. 

Ziekteverzuim, preventie en vitaliteit 
Het ziekteverzuim is in 2017 geleidelijk aan gedaald. Het voortschrijdend gemiddelde is van 8,18 % 

afgenomen tot 5,22% aan het eind van het jaar. Dit percentage is lager dan het landelijk gemiddelde 

voor het basisonderwijs (6,2% over 2016). WIJ de Venen maakt gebruik van arbodienstverlener Zorg 

van de Zaak. De bedrijfsarts houdt eens in de twee weken spreekuur op het bedrijfsbureau. Dit zorgt 

voor korte lijnen en goede communicatie tussen de bedrijfsarts, de directeur, P&O, en medewerker.  

Preventie, met het oog op voorkoming van ziekteverzuim, staat hoog in het vaandel. Wij hebben 

contact met diverse coaches en professioneel begeleiders op wie een beroep gedaan kan worden om 

(verder) ziekteverzuim te voorkomen.  

In dit kader is aan medewerkers in 2017 ook twee keer de workshop “Slow Working” aangeboden. 

Deze workshop is erop gericht stress te verminderen, beter om te gaan met werkdruk en te zoeken 

naar een goede balans tussen werk en privé.  

 

Verzuimpercentage en voortschrijdend verzuim 2017 
 

 2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 

Verzuimpercentage  5,92 5,72 5,18 6,36 6,13 5,59 

Voortschrijdend verzuim 8,18 7,56 6,94 6,60 6,37 6,05 

       

 

2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12 

Verzuimpercentage  5,91 4,71 4,35 3,78 4,73 4,34 

Voortschrijdend verzuim 5,96 5,92 5,84 5,63 5,42 5,22 
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Discussie werkdruk  
Binnen WIJ de Venen is aandacht voor de ervaren werkdruk. Uitgangspunt in het beleid jaartaak is 

dat iedere medewerker een passende werktijdfactor heeft voor wat betreft de met hem of haar 

afgesproken werkzaamheden. Daarnaast is het percentage lesgebonden taken (voor- en nawerk 

rondom de lessen) verhoogd naar 50% van het aantal lestaken. Medewerkers met een niet-passende 

werktijdfactor gaan in gesprek met hun directeur. In overleg kan een beroep worden gedaan op de 

knelpuntenregeling. Niettemin blijft de werkdruk aanzienlijk. Tijdens de landelijke stakingsdagen op 5 

oktober en 12 december waren vrijwel alle scholen van WIJ de Venen gesloten. Een aantal 

medewerkers heeft de stakingsactie in Den Haag bezocht. Op 5 oktober heeft in het werkcafé van 

het bedrijfsbureau een stichtingsbrede discussie m.b.t. de oorzaken van werkdruk plaatsgevonden.  

Personeelstevredenheidspeiling 
Als gevolg van de fusie per 1 januari 2017 is in 2017 geen personeelstevredenheidspeiling 
afgenomen. Deze staat op de agenda voorjaar 2018. 

Klachtenregeling en externe vertrouwenspersoon voor personeel 
Beging 2017 werd een nieuwe klachtenregeling voor WIJ de Venen vastgesteld. Hierin zijn tevens 
afspraken gemaakt m.b.t. het aanwijzen van een externe vertrouwenspersoon voor personeelsleden. 
De externe vertrouwenspersoon voor personeelsleden is per 1 augustus 2017 aan zijn taak 
begonnen. In bijlage 3 is het jaarverslag van deze extern vertrouwenspersoon opgenomen. 

Professionalisering en scholing 
Met het oog op kwaliteit van het onderwijs besteden wij zowel op school- als op stichtingsniveau 
veel aandacht aan professionalisering en scholing. Iedere school werkt met eigen studiedagen en 
scholingsprogramma’s. Daarnaast is er bovenschools een scholingsaanbod waarop medewerkers 
kunnen intekenen. In 2017 waren dat o.a. lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, BHV en de in 
company leergang bewegingsonderwijs. Daarnaast zijn er bovenschoolse (leer)netwerken van o.a. de 
intern begeleiders, de plusleerkrachten en i-coaches. Een aantal medewerkers volgt daarnaast een 
individueel scholingstraject. Een deel hiervan maakt hiervoor gebruik van de Lerarenbeurs.  
Vanuit de gedachte van talentontwikkeling én met het oog op verwachte directievacatures in de 
komende jaren, is een aantal medewerkers in de gelegenheid gesteld de opleiding tot schoolleider te 
gaan volgen bij Penta Nova (de Academie voor Schoolleiderschap in Utrecht).  
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Eens per jaar komen alle onderwijsassistenten, administratief medewerkers en contactpersonen bij 
elkaar. Deze bijeenkomsten staan in het teken van scholing en professionalisering, intervisie en 
ontmoeting. 

Formatiebeleid en mobiliteit 
In de afgelopen jaren is door vml. De Veenplas een verdeelmodel ontwikkeld, het model van De 
Effectieve School, waarmee de middelen voor personeelsinzet die op stichtingsniveau in één 
lumpsum binnen komen zo eerlijk en gelijk mogelijk worden verdeeld over de scholen. Hierdoor 
heeft ieder kind op iedere school dezelfde kansen op eigentijds hoogwaardig kwalitatief onderwijs. 
SPO WIJ de Venen heeft dit model overgenomen. In 2017 is met behulp van dit model de formatie 
per 1 augustus 2017 tot stand gekomen. Het model wordt voortdurend verfijnd en bijgesteld. Nieuw 
in 2017 was de beschikbare formatie voor i-coachuren en de planbare vervanging.  
Door de beschikbaarheid van formatie voor ondersteunende functies als administratief medewerker 
en conciërge kunnen directeuren keuzes maken die helpen in het terugdringen van werkdruk. In het 
geval er sprake is van knelpunten in de jaartaak van medewerkers kan een beroep worden gedaan op 
de knelpuntenregeling om zo de werktijdfactor van de betreffende medewerker alsnog passend te 
maken.  
Ten gevolge van de daling van het leerlingenaantal en (te) weinig natuurlijk verloop op één van de 
scholen, was in 2017 gedwongen overplaatsing van één van de leerkrachten van toepassing.  
Op stichtingsniveau is sprake van een geringe daling van het leerlingenaantal. In voorgaande jaren 
werd, ten gevolge van de krimp in het Groene Hart, nauwelijks tot geen nieuw personeel 
aangenomen en konden tijdelijke benoemingen niet worden verlengd. Inmiddels is deze situatie 
veranderd. Verwacht wordt dat in de komende jaren een lerarentekort zal ontstaan. Dat maakt dat 
er beweging komt op de arbeidsmarkt en mobiliteit binnen de organisatie. Leerkrachten vinden een 
baan elders, nieuwe leerkrachten komen binnen. In 2017 heeft WIJ de Venen nog geen last gehad 
van een dreigend tekort aan leerkrachten.  
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Regionaal Transfercentrum RTC Cella  
WIJ de Venen participeert in RTC Cella, de regionale invalpool, waarin zeven besturen deelnemen. 
RTC Cella is een stichting, ontstaan vanuit een bestuurlijke samenwerking in de regio 
Alphen/Gouda/Den Haag. Het doel van deze samenwerking is werkbehoud, werkcreatie en mobiliteit 
voor leerkrachten. Dit doen de besturen door het creëren van een gezamenlijke, bovenbestuurlijke 
pool van leerkrachten ter hoogte van 6% van de totale personeelsformatie. De leerkrachten, die 
gezamenlijk het kernteam van RTC Cella vormen, worden ingezet voor vervanging op de scholen. 
Naast het inspelen op de vervangingsbehoefte, komt de inzet van kernteamleerkrachten ook 
tegemoet aan de door de WWZ gestelde eisen. Tenslotte biedt de bestuurlijke samenwerking 
mogelijkheden in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het behouden en 
aantrekken van gekwalificeerd personeel. Eind 2017 bedroeg het aandeel van WIJ de Venen in het 
totale kernteam 9,36 fte. Streefgetal was 11,46 fte.  
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4. Samenwerking en communicatie  
 

WIJ de Venen kiest voor samenwerking en niet voor concurrentie. Wij zijn ervan overtuigd dat de 

kwaliteit van ons onderwijs daar meer mee gediend is. Niet voor niets schrijven wij WIJ met 

hoofdletters in de naam van onze organisatie.  

Interne samenwerking en communicatie 

Nieuwe overlegstructuur  
Voor de nieuwe, gefuseerde organisatie is een nieuwe overlegstructuur ingericht. Het 

directeurenoverleg, het overleg tussen directeuren en staf o.l.v. het College van Bestuur, staat hierin 

centraal. Het directeurenoverleg vindt maandelijks plaats. De onderwerpen voor het overleg worden 

voorbereid in werkgroepen die bemenst worden door directeuren, staf en andere relevante 

betrokkenen. 

Daarnaast zijn in 2017 beleidsdagen georganiseerd voor de directeuren, voor de staf van het 

bedrijfsbureau en voor de i-coaches samen met hun directeuren en intern begeleiders.  

In 2017 zijn we tevens gestart met zgn. ‘werkcafé’s’. Eén keer per kwartaal worden medewerkers 

uitgenodigd om, op basis van vrijwillige aanmelding, deel te nemen aan een bijeenkomst rondom een 

thema. In 2017 hebben de thema’s lerarenregister en werkdruk op de agenda gestaan.  

Wij de Venen bijeenkomsten 
Op 11 januari hebben wij de start van WIJ de Venen gemarkeerd tijdens een druk bezochte 

nieuwjaarsreceptie. Het nieuwe logo van onze organisatie is gepresenteerd en de leden van de 

nieuwe Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de voorzitter van de GMR voorgesteld. 

Op 29 maart hebben wij met alle medewerkers de fusie gevierd met een startconferentie in 

Avifauna. Margriet Sitskoorn hield een inspirerende lezing met de titel ‘Brein van het kind in relatie 

tot 21e eeuwse vaardigheden’. Daarna werden er workshops verzorgd door interne en externe 

deskundigen en sloten we de middag af met het gezamenlijk instuderen van liederen en een diner.  

Externe samenwerking en communicatie 

Ontwikkeling Integrale Kindcentra 
WIJ de Venen staat zeer positief t.o.v. de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC). In de dorpen en 

kernen waarin onze scholen staan werken we nauw samen met andere kindpartners: basisscholen 

van andere besturen, kinderopvang, peuteropvang, bibliotheek, jeugd- en gezinsteams, 

sportverenigingen. Per dorp verschillen de samenwerkingspartners, dit hangt o.a. samen met het 

gemeentelijk beleid. In de gemeente Kaag & Braassem liepen in 2017 drie IKC-trajecten, evenals in de 

gemeente Nieuwkoop. Deze trajecten worden sterk gestimuleerd vanuit de maatschappelijke visie en 

de integrale huisvestingsplannen van deze gemeenten. Scholen van WIJ de Venen waarvoor nog 

geen nieuwbouw of renovatieplannen bestaan zoeken ook de samenwerking met kindpartners. Ook 

daar zijn mooie initiatieven aan het ontstaan.   

Bestuurlijk spreidingsbeleid 
Om de vorming van IKC’s te bevorderen heeft WIJ de Venen met het schoolbestuur van 

Morgenwijzer (de fusieorganisatie van voorheen SOPORA en SKBA) een spreidingsbeleid 

afgesproken. Morgenwijzer heeft basisscholen in dezelfde drie gemeenten. Morgenwijzer en WIJ de 

Venen zijn overeengekomen dat indien er binnen IKC-trajecten scholen van beide besturen 

samengaan, de besturen scholen aan elkaar zullen overdragen. Morgenwijzer zal scholen aan WIJ de 
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Venen overdragen binnen de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop, WIJ de Venen zal het 

omgekeerde doen binnen de gemeente Alphen. Beide besturen zijn tot deze afspraken gekomen 

omdat zij menen hiermee de IKC-ontwikkeling te stimuleren en de samenwerking met gemeenten te 

versterken. Vanzelfsprekend zal de overdracht van scholen slechts plaats vinden na een zorgvuldig 

doorlopen proces met teams, ouders en andere betrokkenen en met instemming van de MR-en.  

Samenwerkingsverband Rijnstreek  
WIJ de Venen is deelnemer van het samenwerkingsverband Rijnstreek. Wij zijn o.a. 

vertegenwoordigd in de ondersteuningsplanraad, klankbordgroepen en kwaliteitskringen. Ook 

bestuurlijk denken we mee in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

Samenwerking met voortgezet onderwijs  
Wij de Venen voert structureel overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Dit 

gebeurt zowel op bestuurlijk als op directieniveau. Doel van de overleggen is een betere aansluiting 

van de leerlijnen en goede kwaliteit van de schooladviezen.   

Samenwerking met gemeenten  
WIJ de Venen heeft goede samenwerking met alle drie gemeenten. De samenwerking betreft naast 

de ontwikkeling van IKC’s , ook voor- en vroegschoolse educatie (VVE), beleid nieuwkomers, 

huisvesting en jeugdhulp.  

Samenwerking PO-raad 
Wij de Venen is aangesloten bij de PO-raad. Bestuurlijk volgen we de landelijk afgesproken 

beleidslijnen en de beleidsmedewerkers nemen deel aan de diverse kennisnetwerken o.g.v. 

personeel, financiën en huisvesting.  
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5. Huisvestingsbeleid 
Nieuwbouw 

De Diamant 

Als gevolg van de samenvoeging van de locaties Noord en Zuid van De Diamant (op locatie Noord) 

moest worden gezocht naar tijdelijke huisvesting voor 2 groepen. Deze werd gerealiseerd door het 

plaatsen van 2 noodlokalen. De planning was strak en kon net niet worden gehaald. Na de 

zomervakantie was elk hoekje van de school benut om alle leerlingen te kunnen bergen; medio 

september werden de extra lokalen in gebruik genomen.  

