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1. Voorwoord Raad van Toezicht
Als alles goed gaat in een stichting als de onze, dan is een Raad van Toezicht niet
prominent aanwezig. We zien toe op het beleid van het bestuur en letten op de
continuïteit van de stichting. Dat doen we in het licht van de doelen waarvoor De Vier
Windstreken is opgericht – het verzorgen van christelijk onderwijs – en vooral ook met
oog voor waar het werkelijk om gaat – de vorming van leerlingen die aan onze scholen
zijn toevertrouwd. We gaan dan ook niet voor niets als Raad van Toezicht op bezoek bij
scholen om gevoel te hebben bij die kern.
Het afgelopen jaar was voor De Vier Windstreken en ook voor het functioneren van de
Raad van Toezicht een bijzonder jaar. We hadden eerst interim te voorzien in het bestuur
van de stichting en mochten in de loop van het jaar op zoek naar een definitieve invulling
van het College van Bestuur. Dat zijn momenten waarop je als Raad bepaald wordt bij je
verantwoordelijkheid.
We mogen op dit gebied terugkijken op een succesvolle periode. Onder leiding van
interim-voorzitter Rob Niehe is hard gewerkt aan de versterking van de organisatie en op
15 september hebben we met heel veel plezier Diana Lorier mogen benoemen als
voorzitter van het College van Bestuur.
Daarmee sluiten we een turbulente periode af en is er met het oog op de toekomst
bestuurlijke stabiliteit en rust gecreëerd. Dat betekent overigens niet dat we stil zullen
blijven staan. Er liggen veel uitdagingen voor De Vier Windstreken waar het bestuur, de
directies en de teams de komende tijd invulling aan zullen geven. Of het nu gaat om
behoud en versterking van kwaliteit, vernieuwing van het onderwijs, samenwerking met
anderen en vooral ook het investeren in een veilige en inspirerende leeromgeving van
kinderen, er valt genoeg aan te pakken.
We hebben er als Raad van Toezicht alle vertrouwen in!

Gouda, mei 2019
Drs. C. de Raadt, Voorzitter Raad van Toezicht
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2. Verslag van de Raad van Toezicht
2.1.

Verantwoording van de wettelijke taken

De Raad van Toezicht heeft tot taak toe te zien op het bestuur van Stichting PCPO De
Vier Windstreken (de stichting) en met name op de realisatie van de doelstellingen van
de stichting door het bestuur door middel van strategie, beleid en beheer met oog voor
de daarbij aan de orde zijnde belangen, processen, effecten en risico's. We stellen ons als
gezamenlijk doel:
 Het ontwikkelen van toekomstgericht onderwijs;
 Een oriëntatie op samenwerking met andere organisaties met het oog op
toekomstige ontwikkelingen.
De Raad van Toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van bovengenoemde
taken in het jaarverslag. Tot de verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht
behoren het verlenen van goedkeuring aan belangrijke beslissingen en het goedkeuren
van statuten- en reglementswijzigingen. Hiertoe kunnen onder andere worden gerekend:













het aangaan, verbreken of wijzigen van duurzame samenwerking met een
andere organisatie. De samenwerking met stichting Klasse, De Groeiling en
Quadrant kindercentra rond het gezamenlijk opgezette kindcentrum in
Westergouwe wordt met belangstelling gevolgd. Daarnaast is met De Groeiling de
start van een interconfessionele school in Koningskwartier (Zevenhuizen)
verkend. Andere verkenningen van samenwerking hebben in 2018 op een lager
pitje gestaan, maar worden in 2019 opnieuw opgestart, denk hierbij aan de
samenwerking met het voortgezet onderwijs.
bestuurlijke fusie of splitsing van de stichting. Dit is in 2018 niet aan de
orde geweest en ligt in de nabije toekomst ook nog niet voor de hand.
benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het College van
Bestuur. Na het beëindigen van het dienstverband van de bestuurder eind 2017
is in 2018 gewerkt met een interim-bestuurder tot 15 september 2018. De
periode tot aan de zomervakantie heeft in het teken gestaan van het opstellen
van een profielschets voor een nieuwe bestuurder en vervolgens is de procedure
gestart om een nieuwe bestuurder te werven. Deze procedure kon nog voor de
zomervakantie succesvol worden afgerond.
beloning van de leden van het College van Bestuur. De nieuwe voorzitter
van het College van Bestuur is aangesteld conform de cao Bestuurders PO en de
WNT bezoldigingsklasse D. Ook de bezoldiging van de interim-bestuurder viel
binnen de wettelijke kaders.
goedkeuren van grote verplichtingen buiten de begroting. Dit is in 2018
niet aan de orde geweest.
benoemen van de accountant. Op advies van de auditcommissie heeft de Raad
van Toezicht opdracht verleend aan Van Ree accountants, om als externe
toezichthouder de jaarstukken te controleren.
goedkeuren van het strategisch beleidsplan, het jaarverslag, de begroting
en de jaarrekening. Het meerjarig strategisch beleidsplan ligt ten grondslag aan
de onderwijsvernieuwing en strategische positiebepaling van De Vier Windstreken.
Deze zaken zijn in elke vergadering van de Raad van Toezicht aan de orde
geweest en daarbij getoetst aan het strategisch beleidsplan. Het jaarverslag en de
jaarrekening zijn besproken in aanwezigheid van de externe accountant en de
aanbevelingen daarbij zijn aan het bestuur gegeven ter uitvoering. De Raad van
Toezicht heeft het bestuursverslag en de jaarrekening voor 2018 en de begroting
voor 2019 goedgekeurd.
wijzigen van statuten, bestuursreglement en managementstatuut. Eerder
zijn gesprekken gevoerd over het aanpassen van de statuten. In 2018 is hier geen
vervolg aan gegeven. Dit zal in 2019 opnieuw opgepakt worden.
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2.2.

het vervullen van de werkgeversrol ten aanzien van het College van
Bestuur. Zoals hiervoor beschreven moesten de Raad van Toezicht en het
College van Bestuur eind 2017 tot de conclusie komen dat tot beëindiging van het
dienstverband moest worden overgegaan. Vervolgens is een interim-bestuurder
aangesteld waarmee de Raad van Toezicht intensief contact heeft gehad. De
remuneratiecommissie is vervolgens aan de slag gegaan met het werven van een
nieuwe bestuurder en dit heeft geleid tot aanstelling van een nieuwe bestuurder
per 15 september 2018.
evaluatie van het uitvoerend bestuur. De Raad van Toezicht heeft in 2018 5
keer vergaderd. In elke vergadering is een update van het uitvoerend bestuur aan
de orde geweest. Daarnaast heeft de remuneratiecommissie met de interimbestuurder het gevoerde beleid geëvalueerd en heeft de auditcommissie de
financiële stukken besproken. Door de aandacht voor deze onderwerpen, zowel in
de afzonderlijke commissies als in de Raad van Toezicht als geheel, houdt de Raad
van Toezicht nadrukkelijk toezicht op de doelmatige besteding van middelen.
Inrichting en samenstelling van het toezichthoudend orgaan

In het kader van de wet ‘Goed Onderwijs, Goed Bestuur’ werkt de stichting sinds
november 2011 volgens het Raad van Toezicht model. Er is een functionele scheiding
tussen bestuur en toezicht. Er is een bestuurder aangesteld voor het besturen van de
stichting. De Raad van Toezicht ziet toe op het rechtmatig en doelmatig handelen van het
College van Bestuur.
De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de
uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie
tot de wettelijke voorschriften en haar maatschappelijke functie. Ook controleert de Raad
van Toezicht of het College van Bestuur op een zorgvuldige en evenwichtige wijze de
belangen van allen, die bij de stichting betrokken zijn, tegen elkaar afweegt.
Door middel van het jaarverslag en de jaarrekening en een halfjaarlijks overleg met de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad doet de Raad van Toezicht verslag van haar
bevindingen. In 2018 zijn in het overleg met de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad ontwikkelingen binnen de stichting aan de orde geweest, zoals
de werving van een nieuwe bestuurder en het zicht op de financiële huishouding.
De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2018 was als volgt:
N

f

D
Herbenoemd/
Herbenoembaar
per

Naam

Functie

Datum start

dhr. C. de Raadt

Voorzitter en lid
remuneratiecommissie
Vicevoorzitter

11-11-2014

11-11-2018

11-11-2014

11-11-2018

Lid audit
commissie
Lid

30-09-2015

30-09-2019

05-02-2016

05-02-2020

Lid audit
commissie
Lid remuneratiecommissie

01-08-2012

01-08-2016

01-08-2012

01-08-2016

mevr. J.C.
Huisman-Mak
dhr. A.A.
Nagtegaal
Mevr. L.M.
Brouwer-Harten
dhr. P.J van der
Sterre
dhr. E.D.
Möckelmann

H
Afgetreden per
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Statutair is bepaald dat een lid van de Raad van Toezicht voor 4 jaar wordt benoemd,
daarna kan er terstond eenmaal worden herbenoemd.