Voor de nieuwbouw van De Diamant werd het Plan van Eisen opgesteld, stuur- en projectgroep 

kwamen daarvoor regelmatig bijeen. Ter inspiratie bezocht de projectgroep een aantal IKC’s elders in 

het land.  

IKC- ontwikkeling Ter Aar 

In dit IKC zullen twee scholen van WIJ de Venen, De Fontein en De Vosseschans, samengaan met een 

school van Morgenwijzer en een aantal andere kindpartners. Hiervoor werd een definitief Plan van 

Eisen vastgesteld en aan de hand hiervan vond een architectenpresentatie plaats. Architectenbureau 

De Zwarte Hond werd hierbij geselecteerd.  

IKC Leimuiden 

In Leimuiden zullen twee scholen van WIJ de Venen, De Schakel en De Kleine Wereld, samengaan 

met De Torenvalk van Morgenwijzer. Ook voor het IKC in Leimuiden (IKL) vond de architectenselectie 

inmiddels plaats, hier werd gekozen voor Architectenstudio DP6. 

Brede school Hoogmade 

Na wat tegenslag in de aanloop van het project, werd op 12 oktober de eerste paal geslagen voor dit 

nieuwe gebouw. De planning is dat het in juli 2018 wordt opgeleverd. De school is voorzien van ca. 

165 zonnepanelen, waardoor het gebouw naar verwachting energieneutraal (‘nul op de meter’) zal 

zijn.  

IHP Alphen aan den Rijn 
Om een goed inzicht te verkrijgen in de toekomst van de schoolgebouwen in de gemeente Alphen 

aan den Rijn is in overleg tussen schoolbesturen en de gemeente besloten om een Integraal 

Huisvestings Plan (IHP) op te stellen. Dit proces wordt begeleid door het bureau ICS. Het IHP zal 

duidelijkheid bieden t.a.v. eventuele toekomstige nieuwbouw, renovatie óf samenvoeging van 

schoolgebouwen. Voor WIJ de Venen betekent dit meer inzicht in te plannen investeringen.  

Onderhoud gebouwen 
Het onderhoud van de vml. Veenplas scholen werd uitgevoerd onder supervisie van OHM 

(Onderwijsbureau Hollands-Midden). Om de wijze van gebouwonderhoud te harmoniseren, werd 

met OHM een overeenkomst gesloten voor toevoeging van de vml. Woudse Venenscholen. Op deze 

manier wordt het onderhoud voor alle scholen op dezelfde wijze aangestuurd. Daartoe voert OHM 

nauw overleg met de beleidsmedewerker facilitair van WIJ de Venen. 

WIJ de Venen heeft,  met het oog op nieuwbouwplannen, een aantal scholen voor wat betreft het 

reguliere onderhoud ‘on hold’ gezet. Alleen het technisch noodzakelijke onderhoud wordt hier 

uitgevoerd. Voor de overige scholen wordt het onderhoud uitgevoerd volgens het door OHM 

opgestelde meerjarenonderhoudsplan. Uiteraard werd daarnaast het jaarlijks of periodieke 

onderhoud van installaties uitgevoerd. 
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Op het bedrijfsbureau werden, in overleg met de collega’s van Morgenwijzer die in hetzelfde gebouw 

gehuisvest zijn, de ruimten rondom de vergaderzaal aangepast. Het archief werd verkleind, waardoor 

de vergaderzaal in oppervlakte toenam. Door het plaatsen van een mobiele tussenwand in zowel 

vergaderzaal als werkcafé werden extra spreekkamers gerealiseerd. 
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6. Financieel beleid  

Begrotingsbeleid 
SPO WIJ de Venen heeft bij de oprichting per 1 januari 2017 gekozen om te werken met de 
systematiek van schooljaarbegrotingen. De Planning en Control cyclus is daarop afgestemd.  
De schooljaarbegrotingen en formatieplannen komen tot stand met behulp van het door ons zelf 
ontwikkelde verdeelmodel van De Effectieve School. Vanuit vooraf gestelde normen (parameters), 
gebaseerd op het realiseren van hoogwaardige kwaliteit van onderwijs, worden de middelen per 
schooljaar verdeeld over de scholen en de bovenschoolse organisatie. Toewijzing van formatie 
gebeurt op basis van een gedegen schatting van het aantal leerlingen op 1 oktober in het schooljaar 
waarvoor de begroting gemaakt wordt.  

Omdat SPO WIJ de Venen midden in een schooljaar is gefuseerd (1 januari 2017) is ervoor gekozen 
om voor de scholen van vml. De Woudse Venen een begroting op te stellen over de eerste 7 
maanden van het boekjaar. Voor de scholen van vml. De Veenplas was er al een schooljaarbegroting 
2016-2017 vastgesteld en dus ook voor de eerste 7 maanden van 2017. Met ingang van het 
schooljaar 2017-2018, op 1 augustus 2017, is vervolgens voor de gehele organisatie WIJ de Venen de 
schooljaarbegroting vastgesteld. 

Rapportages 
De periodieke financiële- en personele rapportage zorgt ervoor dat de directeuren goed op de 
hoogte zijn van de uitputting van hun toegekende budgetten. Deze rapportages worden periodiek 
besproken door de bestuurder met de directeuren van de scholen. Via het informatiesysteem van 
administratiekantoor Groenendijk hebben de directeuren rechtstreeks toegang tot de financiële 
administratie. De periodieke rapportages worden tevens besproken in de GMR en Raad van Toezicht. 
Op deze wijze zijn alle geledingen binnen SPO WIJ de Venen op de hoogte. 

Harmonisatie 

Afgelopen jaar was vooral een jaar van harmonisatie. Systemen en beleid moesten op elkaar worden 
afgestemd. Er is veel tijd en energie gestoken in de overstap naar (voor vml. Veenplasscholen) een 
nieuw administratiekantoor, Groenendijk, en in het inrichten van nieuwe financiële begrotings- en 
rapportagesystemen. Daarnaast hebben we in 2017 hier en daar nog last gehad van verschillende 
zienswijzen op de manier waarop kosten werden verantwoord. 

Specifieke geldstromen 
Er is een aantal specifieke geldstomen binnen WIJ de Venen die een nadere toelichting behoeven. 
Deze geldstromen zijn onderdeel van het geheel en niet als zodanig herkenbaar in de verschillende 
cijfers en toelichtingen. Wij lichten er een drietal specifiek toe: 

Prestatiebox 

In 2017 heeft SPO WIJ de Venen in totaal € 461.000 ontvangen uit de prestatiebox. Deze middelen 
zijn in 2017 volledig ingezet. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van o.a. cultuureducatie en 
extra formatie waardoor er in de reguliere formatie ruimte ontstond om medewerkers te faciliteren 
om te kunnen werken aan opbrengstgericht werken. Daarnaast worden deze middelen ingezet ten 
behoeve van het ontwikkelen van kwaliteitssystemen. 

Middelen samenwerkingsverband 

In 2017 is € 667.000 werkelijk ontvangen van het samenwerkingsverband. Daar is € 76.000 aan 

toegevoegd uit nog niet ingezette middelen uit 2016. € 47.000 aan alsnog niet ingezette middelen is 

uit 2017 overgeheveld naar 2018. Dat heeft geresulteerd in een ‘netto bate’ van € 696.000. 
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WIJ de Venen heeft de middelen van het samenwerkingsverband deels ingezet ten behoeve van de 

(deel)financiering van voldoende inzet van intern begeleiders op alle scholen. Daarnaast heeft WIJ de 

Venen een deel van het budget gebruikt om alle scholen binnen de stichting 0.1 fte t.b.v. 

zorgleerlingen en 0.1 t.b.v. plusleerlingen toe te kennen. Met deze formatie wil WIJ de Venen zowel 

de zorgondersteuning als de zorgplus ondersteuning binnen de scholen borgen. 

Naast deze algemene inzet kent WIJ de Venen het overig deel van het budget toe aan maatwerk inzet 

om kinderen individueel extra te kunnen ondersteunen. Daarvoor heeft WIJ de Venen een interne 

aanvraagprocedure opgesteld. De inzet en resultaten van de trajecten voor extra ondersteuning zijn 

besproken in het netwerk van intern begeleiders. Met de inzet van extra ondersteuning voor 

individuele leerlingen wordt het mogelijk dat deze leerlingen op onze scholen kunnen blijven en niet 

verwezen hoeven te worden naar Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs. 

Private middelen 

Sinds 2012 zijn de directie- en activiteitenrekeningen van de vml. Veenplasscholen in de jaarrekening 

opgenomen. Dit beleid is binnen WIJ de Venen voor deze scholen gecontinueerd. De inkomsten van 

deze rekeningen bestaan uit bijdragen van ouders, sponsoractiviteiten, donaties e.d. Deze 

rekeningen zijn volledig opgenomen in de boekhouding en worden daar integraal verantwoord. 

Ultimo 2017 stond op deze schoolrekeningen in totaal €125.632. (€ 122.113 ultimo 2016). Daarnaast 

hebben de scholen nog eigen spaarmiddelen, welke opgebracht zijn door acties e.d. Per einde 2017 

bedroeg het saldo van deze spaarrekeningen € 59.405 (€ 65.291 ultimo 2016). De scholen gebruiken 

deze private middelen om specifieke doelen te kunnen financieren, zoals aanvullende zaken bij 

nieuwbouw, festiviteiten rond jubilea van scholen, speelmateriaal e.d. 

De scholen van de vml. De Woudse Venen hanteren nog een systematiek van declaraties bij  

steunstichtingen van de scholen. 

Treasurybeleid 
Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen van 25 juli 2001, nr. FVE 2001/57965N, houdende regels over het 
beleggen en belenen van publieke middelen (Regeling beleggen en belenen door instellingen voor 
onderwijs en onderzoek). Bij het aantrekken, respectievelijk uitzetten, van middelen wordt 
gehandeld in overeenstemming met de in deze regeling gestelde verplichtingen.  
Eind 2017 is het Treasurystatuut voor WIJ de Venen opnieuw opgesteld, begin 2018 is het door de 
Raad van Toezicht vastgesteld. 

 

WIJ de Venen beschikte over een liquiditeit van € 6.888.000 per ultimo 2017. Daarvan is € 5.968.000 
overtollig en weggezet op spaarrekeningen en/of kortlopende deposito’s bij zowel de Rabobank als 
de ABN- AMRO. 
De rentestanden variëren tussen de 0% en 0.2% vaak met een bonusrente van 0.3% over een 
bepaald bedrag over een bepaalde periode.  
 

Bank 31-12-2017 01-01-2017 

Rabobank 2.853.387 2.136.566 

ABN-AMRO 3.114.623 3.133.384 

Totaal spaarrekeningen 5.968.010 5.269.951 

 
WIJ de Venen heeft geen middelen belegd in aandelen, obligaties of andere waardepapieren. 
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Aanbestedingsbeleid 
In 2017 is het aanbestedingsbeleid, in het kader van de harmonisatie, opnieuw opgesteld voor WIJ de 

Venen. In 2018 is dit beleid bekrachtigd door de Raad van Toezicht.  

Eind 2017 is besloten om het contract voor de kopieermachines op te zeggen bij de leverancier van 

vml. De Woudse Venen en te beleggen bij de leverancier van vml.  De Veenplas. In afwijking van de 

procedure heeft hiervoor geen aanbesteding plaats gevonden. Het College van Bestuur heeft hiertoe 

besloten en daarvan melding gemaakt bij de Raad van Toezicht. 

Risicobeleid 
In 2017 is een aanvang gemaakt met het opstellen van een risicoanalyse van de nieuwe stichting. WIJ 
de Venen maakt daarbij gebruik van het analyse instrument dat door de PO Raad is samengesteld. 
Deze analyse maakt per domein inzichtelijk welke risico’s er bestaan in de organisatie en hoe daar 
mee om te gaan. De analyse zal in de loop van 2018 worden afgerond. Op dat moment zal ook een 
financiële vertaling plaats vinden en de hoogte van de benodigde algemene reserve bepaald worden.  
De risicoanalyse zal vervolgens periodiek herhaald worden en uiteindelijk onderdeel worden van het 
kwaliteitssysteem dat momenteel ontwikkeld wordt. 
 
Een aantal specifieke risico’s die we nu al zien zijn: 
- De leerlingaantallen: deze zijn cruciaal in het bepalen van o.a. inzet van formatie op de scholen via 
ons verdeelmodel “De Effectieve school”. Op dit moment zien we een krimp in de komende jaren van 
± 5%.  
- De toekomstige nieuwbouwprojecten: hier zien we vooral risico’s in overschrijdingen van 
bouwbudgetten en in de kosten van extra afschrijvingen en desinvesteringen in verband met het 
samengaan van scholen. 
- Wijzigingen in wet en regelgeving: denk bijvoorbeeld aan de invoering van de wet AVG per mei 

2018. Deze wet kan, indien niet goed uitgevoerd, leiden tot hoge boetes. 
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7. Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 2017 en 

analyse 
In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van baten en lasten van WIJ de Venen toegelicht. De 
cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 zoals deze in dit verslag is opgenomen. In dit hoofdstuk 
zijn de bedragen afgerond op duizenden euro’s. 
De vergelijkende cijfers uit 2016 zijn gebaseerd op de jaarverslagen van de gefuseerde stichtingen  
SPCO Woudse Venen (41193) en SKB De Veenplas (40974). SPO WIJ de Venen is voortgezet onder het 
oude bestuursnummer van De Veenplas (40974). 
 