De per eind 2018 zittende leden van Raad van Toezicht bekleden in het dagelijks leven
de volgende (neven)functies:

Naam

(Neven)functies

dhr. C. de Raadt

Directeur /eigenaar de Raadt interim management en advies,
Vice-voorzitter Raad van Toezicht stichting Penta in Hoorn,
Voorzitter stichting Evertshuis Bodegraven, Voorzitter
Vereniging Kerkrentmeesterlijke Beheer Dordrecht, lid
Ledenraad Donatus verzekeringen in Rosmalen
Voorzitter Algemene Kerkenraad PKN Gouda, Voorzitter Goudse
Adviesraad Sociaal Domein en Goudse Cliëntenraad, Lid
Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden, Penningmeester
Stichting Gouds Metaheerhuis, Lid regionale klachtencommissie
Avant
Bestuurder pensioenfonds PME, Voorzitter Raad van Toezicht
BPFBouw, Bestuurslid pensioenfonds Sabic, Voorzitter
Voedselbank Gouda e.o., Voorzitter Verantwoordingsorgaan
pensioenfonds Hewitt, Voorzitter visitatiecommissie
pensioenfonds Cosun, Bestuurslid Stichting Aanpakken,
Voorzitter Raad van Advies Financial Investigator
Rechter in opleiding, Bestuurslid Stichting tot Bevordering van
Ouderenhuisvesting in Bodegraven
Ondernemer/interim-manager/adviseur
Onderwijsadviseur vanuit eigen bedrijf Dieter.nl, voorzitter van
Stichting Zwembad de Fuut in Reeuwijk

mevr. J.C. Huisman-Mak

dhr. A.A. Nagtegaal

mevr. L.M. Brouwer-Harten
dhr. P.J van der Sterre
dhr. E.D. Möckelmann

Binnen de Raad van Toezicht zijn de volgende taken onderscheiden:
Voorzitter van de Raad van Toezicht
De voorzitter roept de vergaderingen bijeen en zit deze voor. Hij bereidt de
vergaderingen voor in samenspraak met de bestuurder. Tevens is hij voor de bestuurder
het eerste aanspraakpunt in geval van noodzakelijk tussentijds overleg. Hij fungeert als
eerste sparringpartner voor de bestuurder.
Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht
Deze vervangt de voorzitter in geval van afwezigheid en fungeert in voorkomende
gevallen als sparringpartner van de voorzitter.
Auditcommissie
De audit commissie overlegt ieder kwartaal met de bestuurder over de financiële
kwartaalrapportages en bereidt de bespreking daarvan in de Raad van Toezicht voor. De
auditcommissie werkt volgens een reglement en adviseert de Raad van Toezicht over te
nemen besluiten ten aanzien van de begroting en de jaarrekening. Namens de Raad
houdt de auditcommissie toezicht op de rechtmatige en doelmatige besteding van de
middelen en de bewaking van de financiële positie van de stichting. In 2018 bestond de
auditcommissie uit de heren Nagtegaal (voorzitter) en Van der Sterre.
Remuneratiecommissie
Deze commissie vervult namens de Raad van Toezicht de werkgeversfunctie en
bespreekt periodiek het functioneren van het College van Bestuur. De commissie bestaat
uit de heren Möckelmann en de Raadt.
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2.3.

De werkwijze van het toezichthoudend orgaan

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben in 2018 vijf keer regulier
vergaderd. Besproken onderwerpen waren:









De jaarbegroting en het jaarverslag, gesprek met de accountant;
De onderwijskwaliteit van onze scholen;
Management rapportages;
Professionalisering van de Raad van Toezicht;
De voortgang van het meerjarenbeleidsplan 2015-2020 en de
meerjarenbegroting;
Actuele ontwikkelingen binnen diverse scholen, op het gebied van samenwerking
en ontwikkeling van het gepersonaliseerd leren;
De werving van een nieuwe voorzitter College van Bestuur;
Samenwerking met andere stichtingen inzake Westergouwe (nieuwe school).

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht dit jaar een vijftal scholen bezocht.
2.4.

De vergoedingsregeling

In 2016 en 2017 is gesproken over een aanpassing van de vergoedingsregeling en het
onderbrengen in de werkkostenregeling. In 2018 is het niet gelukt om een definitieve
regeling op te stellen. Dit zal in 2019 worden geregeld.
In 2018 bedroeg de vergoeding voor leden van de Raad van Toezicht € 1.500,- per jaar,
de voorzitter declareerde een bedrag van € 3.000,-.
2.5. Jaarlijkse evaluatie op het eigen functioneren
De Raad van Toezicht heeft dit jaar een externe evaluatie gehouden en is daarbij
begeleid door Beekveld en Terpstra. De aanbevelingen vanuit deze evaluatie zijn in de
vergadering van 3 oktober 2018 uitgebreid besproken en zullen onder andere tot
aanpassing van het interne toezichtskader leiden.

Gouda, mei 2019
Namens de Raad van Toezicht
Drs. C de Raadt, Voorzitter Raad van Toezicht

9

3. Inleiding College van Bestuur
In dit jaarverslag, dat één geheel vormt met het financieel jaarverslag (jaarrekening),
leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarvoor ingezette
middelen. Het jaarverslag bestaat uit twee delen.
Het algemene, bestuurlijke deel van het jaarverslag geeft algemene informatie over de
stichting en de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Het kalenderjaar 2018 is gestart
met een interim-bestuurder en een aantal interim-beleidsmedewerkers. In de loop van
het jaar is het gelukt om het team van beleidsmedewerkers een definitieve invulling te
geven en op 15 september 2018 is een nieuwe bestuurder gestart. Rob Niehe heeft op 17
september het stokje overgedragen aan ondergetekende. Daarmee is een einde gekomen
aan een overgangsfase ten aanzien van de samenstelling van het College van Bestuur en
het bestuursbureau.
Het financiële deel van het jaarverslag verantwoordt de middelen die zijn aangewend
voor het realiseren van goed onderwijs en de daarvoor noodzakelijke voorwaarden op
onze scholen. Voor 2018 was een negatief resultaat begroot. Het resultaat is in realiteit
in beperkte mate negatiever uitgevallen.
De oorzaken hiervan op hoofdlijnen zijn:
● De noodzakelijke inhuur van een interim-controller, een interim-beleidsmedewerker
personeel, een interim-bestuurder en een aantal interim-directeuren;
● Een negatief exploitatieresultaat bij de samenwerkingsschool KC De
Ontdekkingsreizigers vanwege achterblijvende leerlingenaantallen;
● Een financiële tegenvaller vanuit het Vervangingsfonds, vanwege onze invalpool;
● De hogere dotatie aan de voorziening groot onderhoud.
De financiële kengetallen zijn ondanks deze tegenvaller positief gebleven. Ik verwijs voor
een meer gedetailleerder inzicht naar hoofdstuk 10.4 ‘Toelichting op de exploitatie’.
In november 2015 heeft De Vier Windstreken zich bezonnen op de toekomstige inrichting
van het onderwijs. Daarbij is gekozen voor het invoeren van gepersonaliseerd leren op
alle scholen van De Vier Windstreken. Gefaseerd hebben scholen hierin stappen gezet.
Inmiddels zien we dat diversiteit in onderwijsconcept een groot goed is en dat zeker in
gemeenten waar De Vier Windstreken met meerdere scholen vertegenwoordigd is,
ouders ook iets te kiezen moeten hebben. Op dit moment ligt de vraag op tafel of het
concept ‘gepersonaliseerd leren’ voor alle scholen passend is of dat er toch ruimte moet
zijn voor verschillen in onderwijskundige profilering van de scholen. In 2019 zal dit
verder worden verkend.
Daarnaast heeft 2018 in het teken gestaan van het opstellen van diverse integrale
huisvestingsplannen in de gemeenten waar De Vier Windstreken haar scholen heeft. In
de gemeente Zuidplas is daarbij de mogelijkheid ontstaan om een aanvraag in te dienen
om een nieuwe school in Koningskwartier (Zevenhuizen) te mogen starten. Eind
december 2018 is bekend geworden dat De Vier Windstreken samen met De Groeiling en
Quadrant een interconfessionele basisschool en kinderopvang mag gaan opzetten.
In de wetenschap dat alle medewerkers van De Vier Windstreken zich naar eer en
geweten enorm inzetten, wil ik hen ook graag bedanken voor datgene wat zij voor de
organisatie het afgelopen jaar betekend hebben.

Gouda, mei 2019
Diana Lorier-Kooi, voorzitter College van Bestuur
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4. Organisatie
4.1.

Algemene gegevens
Naam
Bestuursnummer
Adres
Telefoon
E-mail
Website
KvK nummer
BTW - nummer
Loonheffingsnummer:

Stichting PCPO De Vier Windstreken
41194
Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda
0182-526719
info@d4w.nl

www.d4w.nl
24297441
8083.75.052.B.01
8083.75.052.L.01

Onder het bevoegd gezag van Stichting PCPO De Vier Windstreken (met bevoegd gezag
nummer 41194) vallen in 2018 de onderstaande scholen:
04NT
04PC
04RQ01
04RV
05QI
05QX
05VG
06YA
07OH
09BO
09BY
09YF
10QM
10QS
22KE

De Morgenster
Park en Dijk
De Regenboog
De Eendragt
De Wegwijzer
Mr. Lallemanschool
Nessevliet
Immanuelschool
Prins Willem Alexanderschool
Da Costaschool
Westerschool
Prinses Beatrixschool
De Goede Herderschool
Plaswijckschool/Kon. Wilhelminaschool
Goejanverwelleschool

Haastrecht
Gouda
Reeuwijk
Zevenhuizen
Driebruggen
Moordrecht
Zevenhuizen
Oudewater
Waarder
Bodegraven
Gouda
Bodegraven
Bodegraven
Gouda
Gouda

De Koningin Wilhelminaschool is per 1 augustus 2018 gefuseerd met de Plaswijckschool
en fungeert als dislocatie van deze school. Voor deze datum was de Koningin
Wilhelminaschool een nevenvestiging van De Regenboog.
4.2.