WIJ de Venen heeft over het boekjaar 2017 een positief resultaat behaald van € 561.000 t.o.v. 
begroot € 102.000 negatief. In 2016 was het gezamenlijk resultaat € 144.000 negatief. 
Het totaal van de baten steeg ten opzichte van 2016 met € 704.000 tot € 17.291.000. Het totaal van 
de lasten bleef in 2017 ten opzichte van 2016 vrijwel gelijk.  
De financiële baten daalden met € 15.000 naar € 7.000. Een daling van 68%. 
 

Toelichting Balans 
De financiële positie van WIJ de Venen komt tot uitdrukking in de balans. De verkorte balans is 

hieronder weergegeven. Daaronder een korte toelichting per balanspost.  

 

Verkorte balans (x € 1.000)         31-12-2017   31-12-2016 

        Activa 
       Materiële vaste activa 
    

2.110 
 

2.149 

Financiële vaste activa 
    

191 
 

58 

Vorderingen 
    

1.232 
 

1.388 

Liquide middelen 
    

6.888 
 

6.201 

Totaal 
    

10.422 
 

9.796 

        Passiva 
       Eigen vermogen 
    

7.014 
 

6.453 

Voorzieningen 
    

1.560 
 

1.361 

Schulden lang 
    

0 
 

0 

Schulden kort 
    

1.848 
 

1.983 

Totaal 
    

10.422 
 

9.797 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa dalen per saldo met € 39.000. Naast de investeringen in 2017 zijn er ook 

een aantal zaken versneld afgeschreven en dus gedesinvesteerd. Per saldo is er voor € 421.000 

geïnvesteerd. De meeste investeringen vonden plaats t.b.v. Media en ICT. De afschrijvingen 

bedroegen € 460.000. 

Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa bestaan uit de borgsom voor de apparatuur die wij inlenen van de Stichting 

Snappet. Deze borgsom wordt teruggestort zodra wij de apparatuur weer terug leveren. De borgsom 

is t.o.v. 2016 fors gestegen met € 133.000. We zien een enkele borg niet geretourneerd in verband 

met schade aan een van de apparaten. 
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Vorderingen 

De vorderingen dalen met € 156.000 in 2017. In deze post was een vordering opgenomen van  

€ 288.000 op het Vervangingsfonds. Deze is in 2017 vrijwel geheel afgewikkeld. 

Liquide middelen 

De liquide middelen nemen toe met € 687.000. Een verklaring voor deze toename is opgenomen in 

de jaarrekening 2017 onder rubriek B4 Kasstroomoverzicht. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen stijgt met € 561.000. Daarvan is via de resultaatbestemming € 421.000 

toegevoegd aan de algemene reserve. € 140.000 is toegevoegd aan de private reserve. Zie verder bij 

de resultaatbestemming. 

Voorzieningen 

Er zijn voorzieningen gevormd voor jubilea van medewerkers, duurzame inzetbaarheid van oudere 

werknemers en groot onderhoud.  

Aan de voorziening jubilea is in 2017 € 46.000 gedoteerd en € 21.000 onttrokken. Deze voorziening is 

ruim voldoende om aan de toekomstige jubilea verplichtingen te voldoen. 

De voorziening duurzame inzetbaarheid (DI) laat een saldo zien per einde 2017 van € 66.000. 

In 2017 is € 26.000 gedoteerd en heeft er een onttrekking plaats gevonden van € 8.845. De CAO-

afspraken rondom duurzame inzetbaarheid bieden medewerkers van 57 jaar en ouder de 

mogelijkheid om verlof te sparen. Daarvoor dienen individuele plannen opgesteld te worden met 

betrekking tot de opname van deze uren. In 2016 waren deze individuele plannen er nog niet en is de 

voorziening ingeschat. In 2017 heeft de inventarisatie wel plaats gevonden en zijn met de betrokken 

medewerkers afspraken vast gelegd. Nu blijkt dat de voorziening te hoog was ingeschat ultimo 2016. 

Daardoor is € 98.000 vrijgevallen. De hoogte van deze voorziening is nu correct. 

Aan de voorziening onderhoud is in 2017 een bedrag gedoteerd van bijna € 340.000. Ten laste van de 

voorziening onderhoud is een bedrag van € 83.000 aan groot onderhoud uitgevoerd. In 2017 zijn alle 

scholen opnieuw geschouwd.  

Schulden kort 

De korte schulden nemen met € 135.000 af. We zien een daling van € 121.000 bij de nog af te dragen 

pensioenlasten en belastingen. De overige € 14.000  zit in de vermindering van (per saldo) 

crediteuren en overige overlopende posten. 

Toelichting staat van baten en lasten 2017 
In de staat van baten en lasten zoals deze is opgenomen in de jaarrekening 2017 worden de baten en 

lasten over 2017 vergeleken met de opgestelde begroting voor 2017 en met de baten en lasten over 

2016. Onderstaand is de verkorte staat van baten en lasten opgenomen. De bedragen zijn in 

duizenden euro’s. Daaronder een korte toelichting per post.  

 

SPO WIJ de Venen      Realisatie   Begroot   Realisatie 

Verkorte resultatenrekening (x € 1.000)   2017   2017   2016 

        Rijksbijdragen 
  

16.429 
 

15.652 
 

15.834 

Overige overheidsbijdragen 
  

198 
 

108 
 

273 

Overige baten 
  

664 
 

198 
 

480 

Totaal baten 
  

17.291 
 

15.958 
 

16.587 
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Personele lasten 
  

13.851 
 

13.204 
 

13.449 

Afschrijvingen 
  

461 
 

394 
 

502 

Huisvestingslasten 
  

1.177 
 

1.142 
 

1.284 

Overige instellingslasten 
  

1.247 
 

1.352 
 

1.518 

Totaal lasten 
  

16.736 
 

16.092 
 

16.753 

        Saldo baten en lasten 
  

555 
 

-134 
 

-166 

        Financiële baten 
  

7 
 

32 
 

22 

        Exploitatieresultaat 
  

562 
 

-102 
 

-144 

 

De analyse van de verschillen in baten en lasten over 2017 in relatie tot de begroting 2017 en de 

exploitatie 2016 zijn onderstaand weergegeven. 

Mutaties Expl 2017   In % van   Expl 2017   In % van 

Baten en lasten 2017 Bgr 2017   bgr 2017   Expl 2016   expl 2016 

        Rijksbijdragen 777 (v) 5% 
 

595 (v) 4% 

Overige overheidsbijdragen 90 (v) 83% 
 

-75 (n) -27% 

Overige baten 466 (v) 235% 
 

184 (v) 38% 

Totaal baten 1.333 (v) 8% 
 

704 (v) 4% 

        Personele lasten 647 (n) 5% 
 

402 (n) 3% 

Afschrijvingen 67 (n) 17% 
 

-41 (v) -8% 

Huisvestingslasten 35 (n) 3% 
 

-107 (v) -8% 

Overige instellingslasten -105 (v) -8% 
 

-271 (v) -18% 

Totaal lasten 644 (n) 4% 
 

-17 (v) 0% 

        Financiële baten -25 (n) -78% 
 

-15 (n) -68% 

Exploitatieresultaat 664 (v) 
  

706 (v) 
  

Toelichting: Een (v) betekent een voordelig verschil t.o.v. de begroting, respectievelijk de exploitatie 

over voorgaand jaar. Een (n) betekent een nadelig verschil. 

Baten 
 

Rijksbijdragen 

De rijksbijdragen zijn met € 777.000 (5%) hoger uitgevallen dan de begroting. Een behoorlijk deel 
daarvan wordt veroorzaakt door de nagekomen groeimiddelen en de reguliere stijgingen van de 
Lumpsum, P+A-budgetten en de MI-bijdrage. (€ 530.000). Daarnaast zijn o.a. de prestatiebox 
middelen hoger uitgekomen en zijn er wat andere subsidies (nieuwkomers, studiebeurzen e.d.) 
ontvangen (€ 160.000). Tenslotte heeft het samenwerkingsverband een extra bedrag uitgekeerd om 
haar reserve te verkleinen. Deze zijn ten behoeve van de extra ondersteuning ingezet (€ 87.000). 
Ten opzichte van 2016 zien we een stijging van de rijksbijdragen van € 595.000. Op hoofdlijnen zijn 
de oorzaken hetzelfde als de hierboven genoemde oorzaken, alleen in omvang liggen de bedragen 
wat lager. 
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Overige overheidsbijdragen 

Bij het opstellen van de begroting voor 2017 was niet duidelijk of de gemeente Nieuwkoop haar 
subsidiebeleid zou continueren. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente haar beleid op een andere 
wijze gaat voortzetten en de subsidie wel blijft betalen. Daarmee is € 40.000 van de € 90.000 
verklaard. De overige € 50.000 komt voort uit hogere ontvangsten ten behoeve van de gymzalen in 
Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Bij de gymzalen in Kaag en Braassem staan daar ook de kosten 
tegenover, die niet begroot waren. 
 

Overige baten 

De overige baten komen € 466.000 hoger uit dan begroot. Daar zijn een aantal oorzaken voor te 
benoemen. Zo zijn de baten van verhuur € 39.000 hoger uitgekomen door nagekomen baten van 
voorgaande jaren en de huuropbrengst van het woonhuis in ter Aar.  
De baten ten behoeve van de TSO in eigen beheer vallen € 24.000 hoger uit dan begroot. In de 
begroting zijn we ervan uit gegaan dat één school de TSO zou gaan uitbesteden, maar dit is niet 
doorgegaan, uiteindelijk hebben ze de TSO wel zelf geregeld. Uiteraard staan daar dan ook kosten 
tegenover. 
WIJ de Venen heeft een aantal mensen gedetacheerd. Deze detacheringen brachten € 42.000 op en 
dit was niet begroot.  
Tenslotte hebben er allerlei afrekeningen plaatsgevonden in 2017 waardoor we € 348.000 aan extra 
baten hebben ontvangen. Dit bedrag bestaat onder andere uit € 80.000 huur van voorgaande jaren 
van het woonhuis in Ter Aar en € 43.000 uit vrijgevallen IMU gelden welke (naar achteraf bleek) ten 
onrechte als schuld waren opgenomen op de balans van vml. De Woudse Venen. Er is € 36.000 extra 
ontvangen op de vordering op het Vervangingsfonds over de afrekening 2016. Er heeft een 
afrekening van voorgaande jaren plaats gevonden van de MAG gelden (Maatschappelijke Agenda 
Kaag en Braassem) van € 38.000 en er was op de balans van De Woudse Venen nog een schuld 
opgenomen voor de huur van het oude kantoorpand. Achteraf is deze vordering vervallen. De 
overige € 90.000 extra baten bestaat uit allerlei kleinere bedragen. 
 

Lasten 

 

Personele lasten 

De personele lasten bestaan uit de salarislasten, de uitkeringen en de overige personele lasten. In 
onderstaande tabel zijn de verschillen t.o.v. de begroting weergegeven. 
Er is in 2017 € 647.000 meer uitgegeven aan personele lasten dan we vooraf begroot hadden. We 
zien dat de salarislasten na aftrek van de uitkeringen hoger zijn uitgekomen dan begroot . Deels komt 
dat omdat salarislasten te laag zijn begroot, deels omdat we meer formatie hebben ingezet dan 
begroot. Een deel daarvan wordt dan onder andere weer ontvangen als uitkering. Vandaar dat de 
netto salarislasten uiteindelijk € 702.000  hoger uitkomen, een percentage van 5.67%. 
 
Door de vrijval van de voorziening duurzame inzetbaarheid van € 98.000 blijven de overige personele 
lasten goed in de pas met de begroting. 
 

 

verschillen tov de begroting

in € 

als % van de 

begroting

Salarislasten 998.419€          7,80%

Uitkeringen -296.500€        68,73%

Netto salasrislasten 701.919€         5,67%

Overige personele lasten -54.237€          -1,35%

Totaal 647.682€          4,91%
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Afschrijvingen 

De overschrijding van € 67.000 ten opzichte van de begroting is grotendeels veroorzaakt door een 
aantal versnelde afschrijvingen op vaste activa (totaal € 48.000). Met name bij De Diamant zagen we 
dat er na de verhuizing in 2016 toch een aantal zaken niet meer in het pand aanwezig waren, waar 
nog wel op werd afgeschreven. Daarnaast zijn bij De Fontein en De Rank ook extra zaken 
afgeschreven. De overige € 19.000 wordt veroorzaakt door hogere investeringen dan begroot. Met 
name bij Media en ICT zien we behoorlijke extra investeringen die nodig zijn in verband met 
verouderde middelen.  
 

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn per saldo € 35.000 hoger dan begroot. 
De kosten voor de huurgymzalen (zie ook de opmerking onder de baten van de gemeente Kaag en 
Braassem), de energielasten, de kosten van bewaking en de schoonmaakkosten kwamen hoger uit 
dan begroot. Dit kwam uit op een totaal van € 79.000. De overige huisvestingslasten (denk aan 
technisch onderhoud en overige huisvestingslasten) kwamen € 34.000 lager uit.  
Omdat we inmiddels de kosten per school goed in beeld hebben en in principe alle kosten van de 
huisvesting op de scholen verantwoord worden, zullen de verschillen ten opzichte van de 
begrotingen in de toekomst minder groot zijn. 
 

Overige instellingslasten 

Deze kosten laten een divers beeld zien. In onderstaande tabel zien we dat er op de onderdelen 
administratie en beheer en de overige instellingslasten forse meevallers zijn. Op de post 
leermiddelen zien we een behoorlijk tekort. 
De kosten van administratie en beheer vallen lager uit door o.a. lagere kosten voor het 
administratiekantoor. Dit is een direct gevolg van de fusie. 
De leermiddelen komen weliswaar € 68.000 hoger uit dan begroot, maar zijn ongeveer hetzelfde 
gebleven als in 2016. Het lijkt erop dat deze verschillen zijn ontstaan door o.a. herrubricering en een 
andere wijze van begroten. Een aantal posten die nu onder leermiddelen worden verantwoord zijn 
begroot onder overige instellingslasten. We zien o.a. daardoor bij de overige instellingslasten dat er 
€ 127.000 minder is uitgegeven dan begroot. 
 