Juridische structuur

Het bevoegd gezag van De Vier Windstreken heeft als rechtspersoon de stichtingsvorm.
Stichting PCPO De Vier Windstreken is op 1 januari 2000 opgericht en is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 24297441.
4.3.

Missie en doelstelling

De Vier Windstreken stelt zich ten doel het verzorgen van christelijk, kwalitatief
hoogstaand primair onderwijs in Gouda en omstreken. We zijn een professionele
organisatie, die vanuit de drie christelijke grondwaarden, Geloof, Hoop en Liefde,
kinderen begeleidt naar hun toekomst. We helpen hen competenties te ontwikkelen om
op grond van deze waarden een bijdrage leveren aan de toekomstige maatschappij.
Kernwaarden zijn daarbij openheid, sociale bewogenheid, liefde en plezier.
Deze waarden kenmerken ook ons handelen binnen De Vier Windstreken.
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4.4.

Kernactiviteiten, belangrijkste producten/diensten

De kernactiviteit van De Vier Windstreken is het verzorgen van onderwijs aan kinderen in
de leeftijdsfase van vier tot en met twaalf jaar. In aanvulling daarop bieden wij op enkele
locaties onderwijs en opvang aan in een samenhangend geheel (kindcentra), in
samenwerking met kinderopvangorganisaties.

4.5.

Interne organisatiestructuur

Het organogram van De Vier Windstreken ziet er als volgt uit:

De Vier Windstreken heeft een scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht
(Bestuur/Raad van Toezicht model). In het nu gekozen model ligt de primaire
verantwoordelijkheid voor het bestuur van de organisatie bij het College van Bestuur
(CvB). Het College van Bestuur treedt op als bevoegd gezag en is daarmee
verantwoordelijk voor de vaststelling en de uitvoering van beleid. Daarnaast vormt het
College van Bestuur het aanspreekpunt voor de externe contacten, zoals het ministerie,
de lokale overheid en de inspectie.
Het College van Bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht die op afstand
opereert. Zij heeft een toezichthoudende taak. De Raad van Toezicht heeft verschillende
commissies ingesteld die zich richten op bepaalde aspecten van de organisatie (zie
hoofdstuk Verslag van de Raad van Toezicht). De Raad van Toezicht vergadert ongeveer
zes keer per jaar. De commissies komen op afroep bij elkaar. De voorzitter van de Raad
van Toezicht heeft regelmatig overleg met de voorzitter van het College van Bestuur.
De medezeggenschap is georganiseerd op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) komt ongeveer acht keer per jaar
bij elkaar. De voorzitters van de GMR hebben periodiek overleg met de voorzitter van de
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College van Bestuur. Ook de GMR heeft verschillende aandachtsgebieden verdeeld over
de leden.
De scholen worden aangestuurd door een integraal verantwoordelijke directeur, met een
benoemingsomvang zoveel mogelijk gerelateerd aan de schoolomvang. Ter
ondersteuning van de directeur, is binnen de school een managementteam actief. De
directeuren overleggen circa tienmaal per jaar gezamenlijk met het College van Bestuur
(directeurenoverleg: afgekort als DO). Het College van Bestuur bezoekt alle locaties
periodiek. Tijdens dat bezoek is er bilateraal overleg met de directeur.
De organisatie wordt bij het ontwikkelen, implementeren en bewaken van beleid
ondersteund door een bestuursbureau, bestaande uit (beleids)medewerkers met een
specialisme op het gebied van personeel, financiën, facilitaire zaken, ICT, onderwijs- en
kwaliteitsbeleid. Op het bestuursbureau werken per ultimo 2018 in totaal 8,26 fte
(exclusief externe inhuur van de Controller).

4.6.

Samenstelling College van Bestuur

De Vier Windstreken wordt bestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur.
Gedurende het verslagjaar vond een wijziging plaats in de samenstelling van het College
van Bestuur. De heer R. Niehe was werkzaam als interim-bestuurder. Per 15 september
is mevrouw D.M.A. Lorier-Kooi als voorzitter van het College van Bestuur aangetreden.
Op 17 september heeft de bestuursoverdracht plaatsgevonden en op 27 september 2018
heeft de heer Niehe afscheid genomen. Voor de bezoldiging van de voorzitter van het
College van Bestuur wordt verwezen naar de jaarrekening.