 
 
      

Financiële baten en lasten 
Het saldo van de financiële baten en lasten gaat steeds meer richting de € 0. Het is zelfs mogelijk dat 
deze negatief worden in de nabije toekomst. De baten gaan naar € 0 en de kosten lopen op. 
 

verschillen tov de begroting

Overige instellingslasten in € 

als % van de 

begroting

Administratie- en beheer -42.360€           -10,6%

Inventaris en apparatuur -2.543€             -16,8%

Leermiddelen 67.875€            11,3%

Overige instellingskosten -127.516€        -37,8%

Totaal -104.544€        -7,7%
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Resultaatbestemming (zie ook bijlage C2 Bestemming van het exploitatieresultaat 

2017) 
SPO WIJ de Venen heeft in 2017 een positief resultaat behaald van € 560.926, besloten is om hiervan 
€ 446.821 toe te voegen aan de algemene reserve.  
Aan de algemene reserve private middelen wordt een batig saldo van € 27.317 toegevoegd en  
€ 86.789 wordt toegevoegd aan een nieuwe private bestemmingsreserve t.b.v. de woning in Ter Aar. 
Daarnaast is besloten de verschillende bestemmingsreserves (publiek) op te laten gaan in de 
algemene reserve. 
De algemene private reserve en het ‘fonds stichting’ zijn samengevoegd in één algemene private 
reserve. De reserve mediaontwikkeling is toegevoegd aan de reserve innovatie.  
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8.Continuïteitsparagraaf 

In de schooljaarbegroting voor 2018-2019 is een aantal beleidsvoornemens opgenomen. Daarvan zijn 

de structurele plannen ook voor de schooljaren na 2018-2019 opgenomen in de begrotingen. Voor 

zover is dus ook de meerjarenbegroting beleidsrijk. Op de scholen is de ruimte vooral beperkt tot 

grotendeels materiële kosten. 

Met betrekking tot de personele lasten is rekening gehouden met het natuurlijk verloop en zijn 

schattingen gemaakt m.b.t. het benodigd personeel. Daarbij is ook al rekening gehouden met de 

invulling van de werkdrukmiddelen. We zijn in de meerjarenbegroting uitgegaan van een inzet van 

80% in personele inzet en 20% in overige personele kosten (bijvoorbeeld professionalisering). 

Waar echter geen rekening mee is gehouden zijn ontwikkelingen t.b.v. IKC’s en daarmee 

samenhangende fusies en overdracht van scholen. Aan de ene kant zal WIJ de Venen extra leerlingen 

krijgen en fusiemiddelen tegemoetzien. Tegelijkertijd krijgen we daardoor meer personeelskosten en 

zullen ook de andere kosten stijgen. Daarnaast verwachten we dat nieuwbouw in eerste instantie 

een daling van de huisvestingskosten zal laten zien. Maar deze (nog onzekere) effecten zijn nog niet 

meegenomen in dit meerjarenperspectief. Verder zijn er nog de kosten die voortvloeien uit versnelde 

afschrijvingen en benodigde extra investeringen. 

Het meerjarenperspectief hebben we vooral nodig om tijdig bij te kunnen sturen op bepaalde kosten. 

Maar ook om te zien of er mogelijk extra beleidsruimte aanwezig is. 

Om de cijfers inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van een model van de PO-raad, dat tevens 

aansluit bij de wensen van de overheid en de inspectie.  

Hieronder wordt achtereenvolgens in gegaan op: 

- Ontwikkelingen van formatie en leerlingaantallen. 

- Inschattingen van exploitatie voor de jaren 2017-2021. 

- Inschattingen van de balansontwikkelingen voor de jaren 2017 – 2021. 

- Effecten op de verschillende ratio’s voor de komende jaren. 

- Conclusies. 

Ontwikkelingen van formatie en leerlingaantallen. 
In onderstaande tabel zijn zowel de omvang van de verschillende categorieën formatie als de 

ontwikkelingen van de leerlingaantallen zichtbaar gemaakt. 

 

 

Vooralsnog zien we het aantal leerlingen dalen van 3026 per 1-10-2017 naar 2871 in 2021. Dat is een 

daling van 5.1%. De prognose van het aantal leerlingen is gebaseerd op eigen gegevens en 

bevolkingsgegevens van de gemeenten waarin onze scholen liggen. Zoals eerder opgemerkt is er 

geen rekening gehouden met de eventuele positieve invloeden door samenvoegen van scholen in de 

kernen tot zgn. Integrale Kindcentra. Verder zien we in een klein aantal kernen weer meer 

bouwactiviteiten die zouden kunnen leiden tot meer kinderen en het aantal nieuwkomers groeit.  

Tegelijkertijd stijgt de totale formatie in 2018 behoorlijk en daalt daarna weer iets. Uiteindelijk 

houden we rekening met een stijging van 2% inzet OP in 2021 t.o.v. de inzet in 2017. De tijdelijke 

teldatum 1 oktober 2017 2018 2019 2020 2021
directie 15,32 16,04 16,14 16,14 16,14
onderwijzend personeel 170,23 177,85 171,41 171,61 173,59
onderw. onderst. personeel (incl. LIO) 30,34 29,08 27,81 27,81 27,81
FTE totaal 215,88 222,98 215,36 215,56 217,54

totaal aantal leerlingen (bo/sbo/(v)so) 3.026 3.007 2.946 2.885 2.871
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stijging in 2018 wordt vooral veroorzaakt door extra inzet in RTC en instroomgroepen in 2018-2019. 

De uiteindelijke stijging van de genoemde 2% in 2021 t.o.v. 2017 op inzet OP wordt veroorzaakt door 

de inzet van de werkdrukmiddelen. 

Wat uit deze cijfers wel blijkt is dat we de eerdere, aanvullende maatregelen die WIJ de Venen al 

genomen had om de werkdruk te verminderen, mogelijk voor een bepaald deel uit de nieuwe 

werkdrukmiddelen zullen moeten gaan financieren. 

Inschattingen van exploitatie voor de jaren 2017-2021 
Uitgaande van bovenstaande inzet van formatie en de ontwikkelingen van het aantal leerlingen zien 

we in onderstaande tabel wat de gevolgen zijn voor de exploitatie voor de komende jaren. 

In deze berekeningen is, naast de eerder benoemde zaken, zoveel als mogelijk, rekening gehouden 

met aanpassingen van overheidsgelden (b.v. de toevoeging van de werkdrukmiddelen) en andere 

toekomstige ontwikkelingen. De afgelopen jaren zien we telkens dat de baten toch weer hoger 

uitkomen dan begroot. 

In de lasten sfeer is rekening gehouden met stijgende salarislasten (door reguliere periodieken), 

maar is er geen rekening gehouden met inflatiecorrectie e.d. Naar verwachting zal er in de loop van 

2018 wel een nieuwe CAO afgesproken worden, maar ook daar is geen rekening mee gehouden. 

Deze wordt doorgaans (deels) gecompenseerd. Verder is er rekening gehouden met de 

beleidsvoornemens zoals deze in de begroting 2018-2019 zijn opgenomen en die als structureel zijn 

aangemerkt. 

De stijging van de huisvestingslasten in de komende jaren wordt vooral veroorzaakt door de toename 

van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Deze hogere dotatie is nodig om ook in de 

toekomst het groot onderhoud te kunnen blijven bekostigen.  

We zien de komende jaren negatief begrote resultaten van tussen de 1% en 2% van de totale baten. 

 

2017 2018 2019 2020 2021
Baten
Rijksbijdragen 16.428.564            16.161.700         16.451.900         16.262.500         16.107.100         
Overige overh.bijdragen en -subs. 198.184                 102.700               95.600                 95.400                 95.200                 
Coll-,cursus-,les-en examengeld. -                            -                            -                            -                            
Baten werk i.o.v. derden -                            -                            -                            -                            
Overige baten 663.810                 239.300               275.500               251.700               228.700               
totaal baten 17.290.558           16.503.700        16.823.000        16.609.600        16.431.000        

Lasten
Personeelslasten 13.851.367            13.809.900         14.102.600         13.885.900         13.784.100         
Afschrijvingen 460.682                 398.400               443.300               436.500               414.500               
Huisvestingslasten 1.177.260              1.179.600            1.321.400            1.316.500            1.309.200            
Overige lasten 1.247.295              1.294.400            1.287.100            1.260.100            1.248.500            
totaal lasten 16.736.604           16.682.300        17.154.400        16.899.000        16.756.300        
waarvan afschrijvingen G&T 8.100                     8.100                   8.100                   8.100                   8.100                   

Saldo baten en lasten 553.954                 178.600-               331.400-               289.400-               325.300-               

Financiële baten en lasten
Financiële baten 6.971                      19.800                 7.900                   8.000                   8.000                   
Financiële lasten -                               -                            -                            -                            -                            
Saldo financiële baten en lasten 6.971                      19.800                 7.900                   8.000                   8.000                   

Resultaat 560.925                 158.800-               323.500-               281.400-               317.300-               

Buitengewoon resultaat -                            -                            

Netto resultaat 560.925                 158.800-               323.500-               281.400-               317.300-               

begroot restultaat 101.400-                 
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Inschattingen van de balansontwikkelingen voor de jaren 2017-2021 
Op basis van bovengemelde resultaten op basis van boekjaar kunnen we de balanspositie van SPO 

WIJ de Venen voor de komende paar jaar aardig inschatten. En op basis daarvan kunnen we de 

verschillende ratio’s bepalen die laten zien of er sprake is en blijft van een gezonde financiële 

situatie.  

 

Van bovenstaande posten is er een aantal dat beter te voorspellen is dan andere.  

Zo zijn de post materiële vaste activa en de post voorzieningen op basis van de onderliggende 

begrotingen als volgt samengesteld voor de komende paar boekjaren: 

 
 

We weten vrij nauwkeurig wat de toekomstige investeringen zijn en weten dan natuurlijk ook de 

effecten van de afschrijvingen. Net als voorgaand jaar is de ontwikkeling van investeringen m.b.t. 

Media en ICT in lastig in te schatten. We zien meer en meer een verschuiving van investeringen en 

afschrijvingen naar leermiddelen (kosten) en financiële vaste activa (o.a. borgsommen voor bepaalde 

media-apparatuur). 

Daarnaast zien we dat een aantal scholen terughoudend is met het doen van investeringen omdat ze 

in afwachting zijn van fusie of nieuwbouw. Naar verwachting zullen de investeringen wel weer gaan 

oplopen.  

De voorziening groot onderhoud wordt grotendeels bepaald wordt door de meerjaren 

onderhoudsplannen die tweejaarlijks door OHM worden bijgesteld.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Activa
Immateriële vaste activa -                        -                        -                            -                            -                            -                            
Materiële vaste activa 2.149.481        2.110.165        2.318.065            2.347.865            2.246.865            2.145.765            
Financiële vaste activa 58.369             190.969           215.000               230.000               230.000               230.000               
Vaste activa 2.207.850       2.301.134       2.533.065           2.577.865           2.476.865           2.375.765           

Voorraden -                        -                        -                            -                            -                            -                            
Vorderingen 1.388.134        1.231.817        1.200.000            1.200.000            1.200.000            1.200.000            
Effecten -                        -                        -                            -                            -                            -                            
Liquide middelen 6.201.017        6.888.300        6.623.463            6.455.263            6.596.163            6.679.563            
Vlottende activa 7.589.151       8.120.117       7.823.463           7.655.263           7.796.163           7.879.563           

Totale Activa 9.797.001       10.421.251     10.356.528         10.233.128         10.273.028         10.255.328         
waarvan gebouwen en terreinen (G&T) 514.653           521.951           521.951               521.951               521.951               521.951               
cum. aanschafw. MVA 4.618.067        4.703.894        5.310.194            5.783.294            6.118.794            6.432.194            
cum. aanschafw. MVA (excl. G&T) 4.101.742        4.181.943        4.788.243            5.261.343            5.596.843            5.910.243            

Passiva
Eigen vermogen 6.452.849        7.013.779        6.854.979            6.531.479            6.250.079            5.932.779            
Voorzieningen 1.361.401        1.559.949        1.701.549            1.901.649            2.222.949            2.522.549            
Langlopende schulden -                        -                        -                            -                            -                            -                            
Kortlopende schulden 1.982.751        1.847.522        1.800.000            1.800.000            1.800.000            1.800.000            

Totale Passiva 9.797.001       10.421.250     10.356.528         10.233.128         10.273.028         10.255.328         
waarvan privaat vermogen 2.129.109        2.269.562        2.197.562            2.204.762            2.211.962            2.219.162            
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De balansposten vorderingen en kortlopende schulden zijn uiteraard lastig in te schatten en daarom 

over de jaren gelijk gehouden. 

Effecten op de verschillende ratio’s voor de komende jaren. 
Op basis van bovenstaande gegevens zijn onderstaande kengetallen tot stand gekomen. De 

verschillende ratio’s laten een redelijk stabiel beeld zien. Een aantal ervan is nog aan de hoge kant. 

Tabellen ratio’s 

 

 

1. Vermogensbeheer signaal 2016 2017 2018 2019 2020 2021
solvabiliteit 2 < 30% 80% 82% 83% 82% 82% 82%
kapitalisatiefactor 36% 43% 44% 46% 45% 45% 46%
kapitalisatiefactor (incl. privaat vermogen) 36% 56% 57% 60% 58% 59% 59%
mogelijk te hoge buffer n.v.t. n.v.t.

2. Budgetbeheer signaal 2016 2017 2018 2019 2020 2021
rentabiliteit < 10% -0,9% 3,2% -1,0% -1,9% -1,7% -1,9%
rentabiliteit (driejaarsgemiddelde) < 0% -0,2% 1,3% 0,5% 0,2% -1,5% -1,8%
verschil netto resultaat - begroot resultaat 0,0% -653,2%
liquiditeit (current ratio) < 0,75 3,8 4,4 4,3 4,3 4,3 4,4
netto werkkapitaal < 0% 33,7% 36,3% 36,5% 34,8% 36,1% 37,0%
ontwikkeling resultaat t.o.v. vorig jaar (x1.000) 366-€       709€         720-€         165-€         42€           36-€           
ontwikkeling liquiditeit t.o.v. vorig jaar (x1.000) 125€       687€         265-€         168-€         141€         83€           

3. Weerstandsvermogen signaal 2016 2017 2018 2019 2020 2021
weerstandsvermogen < 10% 39% 41% 41% 39% 38% 36%
weerstandsvermogen PO < 5% - 20% > 27% 30% 28% 25% 25% 24%

4. Exploitatiekengetallen benchmark 2016 2017 2018 2019 2020 2021
rijksbijdragen / totale baten 93,1% 95,5% 95,0% 97,9% 97,8% 97,9% 98,0%
overige overheidsbijdragen / totale baten 2,9% 1,8% 1,1% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
overige baten/ totale baten 3,8% 2,7% 3,8% 1,4% 1,6% 1,5% 1,4%
personele lasten/totale baten (max. 90%) 80,1% 81,3% 80,1% 83,7% 83,8% 83,6% 83,9%
totale baten/ rijksbijdragen 107,4% 104,7% 105,2% 102,1% 102,3% 102,1% 102,0%
totale lasten/ rijksbijdragen 106,6% 105,7% 101,9% 103,2% 104,3% 103,9% 104,0%
personele lasten/ rijksbijdragen (max. 95%) 86,1% 85,1% 84,3% 85,4% 85,7% 85,4% 85,6%
materiële lasten/ rijksbijdragen 20,6% 20,7% 17,6% 17,8% 18,5% 18,5% 18,5%
huisvestingsratio (max. 10%) 8,3% 7,7% 7,1% 7,1% 7,8% 7,8% 7,9%
veroudering mat. vaste activa (min. 30%) 37,4% 39,9% 38,0% 37,5% 34,7% 30,8% 27,5%
materiële vaste activa per leerling € 1.060 705€       697€         771€         797€         779€         747€         
voorziening per leerling € 470 446€       516€         566€         646€         771€         879€         

baten per leerling (excl. financiële baten) 5.443€    5.714€      5.488€      5.710€      5.757€      5.723€      
lasten per leerling (excl. financiële lasten) 5.498€    5.531€      5.548€      5.823€      5.858€      5.836€      

index baten per leerling 100,0 105,0 100,8 104,9 105,8 105,1
index lasten per leerling 100,0 100,6 100,9 105,9 106,5 106,1

5. Personeels- en leerlingkengetallen benchmark 2016 2017 2018 2019 2020 2021
percentage directie 7,2% 9,1% 7,1% 7,2% 7,5% 7,5% 7,4%
percentage OP 76,1% 78,2% 78,9% 79,8% 79,6% 79,6% 79,8%
percentage onderwijs OOP/OBP 16,7% 12,7% 14,1% 13,0% 12,9% 12,9% 12,8%
leerling- FTE ratio 14,04 14,02 13,49 13,68 13,38 13,20
leerling- directie ratio 153,65 197,58 187,43 182,49 178,71 177,85
leerling- OP ratio 17,97 17,78 16,91 17,19 16,81 16,54
leerling- OOP ratio 110,67 99,75 103,40 105,95 103,75 103,25

index leerling- FTE ratio 100,0 99,8 96,0 97,4 95,3 94,0
index leerling- directie ratio 100,0 128,6 122,0 118,8 116,3 115,7
index leerling- OP ratio 100,0 98,9 94,1 95,7 93,6 92,1
index leerling- OOP ratio 100,0 90,1 93,4 95,7 93,8 93,3
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Conclusies 

Op basis van bovenstaande kan gesteld worden dat de cijfers (ondanks de begrote tekorten) op 

groen staan voor SPO WIJ de Venen. De kapitalisatiefactor en het weerstandvermogen blijven wel 

aan de hoge kant. 

Dit pleit voor het versneld afronden van de risicoanalyse van SPO WIJ de Venen. Op basis daarvan 

kunnen plannen gemaakt worden met betrekking tot inzet van extra middelen. Daarbij moet wel 

rekening gehouden worden met het feit dat het hier vaak om eenmalige middelen gaat. Gezocht zou 

dus moeten worden naar goede hefboomeffecten. 

Verder zien we dat er de nodige aandacht geschonken moet worden aan de investeringen. Volgens 

het percentage dat de veroudering van de materiele vaste activa aangeeft duiken we in 2021 onder 

de gebruikelijke norm van 30%. We weten dat er voorzichtig wordt gedaan met investeringen in 

afwachting van fusie en/of nieuwbouw. En de komende fusies en nieuwbouwprojecten zullen nog tot 

extra kosten leiden die nu nog onvoldoende inzichtelijk zijn. 
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Bijlage 1 

Verslag Raad van Toezicht over het jaar 2017 
 

De Raad van Toezicht werkt volgens de Code Goed Bestuur zoals vastgesteld door de PO-Raad. 

Samenstelling Raad van Toezicht in 2017: 

Naam Maatschappelijke functie 

& relevante nevenfuncties 

Functie in Raad 

van Beheer 

Infunctie-

treding* (en 

aftreding) op 

Mevrouw G.G. van der 

Weijden-Schuitert  

Juriste 

Secretaris/bestuurslid 

Stichting Peuterspeelzalen 

SamenEEN 

Voorzitter  

 

 1-1-2017 

De heer J. Engelfriet 

Aangesteld op bindende 

voordracht van de GMR 

Consultant Vice-voorzitter / 

secretaris 

 

1-1-2017 

Mevrouw F.R. Schouten-Korwa Juriste Lid 

 

1-1-2017 

De heer V. van der Veen Architect lid 1-1-2017 

A: 31-5-2017 

Mevrouw A. Baan Manager bedrijfsvoering lid 1-1-2017 

A: 24-10-2017 

Mevrouw H.A. van Lith-Slof Accountant lid 1-1-2017 

A: 20-12-2017 

Mevrouw E.B. Mandemaker-

Dieleman 

Predikante Lid 1-1-2017 

De heer M. Ebbing Organisatie adviseur lid 1-9-2017 

* Noot: De datum van 1-1-2017 is gelijk aan het effectief worden van de fusie van SPO WIJ de Venen 

 

Remuneratie 

De remuneratie van de Raad van Toezicht bedraagt per maand: voorzitter € 117, vicevoorzitter € 100 

en de overige leden € 67. Deze remuneratie is onderwerp van overleg geweest. Behoudens 

gelijkschakeling in honorering van de toezichthouders afkomstig van de fuserende stichtingen is er 

voor gekozen de remuneratie niet te verhogen.  
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Benoeming 

Toezichthouders worden benoemd voor een periode van 3 jaar en kunnen éénmaal herbenoemd 

worden. Op grond van hetgeen is bepaald in de statuten bestaat de Raad van Toezicht uit een door 

de leden van de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van minimaal vijf natuurlijke personen.  

Met uitzondering van de heer Ebbing, die per 1 september 2017 als toezichthouder is benoemd voor 

zijn eerste termijn, waren de overige toezichthouders voor 1-1-2017 reeds allen toezichthoudend 

bestuurder bij ofwel de Veenplas ofwel De Woudse Venen.  

 

Bijeenkomsten/Vergaderingen RvT 

De Raad van Toezicht heeft in 2017 negen vergaderingen belegd en heeft daarnaast tweemaal met 

de GMR een gezamenlijk overleg gevoerd (maart 2017 en november 2017). 

De toezichthouders hebben ook deelgenomen aan de Startconferentie van WIJ de Venen op 29 

maart 2017 en zijn aanwezig geweest bij een samenkomst ter gelegenheid van de start van het 

nieuwe schooljaar met de schooldirecteuren en de medewerkers van het stafbureau in augustus 

2017.  

De Raad van Toezicht had in 2017 twee commissies, te weten de remuneratiecommissie (met als 

leden mevrouw G.G. van der Weijden-Schuitert, en mevrouw A. Baan en mevrouw F.R. Schouten-

Korwa) en de auditcommissie (met als leden de heer J. Engelfriet en mevrouw H. van Lith-Slof). De 

remuneratiecommissie is driemaal bijeengeweest (voor de selectiegesprekken met de kandidaat 

nieuwe leden en de evaluatie van de bestuurder) De auditcommissie is driemaal bijeen geweest 

(voor de begroting, de jaarrekeningen en de selectie van de accountant). 

 

Verslag van Werkzaamheden 

In het eerste kwartaal van 2017 heeft de Raad van Toezicht tezamen met bestuurder Thea Janson 

veel tijd besteed aan het opstellen van de toolkit Good Governance, waartoe onder meer behoort 

(doch niet uitputtend) het Reglement van de Raad van Toezicht, het Reglement van het College van 

Bestuur, het Reglement van de Auditcommissie, het Reglement van de Remuneratiecommissie, het 

Intern Toezichtskader, de Klokkenluidersregeling en de Profielschetsen toezichthouders.  

Andere relevante onderwerpen die in vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn besproken zijn de 

volgende (niet uitputtend): 

 Sollicitatieprocedure nieuwe toezichthouder voor de portefeuille ‘Onderwijs’ 

 Keuze Accountant 2017 en 2018  

 Vaststellen 7/12 begroting van voormalige ‘Woudse Venen’ scholen 

 Traject kwaliteitssysteem 

 Bestuursondersteuning i.v.m. vertrek bestuurder H. Koele per 1-8-2017 

 Leerlingenaantallen in relatie tot gemeentelijke opheffingsnorm en schoolgrootte 

 Spreidingsbeleid 
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 De diverse IKC ontwikkelingen 

 Goedkeuring van de jaarrekeningen 2016 (van De Veenplas alsmede van De Woudse Venen). 

Namens de toezichthouders hebben mevrouw H. van Lith-Slof en de heer J. Engelfriet 

deelgenomen aan de bespreking met de accountant   

 Begroting schooljaar 2017-2018 

 Meerjarenbegroting en Meerjarenperspectief 2017-2020 

 Innovatiefonds 

 Strategisch Beleidsplan 

 Stakingen / PO in actie 

 Treasurystatuut 

 Aanbestedingsregeling 

 

Werkgeverschap 

De Raad van Toezicht heeft haar werkgeverschap ten aanzien van de bestuurders ingevuld door 

onder meer het voeren van diverse gesprekken, mede ten aanzien van hun functioneren.  

 

Opleidingsactiviteiten 

In mei 2017 hebben een aantal toezichthouders de cursus ‘Nieuw in de RvT’ van VTOI-NTOK gevolgd. 

Dit met name vanwege de overstap van het “Raad van Beheermodel” naar het “Raad van 

Toezichtmodel”. Ook is de cursus ‘Toezien op Interne besturing en Onderwijskwaliteit’ gevolgd.  
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Bijlage 2 

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad over het jaar 2017  
 

1. Mutaties 

 Dit was het eerste jaar van de nieuwe GMR na de fusie. Hierin werd een nieuwe werkwijze 

ingesteld, met o.a. slechts één in plaats van twee vertegenwoordigers per school en een extern 

ambtelijk secretariaat (Rita Kolster Office Management). 

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2017-2018 vertrokken 4 GMR leden: 

 Kristel Raaijmakers, de Schakel. 

 David de Boer, Johannes Post. 

 Susan van Rijn, Nicolaasschool. 

 Dorit Fransen, de Diamant. 
 

Hun plaats is ingenomen door de volgende nieuwe GMR leden: 

 Jelle van der Veen, de Schakel. 

 Adriaan de Wilde, Johannes Post. 

 Truus van Elteren, Nicolaasschool. 

 Geja van Diemen, de Diamant. 
 

Herbenoemd c.q. benoemd werden in het nieuwe schooljaar: 

 Hans Pietersen (voorzitter, herbenoemd) 

 Raymond van Kwerreveld (vice voorzitter, herbenoemd) 

 Geja van Diemen (secretaris, was Kristel Raaijmakers). 
 

In de GMR hebben nu dus zitting: 

 

Hans Pietersen Antonius voorzitter O 

Cora Raven De Rietkraag  P 

Jacqueline Schrama Aeresteijn  P 

Mari Goedhart De Tweeklank  O 

Shacko v.d. Meij De Kinderarcke  P 

Eelco Caron Ter Does  O 

Sybke Reatsch De Vosseschans  P 

Truus van Elteren Nicolaasschool  O 

Ans Hardsteen Maranatha  P 

Sanneke Vos De Rank  P 

Jelle van der Veen De Schakel  P 

Adriaan de Wilde Johannes Post  O 

Ina Esman De Fontein  O 

Geja van Diemen De Diamant  secretaris P 



-33- 
 

Jorieke Rovers De Kleine Wereld  O 

Raymond Kwerreveld De Kinderkring vice voorzitter O 

Rita Kolster RKOM (extern) ambtelijk secretariaat  
 

  

2. Personeelscommissie 

 Op 9 maart heeft de GMR een personeelscommissie ingesteld, die de vaak ingewikkelde 

personele zaken voorbereidt voor besluitvorming in de GMR. De commissie heeft hierover dan 

frequent overleg met bestuurder en P&O. Hierdoor kon de GMR bijvoorbeeld bij het 

Overplaatsingsbeleid met waardevolle argumenten richting bestuurder komen en wordt de 

besluitvorming versneld. 