4.7.

Governance, code goed bestuur en horizontale verantwoording

Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur voor instellingen in het
Primair en Voortgezet Onderwijs van kracht geworden en zijn de bepalingen van deze
wet in de diverse onderwijswetten verankerd. De Vier Windstreken is lid van de
brancheorganisatie voor het primair onderwijs, de PO-raad. Zoals alle leden van de POraad, heeft de stichting de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs conform vastgesteld. In
deze code zijn de basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders en
managers in het primair onderwijs. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PORaad stemde in juni 2017 in met enkele aanscherpingen van de 'Code Goed Bestuur in
het primair onderwijs'. De meeste aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van
belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. De nieuwe tekst van de Code
Goed Bestuur is per 1 augustus 2017 in werking getreden.
In vervolg op het in 2016 uitgevoerde onderzoek naar optimalisering van de inrichting
van bestuur en management, is in 2017 verder gesproken over herijking en
herformulering van het managementstatuut. Dit zou gekoppeld worden aan een
herziening van de statuten. Gezien de overgangsperiode waarin de organisatie terecht is
gekomen, zijn er geen verdere stappen gezet op het gebied van statuten en
managementstatuut. Dit zal in 2019 worden opgepakt.
Horizontale verantwoording wordt afgelegd middels de kwartaalrapportages, de
jaarrekening en in het overleg met ouders die deel uitmaken van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad.
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5. Algemene ontwikkelingen in 2018
5.1.

Belangrijke elementen van het gevoerde beleid

Onderwijskundig
In 2015 is een eerste stap gezet op het gebied van gepersonaliseerd leren. Zoals in
hoofdstuk 3 al is aangegeven, wordt opnieuw bekeken of dit onderwijskundig concept
passend is bij alle scholen van De Vier Windstreken, ook in relatie tot de context van de
scholen en de daarbij behorende leerlingpopulatie. Het is belangrijk dat ouders iets te
kiezen hebben en zeker in gemeenten waar we als stichting met meerdere scholen
vertegenwoordigd zijn is onderwijskundige profilering van scholen belangrijk.
Verder willen we ons als De Vier Windstreken profileren met kwalitatief sterke scholen.
Daartoe worden op regelmatige basis interne audits georganiseerd.
Strategisch
Eind 2018 heeft Verus lange termijn prognoses opgesteld voor alle scholen (met
uitzondering van de SBO-school), zodat we zicht krijgen op de leerlingontwikkelingen in
de komende jaren. Uit deze prognoses komt naar voren dat de leerlingdaling die een
aantal jaren geleden is ingezet, nog niet tot stilstand komt. De instroom in de afgelopen
jaren is verder gedaald en dit zal ook in de komende jaren zijn weerslag hebben op de
organisatie. Daarom zal begin 2019 een omgevingsanalyse worden opgesteld zodat aan
de hand daarvan een plan van aanpak voor strategie en positionering van De Vier
Windstreken en haar scholen kan worden opgesteld. In 2018 is geen verdere verkenning
uitgevoerd van mogelijke samenwerking met andere partners. Dit wordt in 2019
opgepakt.
Personeel
Samen met stichting LEV, CNS Gouda, PCPO Krimpenerwaard en PCPO Nieuwerkerk aan
den IJssel houdt De Vier Windstreken een invalpool in stand. De Vier Windstreken voert
de administratie van deze pool. Begin 2018 is een nieuw programma aangeschaft om zo
de administratie van de pool te versterken. Dit is grotendeels gelukt. We zien echter dat
door het lerarentekort de pool heel kwetsbaar blijft en dat het de deelnemende besturen
niet lukt om de afgesproken 4% personele inzet voor de pool te leveren. Vaak is er
hierdoor bij ziekte geen invaller beschikbaar en wordt vervanging binnen de teams
opgevangen.
De terugloop van het aantal leerlingen heeft in 2018 niet geleid tot gedwongen ontslagen
of het plaatsen van personeelsleden in het risicodragend deel van de formatie (RDDF).
Financieel
Met ingang van september 2017 is een interim-controller aangetrokken. Deze heeft ook
in 2018 op interim-basis de organisatie versterkt. Per 1 januari 2019 is een nieuwe
controller benoemd.
Er is veel tijd geïnvesteerd in het op orde brengen van de financiële processen. In 2018
zijn 3 financiële rapportages opgeleverd. Daarnaast is voor de ondersteuning van de
directeuren een financieel en personeel dashboard ingericht, zodat er ‘real-time’ inzicht is
in de financiële baten en lasten per school. Daarnaast geeft het dashboard inzicht in de
personele formatie en het ziekteverzuim.
Voor 2018 was een tekort begroot. Mede door de inhuur van extra extern personeel
(interim-personeelsbeleidsmedewerker, interim-controller, interim-bestuurder en interimdirecteuren), is het begrote tekort voor 2018 (in beperkte mate) overschreden.
Facilitair en huisvesting
In de gemeenten Krimpenerwaard en Zuidplas zijn Integrale Huisvestingsplannen door de
gemeenteraden vastgesteld. De plannen voor de gemeenten Gouda en BodegravenReeuwijk zijn in concept gereed, maar dienen nog aan de gemeenteraad te worden
voorgelegd. Dit zal in 2019 plaatsvinden.
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PASSTOE
PASSTOE is een groep van specialisten (orthopedagoog, psycholoog, lees-, gedrags-, en
onderwijsspecialisten). Bij de totstandkoming van het samenwerkingsverband “Primair
Onderwijs Midden Holland 2814” werd door de besturen van PCPO De Vier Windstreken
en SPCO LEV (Leren en Vertrouwen) besloten het team van deskundigen uit de tijd van
WSNS in stand te houden. De teamleden zijn in dienst van De Vier Windstreken. In 2016
hebben drie van de vijf besturen zich teruggetrokken uit de financiering voor PASSTOE.
Alleen SPCO LEV en De Vier Windstreken financieren nu nog de kosten voor PASSTOE.
Dit gegeven én de terugloop van het aantal leerlingen, hebben ervoor gezorgd dat de
personele omvang van PASSTOE drastisch is teruggebracht. In 2019 zal een en ander
worden geëvalueerd, ook in overleg met de directies van de scholen.
5.2.

Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen

Passend Onderwijs
De Vier Windstreken participeert in twee samenwerkingsverbanden voor Passend
Onderwijs:
● Stichting primair onderwijs Midden-Holland, waarin wij met een twintigtal andere
besturen participeren, om Passend Onderwijs in de regio te verwezenlijken (De
Vier Windstreken maakt deel uit het van het Algemeen Bestuur, neemt deel aan
de strategische klankbordgroep en participeert in het overleg dekkend netwerk
van het samenwerkingsverband);
● Stichting PassenderWijs, een stichting met hetzelfde doel en waaraan wij zijn
verbonden voor de Immanuelschool in Oudewater. De Groeiling vertegenwoordigt
ons in bestuur van de stichting.
Gemeenten
Met de vijf verschillende gemeenten, waar scholen van De Vier Windstreken zijn
gevestigd, wordt regelmatig contact onderhouden in het kader van huisvesting
(nieuwbouwprojecten, huisvestingsaanvragen, bij het opstellen van het Integraal
Huisvestingsplan) en bij het zogeheten ‘op overeenstemming gericht overleg’. Deze
vergaderingen vinden gemiddeld 5 keer per jaar plaats. In de gemeente Gouda heeft het
bestuur van De Vier Windstreken een plaats in de agendacommissie van de Lokaal
Educatieve Agenda (LEA).
Voortgezet onderwijs
De contacten met VO-scholen in verschillende gemeenten hebben in 2018 op een lager
pitje gestaan vanwege het interim-bestuur. Uiteraard zijn vanuit de scholen in de
verschillende gemeenten er ook in 2018 de nodige contacten geweest met scholen voor
Voortgezet Onderwijs (VO), waar kinderen na het verlaten van onze basisscholen naar
worden verwezen. Er wordt met name gezocht naar mogelijkheden van een “warme”
overdracht bij de overstap van PO naar VO. Vanuit het verleden en op identiteit was er
altijd een regelmatig overleg met Stichting De Goudse Waarden. Dit wordt in 2019
opnieuw opgepakt. Daarnaast is een eerste verkenning gestart voor het vormen van een
tienercollege of voorziening 10-14 jaar.
Brede school
De ‘Federatie Brede School Gouda, e.o.’ verzorgt de activiteiten voor Goudse scholen
voor basisonderwijs. Deze zijn per wijk georganiseerd in de ‘Brede School’. De scholen
werken in het kader van de Brede School samen aan activiteiten en zorg voor leerlingen
van 2-12 jaar. De Vier Windstreken is met haar bestuurder vertegenwoordigd in het
federatiebestuur van de Brede school. Een aantal werknemers van De Vier Windstreken
is gedetacheerd naar de Brede School. Ook in de gemeenten Bodegraven en Zuidplas is
sprake van de ontwikkeling van Brede Schoolactiviteiten.
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Opleidingsinstituten
In het kader van ‘Opleiden in de school’ dragen scholen veel directer bij aan de opleiding
van de toekomstige collega’s. Hiervoor onderhoudt De Vier Windstreken een relatie met
de Marnix academie in Utrecht. Onder de naam Partners in Onderwijs en Opleiding (POO)
is De Vier Windstreken deelnemer in een consortium van schoolbesturen. De voorzitter
van het College van Bestuur maakt deel uit van de stuurgroep POO, de bovenschools
opleidingscoördinator(BOC) participeert in de werkgroep POO. In het kader van
‘Versterking van de samenwerking’ is een gesubsidieerd onderzoeksproject
‘Gepersonaliseerd leren en ICT’ aangegaan door 2 van onze scholen.
Verder bestaat er ook een samenwerkingsrelatie met De Driestar in Gouda. In 2019
zullen we onderzoeken of we dit kunnen uitbreiden.
Inspectie
In 2017 is De Vier Windstreken door de onderwijsinspectie gevraagd deel te nemen aan
de pilot van het bestuurstoezicht. De inspectie heeft destijds geconcludeerd dat het
bestuur voldoende beeld heeft van de onderwijskwaliteit op de scholen en de mate van
invoering van gepersonaliseerd leren. Er zijn enkele verbeteropdrachten afgesproken
m.b.t. ‘zicht op ontwikkeling’ en op één school m.b.t. ‘veiligheid’. Hieraan is ook in 2018
verder invulling gegeven. Alle scholen beschikken op dit moment over een
basisarrangement van de onderwijsinspectie.
Overige samenwerkingspartijen
● Vereniging CNS Gouda, stichting LEV, stichting PCPO Krimpenerwaard en stichting
PCPO Nieuwerkerk: Vier collega-besturen waarmee we een eigen invalpool
onderhouden.
● De Groeiling, stichting Klasse en stichting Quadrant: voor de totstandkoming van
een kindcentrum in de nieuwbouwwijk Westergouwe (Kindcentrum De
Ontdekkingsreizigers).
Ontwikkelingen in het kader van samenwerking
In de komende jaren zal de wenselijkheid, dan wel noodzaak tot samenwerking met
andere partijen steeds meer voor de hand liggen. Dit is af te lezen uit de ontwikkelingen
rond Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s), de steeds nauwere samenwerking met
kinderopvangorganisaties (vorming van kindcentra), dalende leerlingaantallen en de
groeiende samenwerking binnen passend onderwijs (een dekkend netwerk voor de
leerlingen).
5.3.