In de personeelscommissie hebben zitting: 

 Jacqueline Schrama, Aeresteijn. 

 Sanneke Vos, de Rank. 

 Cora Raven, de Rietkraag. 
  

3. Financiële commissie 

 De financiële commissie heeft dit jaar de jaarrekeningen en de begroting gecontroleerd. Alle 

vragen werden naar tevredenheid beantwoord, er zijn geen bijzonderheden te melden. 

In de financiële commissie hebben met ingang van het nieuwe schooljaar zitting: 

 Raymond Kwerreveld. 

 Hans Pietersen. 

 Vacature. 
De vacature hoeft niet te worden vervuld door een GMR vertegenwoordiger. U kunt als MR-lid 

zitting nemen. 

  

4. Besluiten 

 De GMR nam in 2017 de volgende besluiten: 

GMR voordracht Joeri Engelfriet in de RvT 09.03 

Positief advies Klokkenluidersregeling 19.04 

Postief advies Begroting 2017-2018 19.04 

Akkoord op profiel en procedure m.b.t. vacature RvT 21.06 

Postief advies Spreidingsbeleid 21.06 

Instemming (personeel) en positief advies (ouders) Beleid Jaartaak 21.06 

Positief advies werving bestuursondersteuner 21.06 

Instemming (personeel) en positief advies (ouders)  functieomschrijving 
directeur 

19.09 

Positief advies op de notitie Overplaatsingsbeleid d.d. 24.10.17 onder 
voorwaarden 

01.11 

Instemming met de nieuwe Klachtenregeling (ingangsdatum 1 januari 2018) 19.12 

Instemming Spreidingsbeleid + intentieverklaring 19.12 

Instemming (personeel) en positief advies (ouders) Overplaatsingsbeleid 19.12 

Het Overplaatsingsbeleid vroeg veel aandacht. Hoewel gedwongen overplaatsing een naar iets 
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blijft, is het wel zaak dat er op WIJdeVenen een eenduidig beleid is. Mede dankzij het vele 

voorbereidende werk van de Personeelscommissie is er uiteindelijk naar de mening van de 

GMR een faire regeling uitgekomen. 

Ook het Spreidingsbeleid vroeg veel aandacht, dit betreft de samenwerking met Morgenwijzer 

waarin overdracht van scholen op basis van gemeentegrenzen is vastgelegd in een intentie. 

Cruciaal hierin is dat de MR van een school het laatste woord heeft. Zorg was in hoeverre de 

gemeente Alphen aan den Rijn zich bewust is van de dorpsproblematiek. De bestuurder heeft 

hier een inspanningsverplichting op zich genomen.  

Met nadruk stellen wij hier dat de GMR slechts heeft ingestemd met een bestuurlijke richting. 

Overdracht van scholen van en naar Morgenwijzer is een zaak voor de MR van de betreffende 

school en dient besloten te worden op evidente voordelen voor de betreffende school. Ook de 

GMR zal uiteindelijk moeten instemmen met overdracht van een school. 
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Bijlage 3  

Jaarverslag Vertrouwenspersoon 2017 
 
Vertrouwenspersoon (vp) Winston & Partners  
Opdrachtgever : SPO WIJ de Venen  
Periode : Augustus t/m december 2017  
Vertrouwenspersoon : De heer P. de Boer, mevrouw M. Brunings (achterwacht)  
 
Inleiding  
Winston & Partners verzorgt sinds 1 augustus 2017 de functie ‘vertrouwenspersoon’ voor WIJ de 
Venen. De werkzaamheden worden op afroep uitgevoerd conform het beleid van WIJ de Venen ten 
aanzien van ongewenst gedrag en integriteitaangelegenheden.  
Het kan gaan om agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, geroddel of pesten, maar 
ook om het respectvol omgaan met elkaar. Daarnaast betreft het vraagstukken rondom integriteit.  
De vertrouwenspersoon is bereikbaar voor opvang en begeleiding van medewerkers die 
geconfronteerd worden met ongewenst gedrag of integriteitskwesties.  
De vertrouwenspersoon kan de Raad van Bestuur adviseren over preventie en aanpak van 
ongewenst gedrag en van misstanden en onregelmatigheden.  
De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor alle personen die een vorm van een dienstverband met 
WIJ de Venen hebben, alsmede stagiaires, uitzendkrachten of personen met een andersoortige 
overeenkomst om werkzaamheden te verrichten.  
 
Gegevens meldingen externe vertrouwenspersoon  
In 2017 is er 1 melding gedaan bij de vertrouwenspersoon met betrekking tot het onderwerp 
intimidatie. Het betrof een anonieme melding. De betrokkene gaf aan een onveilig klimaat te ervaren 
om te melden. Het bleef bij een 1-malig contact.  
 
Overige activiteiten  
De vertrouwenspersoon heeft overleg gevoerd met P&O over introductie en bekendmaking van de 
functie alsmede over informatie over en ontwikkelingen binnen WIJ de Venen. De 
vertrouwenspersoon heeft zich geïntroduceerd in het directeurenoverleg en tevens in een 
overlegvergadering van de GMR en de Bestuurder. Daarnaast is er een tekst over de 
vertrouwenspersoon op intranet geplaatst om de medewerkers over de functie te informeren.  
De vertrouwenspersoon heeft 2x schriftelijke informatie voor medewerkers aangeleverd. 1 x 
Algemene informatie over de functie vertrouwenspersoon en 1 x over het onderwerp ‘Integriteit’.  
De vertrouwenspersoon heeft daarnaast aan de bestuurder geadviseerd over de klachtenregeling 
van SPO WIJ de Venen.  

 
Conclusie en aanbevelingen  
Er is 1 melding gedaan in 2017 met betrekking tot ongewenst gedrag. Het zou gaan om intimidatie. 
De melder ervaarde een onveilig klimaat om te melden en om de kwestie bespreekbaar te maken. 
Van belang is voor Wij de Venen dat beleid inzake ongewenst gedrag bekend is bij iedereen en dat er 
gecommuniceerd wordt over hoe omgegaan wordt met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon 
levert een aandeel hieraan door het geven van schriftelijke informatie over het omgaan met 
ongewenst gedrag. Het is daarnaast belangrijk om vanuit het management te benadrukken en ervoor 
zorg te dragen dat eventuele melders van ongewenst gedrag zich veilig kunnen voelen om kwesties 
aan de orde te stellen. 
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Wat betreft integriteitsvraagstukken, kan het bespreken van dilemma’s en vraagstukken met 

betrekking tot integriteit een bijdrage leveren aan een open en transparant werkklimaat. Hierdoor 

zullen integriteitskwesties minder snel uitgroeien tot klokkenluidersproblematiek. De 

vertrouwenspersoon kan desgewenst ook hieraan een bijdrage leveren door op interactieve wijze 

binnen teams het integriteitsbeleid te bespreken en de mogelijkheden aan te geven hoe met 

problematiek rondom vermoedens van misstanden om te gaan. 

 

 

 



WIJ de Venen, Alphen aan den Rijn
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KENGETALLEN

20162017

Liquiditeit 3,834,40
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 65,8767,30
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%

Solvabiliteit 2 79,7682,27
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%

Rentabiliteit -0,873,24
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Weerstandsvermogen excl. MVA 27,1829,85
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

Weerstandsvermogen incl. MVA 38,8440,54
(Eigen vermogen / totale baten * 100%)

Huisvestingsratio 7,687,08
((Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen ) / totale lasten 
* 100 %)

Personele lasten / totale lasten (in %) 80,2882,76
Materiële lasten / totale lasten (in %) 19,7217,24
Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %) 80,2682,74
Materiële lasten / totale lasten + fin lasten (in %) 19,7417,26

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd met eigen 
of vreemd vermogen. 

Rentabiliteit

In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming bedoeld. In het 
onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op 
het weerstandsvermogen. Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de kosten. 

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen. 

Huisvestingsratio

De huisvestingsratio geeft de verhouding van de huisvestingslasten t.o.v. de totale lasten aan.
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Algemene gegevens

Bestuursnumer 40974
Naam instelling Stichting WIJ de Venen
KvK-nummer 28076731

Adres Henry Dunantweg 30, 2402 NR Alphen aan den Rijn
Postadres Ambroziuslaan 32, 2441 AD Nieuwveen
Telefoon 0172-726112
Emailadres info@wijdevenen.nl
Website www.wijdevenen.nl

Contactpersoon

Naam de heer M.J. Ripken
Adres Henry Dunantweg 30, 2402 NR Alphen aan den Rijn
Telefoon 0172-726112
Emailadres m.ripken@wijdevenen.nl

Brinnummers

03JG - De Kleine Wereld
03NY - Sint Antonius
03WL - De Diamant
03WL - De Diamant
04RU - De Kinderkring
04UN - Aeresteijn
04WV - De Schakel
05PC - Johannes Post
05RH - Maranatha
06FU - De Kinderarcke
06JF - De Rietkraag
06JF - De Rietkraag
07TB - Ter Does
07TH - De Vosseschans
07UR - De Tweeklank
07UR - De Tweeklank
09LY - De Fontein
09YQ - De Rank
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B1 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is 
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs 
(in het bijzonder RJ660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming van de daarin 
aangeduide uitzonderingen.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop 
ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn 
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar, 
alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.

Per 1-1-2017 is de Stichting WIJ de Venen ontstaan uit de fusie tussen de Stichting Woudse Venen en 
Stichting De Veenplas. Het betreft een juridische fusie welke is verwerkt volgens de Pooling of interests 
methode. De vergelijkende cijfers over 2016 zijn samengesteld uit de jaarrekeningen van deze twee 
stichtingen. Per 1-1-2017 is de administratie van WIJ de Venen ondergebracht bij het 
administratiekantoor dat in 2016 de administratie van Stichting Woudse Venen verzorgde. 

Door herrubricering zijn er verschillen ontstaan in de vergelijkende cijfers t.o.v. de vastgestelde 
jaarrekeningen 2016.

Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken en 
heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit voor het 
geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningpost.

Op basis van de brief van 1 december 2017 van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en 
Media zijn de bedragen die het Samenwerkingsverband als gelden passend onderwijs heeft doorbetaald 
aan de aangesloten schoolbesturen als volgt verwerkt:
-gelden die OCW namens de Samenwerkingsverbanden aan de scholen overmaakt zijn verantwoord  
onder categorie 3.1.1 Ontvangen Rijksbijdragen;
 -de overige generieke overdrachten (bedrag per leerling) en speciale overdrachten (arrangementen) 
worden onder categorie 3.1.3.3 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverbanden 
verwerkt. 
In de vergelijkende cijfers en de begroting zijn deze bedragen aangepast en ook onder deze categorieën 
verwerkt. Deze stonden in de goedgekeurde jaarrekeningen 2016 verantwoord onder 3.1.3.3, m.u.v. 
een bedrag van € 25.450,-. Dit is in de jaarrekeningen 2016 verantwoord onder 3.5 overige baten.

Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.

De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis 
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

De activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:

Verbouwingen: 5 jaar.
Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur.
Meubilair: 8, 10 en 20 jaar.
ICT: beamers 3 jaar; computers, servers en printers 4 en 5 jaar; digitale schoolborden 8 en 10 jaar; 
netwerkbekabeling 20 jaar.
Onderwijsleerpakket: methoden: 8 jaar, apparatuur (zoals koelkast, tv, projectoren): 5 jaar. 
Inventaris en apparatuur: 8 en 10 jaar.
Als ondergrens voor te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar, wordt € 500,-- 
aangehouden. Afhankelijk van de soort aanschaf geldt deze ondergrens voor de prijs per stuk (inclusief 
b.t.w., b.v. TV) of de prijs van de "verzamelnaam" (b.v. (taal)methode).

Vorderingen.
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen en 
overlopende activa.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de 
toelichting op de balans anders is aangegeven.

Liquide middelen.
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. 
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe 
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen.
Liquide middelen die langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder 
de financiële vaste activa.

Eigen Vermogen.
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door
(semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke middelen.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze wordt 
opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de 
toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste 
van de algemene reserve gebracht.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus 
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte 
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen 
verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen. 
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Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus 
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

De Algemene Reserve private middelen, het Innovatiefonds en de private reserve woning zijn met eigen 
middelen, d.w.z. zonder subsidie van de overheid opgebouwd. Het voor- of nadelig saldo van de 
exploitatie wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve c.q. het fonds. 

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs 
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in minderling zijn 
gebracht. De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de 
voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.

De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het deel 
van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel met een 
looptijd langer dan één jaar.

Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de  Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige 

jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding van 

de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor een te 

ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening gehouden met een 

variabele blijfkans en een rekenrente van 1 %. 

Voorziening Duurzame Inzetbaarheid :
Op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs moet voor de gespaarde uren op basis 
van het ouderenverlof (werknemers van 57 jaar en ouder) een voorziening worden aangelegd. Deze 
voorziening is gebaseerd op een vooraf ingediend plan hoe deze uren de komende vijf jaren worden 
ingezet.

Voorziening groot onderhoud:
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten wordt bepaald op basis van de te 
verwachten kosten voor cyclisch groot onderhoud voor de komende 30 jaar op basis van het 
meerjarenonderhoudsplan. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt 
ten laste van de voorziening gebracht.

Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De 
overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te 
plaatsen.

Kasstroomoverzicht
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen 
aan het inzicht in de financiering en liquiditeit.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het 
resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de 
verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen 
instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het 
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kasstroomoverzicht opgenomen. 

RESULTAATBEPALING

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het 
vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. De instelling heeft in haar statuten geen 
bepalingen opgenomen omtrent de verdeling van de winst. Er is dus geen statutaire regeling 
winstbestemming.

(Rijks)bijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie van 
OCW, opgenomen. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen 
doorbetalingen van rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten 
en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden tengunste van de staat 
van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede 
middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is 
verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden als terug te 
betalen subsidie zodra de bestedingstermijn isverlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door gemeente, 
provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het 
verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

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 instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie 
van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten (waaronder 
ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het 
personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de 
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het 
meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het 
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.

Pensioenen
De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze 
pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op 
verplichte en contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als 
pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de 
gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad 
lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten 
zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien 
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dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde 
premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2017 is 104,4%
Per ultimo 2016 was deze 96,6%

Afschrijvingen
Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten 
van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de 
balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het bestuur, 
anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien 
direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële 
instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële 
instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en 
renterisico.

Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.

Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft 
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst. 
De instelling maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen 
beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor 
beschikbare kredietfaciliteiten.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
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B2 BALANS PER 31 december 2017
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 201631 december 2017
€€€€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Vastgoedbelegging 477.000477.000
Gebouwen en terreinen 37.65244.950
Meubilair 626.349629.472
ICT 527.156536.111
OLP en apparatuur 382.753373.429
Inventaris & apparatuur 68.63472.791
Overige mat. vaste activa 55.0000
Investeringssubsidies -25.063-23.589

2.149.4812.110.165

Financiële vaste activa 2
Waarborgsom 58.369190.969

58.369190.969

Vlottende activa

Vorderingen 3
Ministerie van OCW 773.915714.873
Overige overlopende activa 19.432250.018
Overige vorderingen 594.788266.926

1.388.1351.231.816

Liquide middelen 4 6.201.0196.888.300

9.797.00410.421.250
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B2 BALANS PER 31 december 2017
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 201631 december 2017
€€€€

PASSIVA

Eigen vermogen 5

Algemene reserve 3.298.7714.770.565
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 3.154.0832.243.215

6.452.8537.013.779

Voorzieningen 6

Personeelsvoorzieningen 286.595230.054
Overige voorzieningen 1.074.8061.329.895

1.361.4011.559.949

Kortlopende schulden 7

Crediteuren 77.392344.227
Belastingen en premies sociale verzekeringen 708.114596.213
Schulden terzake van pensioenen 167.150158.316
Overige kortlopende schulden 305.631150.334
Overlopende passiva 724.463598.432

1.982.7501.847.522

9.797.00410.421.250
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Realisatie
2016

Begroting
2017

Realisatie
2017

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 15.834.18815.651.75116.428.564
Overige overheidsbijdragen en subsidies 273.329108.425198.184
Overige baten 480.337197.775663.810

16.587.85515.957.95117.290.558

Lasten

Personele lasten 13.449.00013.203.68513.851.367
Afschrijvingen 501.977393.701460.682
Huisvestingslasten 1.284.2461.142.4051.177.260
Overige instellingslasten 1.518.1111.351.8371.247.295

16.753.33416.091.62816.736.603

Saldo baten lasten -165.479-133.677553.955

Financiële baten en lasten

Financiële baten 24.80134.25010.830
Financiële lasten 3.1401.9753.859
Financiële baten en lasten 21.66132.2756.971

Resultaat -143.818-101.402560.926
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2017

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het 
saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht 
voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven.

20162017
€€€€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -165.479553.955

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 501.977460.682
- Mutaties voorzieningen 91.174198.548

593.151659.230

Veranderingen in vlottende middelen
 - Vorderingen -247.063156.319
 - Kortlopende schulden 283.186-135.228

36.12321.091

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 463.7951.234.275

 - Ontvangen interest 24.80110.830
 - Betaalde interest -3.140-3.859

21.6616.971

Kasstroom uit operationele activiteiten 485.4561.241.246

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -850.617-421.366
Overige investeringen in financiële vaste activa 13.350-132.600

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -837.267-553.966

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Overige kapitaalsmutaties 477.0170

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 477.0170

Mutatie liquide middelen 125.206687.281

Beginstand liquide middelen 6.075.8136.201.019
Mutatie liquide middelen 125.206687.281
Eindstand liquide middelen 6.201.0196.888.300



WIJ de Venen, Alphen aan den Rijn
 

 
- 48 -

B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA
 31-12-2016 31-12-2017

€€

1 Materiële vaste activa

Vastgoedbelegging 477.000477.000
Gebouwen en terreinen 37.65244.950
Meubilair 626.349629.472
ICT 527.156536.111
OLP en apparatuur 382.753373.429
Inventaris & apparatuur 68.63472.791
Overige mat. vaste activa 55.0000
Investeringssubsidies -25.063-23.589

2.149.4812.110.165

Vastgoed- Ver- Meubilair ICT OLP en Inv. Ov. Investe- Totaal

belegging bouw- appara- & MVA rings-

ingen tuur App. subsidies

€ € € € € € € € €

Boekwaarde 

31 december 2016

Aanschafwaarde 477.000 39.325 1.312.008 1.409.091 1.008.739 140.943 114.458 -26.538 4.475.026

Cumulatieve

afschrijvingen 0 -1.672 -685.659 -881.936 -625.986 -72.309 -59.458 1.474 -2.325.545

Boekwaarde 

31 december 2016 477.000 37.652 626.349 527.156 382.753 68.634 55.000 -25.063 2.149.481

Mutaties

Investeringen 0 15.420 90.271 227.901 120.584 22.189 -55.000 0 421.366

Afschrijvingen 0 -8.122 -87.148 -218.946 -129.908 -18.033 0 1.474 -460.682

Mutaties boekwaarde 0 7.298 3.123 8.955 -9.324 4.156 -55.000 1.474 -39.316

Boekwaarde 

31 december 2017

Aanschafwaarde 477.000 54.745 1.402.278 1.636.993 1.129.323 163.132 59.458 -26.538 4.896.392

Cumulatieve

afschrijvingen 0 -9.795 -772.807 -1.100.881 -755.894 -90.342 -59.458 2.949 -2.786.227

Boekwaarde 

31 december 2017 477.000 44.950 629.472 536.111 373.429 72.791 0 -23.589 2.110.165
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Toelichting vastgoedbelegging:

De vastgoedbelegging betreft een woonhuis en wordt gewaardeerd tegen historische kostprijs minus 
afschrijving. Gezien er geen sprake is van overwaarde is er geen sprake van afschrijvingen. 
De WOZ waarde op basis van het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen d.d. 28-2-2017 bedraagt EUR 
456.000.

Toelichting overige materiële vaste activa:

Onder overige materiële vaste activa is in de jaarrekening 2016 van de Veenplas een bedrag van 
€ 55.000,- opgenomen. Deze post betreft de vaste activa van De Zevenhof. Deze school is in 2016 
overgegaan van de Woudse Venen naar De Veenplas.
De vaste activa van De Zevenhof bestaat daadwerkelijk uit meubilair, ICT en OLP en is in 2017 verdeeld 
op basis van een door de school verstrekt overzicht vaste activa. 

Afschrijvingspercentages 
Vanaf t/m

Gebouwen en terreinen 20,00 %
Meubilair 5,00 % 12,50 %
ICT 5,00 % 33,33 %
Leermiddelen 12,50 % 20,00 %
Inventaris & apparatuur 10,00 % 12,50 %

 31-12-2016 31-12-2017
€€

2 Financiële vaste activa

Waarborgsom 58.369190.969
58.369190.969

Boekwaarde
 31-12-17

Resultaat
deelnemingen
en aflossingen

Desinvesteringen
 en afgeloste

leningen

Investeringen
 en verstrekte

leningen

Boekwaarde
 1-1-17

€€€€€

190.96900132.60058.369
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 31-12-2016 31-12-2017
€€

3 Vorderingen

Ministerie van OCW 773.915714.873
Overige vorderingen 594.788266.926
Overige overlopende activa 19.432250.018

1.388.1351.231.816

Ministerie van OCW
Rijk: vergoeding salariskosten 773.915714.872

773.915714.873

Overige vorderingen
Gemeente inzake schade / ozb 14.53914.788
Gemeente huisvesting 038.613
Gemeente: overig 34.548-21.921
Vervangingsfonds inzake salariskosten 399.70347.178
Overige vorderingen 145.998188.267

594.788266.926

Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 17.128247.714
Overige overlopende activa 2.3042.304

19.432250.018

 31-12-2016 31-12-2017
€€

4 Liquide middelen

Kasmiddelen 66176
Banktegoeden 6.200.9536.888.124

6.201.0196.888.300

Kasmiddelen
Kas 66176

66176

Banktegoeden
Banktegoeden bestuur 6.013.5496.703.088
Banktegoeden school 187.405185.037

6.200.9536.888.124
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PASSIVA

5 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Saldo
 31-12-2017

Overige 
mutaties

ResultaatSaldo
 1-1-2017 

Algemene reserve 4.770.5651.024.974446.8203.298.771

Bestemmingreserves publiek (A)
Bestemmingsreserve herfstakkoord 0-252.7850252.785
Reserve Woudse Venen 2015 0-97.157097.157
Reserve calamiteiten 0-375.1240375.124
Reserve boeken/leermiddelen 0-222.9080222.908
Div. bestemmingsreserves (oa IPB, FPE) 0-76.999076.999

0-1.024.97401.024.974

Bestemmingsreserves privaat (B)
Reserve private middelen 1.596.426826.21227.317742.897
Fonds Stichting 0-826.2120826.212
Innovatiefonds 560.00060.0000500.000
Reserve mediaontwikkeling 0-60.000060.000
Private reserve woning 86.789086.7890

2.243.2150114.1062.129.109

Totaal bestemmingsreserves (A + B) 2.243.215-1.024.974114.1063.154.083

Eigen vermogen 7.013.7790560.9266.452.853

Saldo
 31-12-2017

VrijvalOnttrek-
kingen

DotatiesSaldo
 1-1-2017 

6 Voorzieningen

Personeel:
Jubilea 164.4920-20.95745.628139.821
Duurzame Inzetbaarheid 65.562-98.295-8.84525.928146.774

230.054-98.295-29.80271.556286.595

Overig:
Onderhoud 1.329.8950-83.440338.5291.074.806

1.329.8950-83.440338.5291.074.806

Voorzieningen 1.559.949-98.295-113.243410.0861.361.401

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.
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 31-12-2016 31-12-2017
€€

7 Kortlopende schulden

Crediteuren 77.392344.227
Belastingen en premies sociale verzekeringen 708.114596.213
Schulden terzake van pensioenen 167.150158.316
Overige kortlopende schulden 305.631150.334
Overlopende passiva 724.463598.432

1.982.7501.847.522

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 516.154361.952
Premies sociale verzekeringen 61.899166.960
Premie vervangingsfonds / participatiefonds 130.06167.301

708.114596.213

Overlopende passiva
OCW niet geoormerkt: subsidie studieverlof 70.83034.411
Subsidie Europees Platform 3.6793.679
Nog te betalen vakantiegeld 299.503445.764
Vooruitontvangen OCW / overige 42.5860
Gemeente huisvesting 176.39642.268
Gemeente schade / OZB 38.2070
Vooruitontvangen bedragen 93.26372.310

724.463598.432
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Model G

Model G Specificatie posten OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeniningsclausule

(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijv ing Bedrag 

toewijzing

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar

geheel 

uitgevoerd 

en afgerond

nog niet 

geheel 

afgerond

Kenmerk datum EUR EUR

Subsidie 
studieverlof 2016/2/247476 17-08-2016 8.137 8.137

Subsidie 
studieverlof 2016/2/247179 22-08-2016 61.098 61.098

Subsidie 
studieverlof 2017/2/541251 20-09-2017 58.990 58.990

totaal 128.225 128.225

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeniningsclausule

(Regeling ROS art. 13 lid 2 sub b)

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijv ing Bedrag 

toewijzing

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar

Totale lasten

Kenmerk datum EUR EUR EUR

   

totaal 0 0 0

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijv ing Bedrag 

toewijzing

Saldo                  

01-01 2017

Ontvangen 

in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Totale 

lasten 31-

12-2017

Saldo nog 

te besteden 

ultimo 

verslagjaar

Kenmerk datum EUR EUR EUR EUR EUR EUR

  

totaal 0 0 0 0 0 0

Toewijzing

Toewijzing de prestatie is ultimo verslagjaar 

conform de subsidiebeschikking

(aankruisen wat van toepassing is)

Toewijzing Te verrekenen ultimo 

verslagjaar

EUR

 

0

x

x

x
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Baten

Realisatie
2016

Begroting
2017

Realisatie
2017

€€€

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Lumpsum 10.526.38910.376.02010.819.861
Vergoeding Materiële Instandhouding 2.386.6762.360.1662.348.994
Vergoeding personeels- en arbeidsmarktbeleid 1.731.9621.737.3071.782.839
Vergoeding PAB materieel 33.87300
Bijzondere bekostiging samenvoeging 165.107166.852221.146
Niet-geoormerkte subsidies 410.400364.345572.701
Geoormerkte subsidies 29.82547.9580
Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 549.957599.103683.023

15.834.18815.651.75116.428.564

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding declarabele kosten 30.0602.125357
Gemeente: schoolbegeleiding 23.45911.02464.353
Gemeente: onderwijsbeleid 42.82359.01343.827
Gemeente: vergoeding gymzaal 18.5804.95857.637
Gemeente: overige vergoedingen 158.40631.30532.011

273.329108.425198.184

Overige baten
Verhuur onroerende zaken 134.18796.028135.737
Baten schoolfonds 61.7027.5068.153
Baten overblijven 63.34038.17662.533
VF premiedifferentiatie 32.79300
Vergoeding detachering 0041.996
Overige baten Samenwerkingsverband 85.5008.26119.583
Europees platform 3.17500
Ouderbijdragen 46.88637.21936.901
Bijdrage personeel IPAP 5.89800
Overige baten 46.85710.585358.906

480.337197.775663.810

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen 10.520.2289.604.75410.308.237
Sociale lasten 1.945.9841.920.9502.116.239
Pensioenlasten 1.178.3811.280.6301.380.277
Overige personele lasten 718.562828.773774.536
Uitkeringen (-/-) -914.154-431.422-727.922

13.449.00013.203.68513.851.367
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Realisatie
2016

Begroting
2017

Realisatie
2017

€€€

Overige personele lasten
Nascholing 226.671197.943231.125
Kosten schoolbegeleiding 40.20861.26520.622
Mutatie VU/EJU -14.6630-33.155
Kosten Arbo 61.95444.50068.464
Professionalisering schoolleiders 35717.7500
Dotatie voorziening jubilea 3.8782.26245.628
Vrijval voorziening jubilea -77.54600
Werkkosten via FA 7.60970025.676
Vrijwilligersvergoedingen 2.8561.87525.928
Kosten invalkrachten 07.9920
GMR 2.8906000
Representatie 11.44336.67922.450
Personeelsbijeenkomsten 6.34017.85217.869
Diverse projecten 0038.220
Premies WGA 24.84414.3000
Kosten Regionaal Transfer Centrum 32.85415.417123.967
Dotatie voorziening duurzame inzetbaarheid 106.34417.08317.083
Vrijval voorziening duurzame inzetbaarheid 00-98.295
Premiedifferentiatie VF 0032.255
Personeelsbeleid 29.412176.750182
Opbrengstgericht werken 4.49501.146
Inhuur loonwerk 187.58667.823182.544
SWV zorgformatie "lichte ondersteuning" 06.0520
Kosten werving en selectie 12.70414.12537.763
Overige personeelskosten 40.10695.30513.238
Projecten 8.22232.5001.826

718.562828.773774.536

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-) -914.154-431.422-727.922

-914.154-431.422-727.922

Personeelsbezetting

20162017
Aantal FTE'sAantal FTE's

DIR 19,8517,50
OP 169,76169,25
OOP 27,5630,35

217,17217,10
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WNT-verantwoording 2017 WIJ de Venen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. 

De WNT is van toepassing op T.E.G Janson en H. Koele.

Het voor T.E.G. Janson toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 129.000,-.

Het voor H. Koele toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 86.000,-.

De gemiddelde baten t-2, t-3 en t-4 zijn 4 complexiteitspunten.

Het gemiddeld aantal leerlingen is 3 complextiteitspunt.

Het aantal gewogen onderwijssoorten is 1 complexiteitspunt.

Dit totaal van 8 complexiteitspunten correspondeert met WNT klasse C (€ 129.000,-).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekk ing en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekk ing vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1 T.E.G. Janson H. Koele

Functiegegevens CvB CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31-12 01/01 - 31-08

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 95.335 € 64.402

Beloningen betaalbaar op termijn € 14.392 € 9.964

Subtotaal € 109.727 € 74.366

Individueel bezoldigingsmaximum € 129.000 € 86.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging € 109.727 € 74.366

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2016 (fte) 1,0 1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 87.409 € 97.138

Beloningen betaalbaar op termijn € 11.652 € 12.244

Totaal bezoldiging 2016 € 99.061 € 109.382
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Naam Topfunctionaris Functie

Mevrouw G.G. van der Weijden-Schuitert Voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. J. Engelfriet Vice-voorzitter  / secretaris Raad van Toezicht

Mw. F.R. Schouten-Korwa Lid Raad van Toezicht

Mw. H.A. van Lith-Slof Lid Raad van Toezicht

Mw. E.B. Mandemaker-Dieleman Lid Raad van Toezicht

Dhr. M. Ebbing Lid Raad van Toezicht

De heer V. van der Veen Lid Raad van Toezicht

Mevrouw A. Baan Lid Raad van Toezicht

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

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

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben 

ontvangen.
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Realisatie
2016

Begroting
2017

Realisatie
2017

€€€

Afschrijvingen
Gebouwen en terreinen 1.6721.0828.122
OLP en apparatuur 134.884112.327129.908
Meubilair 73.42964.81987.148
ICT 278.227199.123218.946
Inventaris en apparatuur 15.23916.35018.033
Afschrijving investeringssubsidies -1.4740-1.474

501.977393.701460.682

Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein 242.365191.372204.820
Dotatie onderhoudsvoorziening 344.993328.933338.529
Onderhoud gebouw/installaties 134.766101.41478.908
Energie en water 248.750234.015262.487
Schoonmaakkosten 243.546204.256223.234
Heffingen 43.28739.12330.713
Tuinonderhoud 5.2414.9735.466
Bewaking en beveiliging 19.21116.73525.045
Onderhoud (onttrekking voorziening) 118.621220.34268.886
Onttrekking voorziening onderhoud (tegenboeking) -118.621-220.332-68.886
Vervangen zand zandbak 2.0861.1550
Overige huisvestingslasten 020.4198.058

1.284.2461.142.4051.177.260

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 255.064208.169167.310
Reis- en verblijfkosten 1881.380356
Accountantskosten 26.98719.24831.692
Telefoonkosten 30.93627.89329.344
Uitbesteding matereel beheer 37.63450.00243.177
Kosten fusie / samenwerking 75.82850.00249.741
Representatie naar derden 2.5144.5072.463
Overige administratie- en beheer 29.12039.49534.253

458.272400.696358.337

Inventaris en apparatuur
Onderhoud / vervanging leermiddelen en inventaris 7.75015.12012.584
Investeringen in exploitatie 324.490166.341271.802
Overboekingsrekening MVA -324.490-166.334-271.802

7.75015.12712.584
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Realisatie
2016

Begroting
2017

Realisatie
2017

€€€

Overige
Contributies 29.17031.90631.583
Schooladministratie 6.1605.4213.503
Medezeggenschap 5.3266.7267.298
Verzekeringen 6.89112.05812.214
Portikosten / drukwerk 2.9872.3612.722
PR 10.04811.05014.611
Kantinekosten 42.56435.39732.955
Culturele vorming 54.77647.70839.228
Feesten en jubilea 6651.3704.805
Overige gemeente 00890
Lasten OCW subsidies 25.44858.1160
Lasten overige subsidies 3.17500
Lasten schoolfonds 19.25619.65432.370
Lasten overblijven 38.5386.79218.768
Bijdrage koffie scholen 05000
Onderwijsprojecten 17.9861750
Kosten schoolwoning 2.9554.3751.044
Project media ontwikkeling     14.35117.6040
Bestuurskosten 1.3147500
Vergaderkosten 02500
Toelage bestuursleden 11.5033.5000
Vrijwilligersvergoedingen 010.9040
Lief en leed 5.3203.000242
Kosten bestuurlijke samenwerking 30.8695.0003.646
Gezamenlijke kosten bedrijfsbureau 10.08600
Opheffen Woudse Venen 9.56800
Overige uitgaven 47.91452.6783.900

396.869337.295209.779

Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket 261.755243.948258.085
Informatietechnologie 224.357221.851251.518
Kopieerkosten 169.107132.920156.991

655.219598.719666.594

Totaal Overige instellingslasten 1.518.1111.351.8371.247.295
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Realisatie
2016

Begroting
2017

Realisatie
2017

€€€

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 24.80134.25010.830

24.80134.25010.830

Financiële lasten
Rentelasten 693700541
Overige financiële lasten 2.4471.2753.317

3.1401.9753.859

Totaal financiële baten en lasten 21.66132.2756.971

Specificatie honorarium

Realisatie Begroting Realisatie

Specificatie honorarium 2017 2016 2016

Onderzoek jaarrekening * 31.692 19.248 30.677

Andere controleopdrachten 0 0 0

Fiscale adviezen 0 0 0

Andere niet-controle-diensten 0 0 -3.690

Totaal accountantslasten 31.692 19.248 26.987

* In de realisatie 2017 is € 12.450,- betaald voor de controle van de jaarrekening 2016.



WIJ de Venen, Alphen aan den Rijn
 

 
- 61 -

Model E: Verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art.2:403 Deelname Consolidatie

Vorm 2017 zetel activi- Vermogen jaar 2017 BW

teiten 31-12-2016

EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

WSNS SWV Rijnstreek St ic hting Alphen aan den Rijn 4 nee o nee

St ic ht ing Spec iaal (basis)onderwijs Rijnstreek St ic hting Alphen aan den Rijn 4 nee o nee

St ic ht ing RTC Cella St ic hting Alphen aan den Rijn 4 nee o nee

St ic ht ing Beheer en Exploitat ie MFA Buytewech St ic hting Nieuwkoop 4 nee 33,3 nee

C ode activ ite iten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Art. 2:403 BW:Nee invullen, tenzij verbonden partij a ls rechtspersoon behoort tot een groep.
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B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

Het materieel beheer van de De Rietkraag  (06JF) is overgedragen aan de Stichting Beheer en Exploitatie MFA 
Buytewech. De gebouwafhankelijke vergoeding wordt jaarlijks overgedragen aan deze Stichting. In 2017 zijn 4 
kwartalen aan deze Stichting betaald voor in totaal € 102.900,-. Dit betreft een doorlopende verplichting.

Het materieel beheer van de Maranathaschool (05RH) is overgedragen aan de Stichting Beheer en Exploitatie MFA 
Buytewech. De gebouwafhankelijke vergoeding wordt jaarlijks overgedragen aan deze Stichting. In 2017 zijn 4 
kwartalen aan deze Stichting betaald voor in totaal € 58.050,-. Dit betreft een doorlopende verplichting.

Met HD30 Vastgoed B.V. is een huurovereenkomst kantoorruimte afgesloten De overeenkomst is opgesteld op 1 juli 
2016 voor een periode van 5 jaar. In 2017 is in totaal € 22.202,- aan deze Stichting betaald. De verplichting bedraagt in 
totaal € 77.700,- en vervalt na 5 jaar.

Met Ricoh is een overeenkomst afgesloten voor de huur en het leveren van kopieerapparatuur. De overeenkomst is 
ingegaan in juni 2013 voor een periode van 60 maanden. De omvang bedraagt ca. € 48.516,- per jaar. De verplichting 
bedraagt in totaal  € 24.250,- en vervalt na 1 jaar.

Met Jan Snel BV is een overeenkomst afgesloten voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting van basisschool De 
Diamant. De overeenkomst is per september 2017 ingegaan voor een periode van 156 weken voor een totale huurprijs 
van € 300,- (exclusief BTW) per week. Het totaalbedrag bij verwijdering bedraagt € 2.515,-.De verplichting bedraagt 
in totaal € 54.000,- en vervalt na 5 jaar.

Met Emjee is een Service Level Agree overeengekomen. Het tarief per jaar bedraagt € 31.000,- (inclusief BTW). 
Naar verwachting zal de overeenkomst per 1 september 2018 worden beëindigd en bedraagt de verplichting in totaal 
€ 20.667,-. De verplichting vervalt na 1 jaar.

Met Groenendijk Onderwijs Administratie is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten per 1 januari 2017. Het 
tarief in 2017 bedraagt € 159.115,- en kan jaarlijks worden geïndexeerd. De verplichting is jaarlijks opzegbaar.

De bankrekening NL68RABO0127049819 van de Stichting WIJ de Venen heeft een kredietfaciliteit van € 50.000,-

Pensioenrechten
De dekkingsgraad van ABP bedraagt per 31 december 2017 104,4% (bron: website www.abp.nl). De risico's met 
betrekking tot premieverhogingen als gevolg van het niet halen van de dekkingsgraad zijn niet voorzien.
Stichting WIJ de Venen heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij 
het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Derhalve zijn alleen de verschuldigde 
premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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B11 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de 
interpretatie van de cijfers.
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B12 Formulier goedkeuring jaarrekening

Opgesteld door het College van Bestuur te Alphen aan den Rijn op 13 juni 2018. 
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Druivenstraat 1 - 4816 KB Breda
Tel: 088 277 21 10 - Peter.Hopstaken@mazars.nl

MAZARS N.V.

Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296)

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2017

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen te Alphen
aan den Rijn gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
n geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en

de samenstelling van het vermogen van Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen per
31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling
Jaarverslaggeving Onderwijs;

n zijn de in deze 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 Onderwijsaccountants-
protocol 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 Primair Onderwijs WIJ de Venen, 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.



VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG  OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
n het bestuursverslag;
n de overige gegevens;
n de bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
n met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
n 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 Onderwijs-
accountantsprotocol 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.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT
DE JAARREKENING

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT
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
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 verslag-
gevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteits-
veronderstelling, 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.

De raad van toezicht 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 fraude of fouten 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.

Breda, 21 juni 2018

MAZARS N.V.

w.g. drs. P.A.J. Hopstaken RA



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

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, 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;

n 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;

n het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

n 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 onderneming haar continuïteit niet
langer kan handhaven;

n het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

n het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en
lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht 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.
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C2 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2017 ad € 560.926 als volgt over de reserves:
2017

€

Resultaat algemene reserve 446.820

Resultaat private middelen 27.317
Resultaat reserve woning 86.789
Resultaat bestemmingsreserves privaat 114.106

Resultaat bestemmingsreserves 114.106

Resultaat Eigen vermogen 560.926