Zaken met politieke of maatschappelijke impact

In de gemeente Krimpenerwaard heeft onze stichting zich ingezet voor het behoud van
primair onderwijs in de kern Haastrecht. Gedurende een aantal jaren is onderzocht of er
mogelijkheden zijn tot intensieve samenwerking met Onderwijs Primair (OO) en de
Groeiling (RK) om sluiting van scholen als gevolg van krimp te voorkomen. In 2018 is na
een evaluatie gebleken dat er onvoldoende draagvlak is, onder andere bij ouders.
Daarom is besloten om het onderzoek voorlopig te beëindigen. Gezien de groei van onze
school in Haastrecht (De Morgenster) is samenwerking minder urgent en ouders hechten
zeer aan de levensbeschouwelijke identiteit van de school.
In de nieuwbouwwijk Westergouwe is er een nauwe samenwerking tot stand gekomen
met Stichting Klasse, De Groeiling en Stichting Quadrant. In 2016 is gezamenlijk een
nieuwe school/kindcentrum neergezet, waarin voorzieningen rondom onderwijs en
kinderopvang worden gecombineerd. Door de langzame groei van dit kindcentrum, wordt
deze nu nog als dependance gevoed vanuit bestaande scholen. De gemeente Gouda
verleent waar mogelijk haar medewerking aan deze ontwikkeling, en de politiek
ondersteunt het initiatief van harte. In 2018 is gestart met het onderzoeken van de
toekomstige juridische constructie voor de school. Dit onderzoek wordt in 2019 afgerond.
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5.4.

Maatschappelijke aspecten van het ondernemen

De Vier Windstreken is geen stichting die werkt vanuit een winstoogmerk. Alhoewel wij
de ANBI-status hebben, werken wij nagenoeg volledig met publieke middelen, waarover
wij middels rapportages als dit jaarverslag verantwoording afleggen. Bij de meeste
inkoop- en aanbestedingsaangelegenheden zijn wij gebonden aan Europese- en nationale
regelgeving.
5.5.

Communicatie

Communicatie blijft een punt van aandacht en kan nooit genoeg plaatsvinden. Interne
communicatie vanuit het bestuursbureau verloopt tot nu toe via het bestuursmemo naar
de directeuren van de scholen en de medewerkers van het bestuursbureau.
Mededelingen voor alle medewerkers verlopen in voorkomende gevallen via
emailberichten. Ook wordt directeuren gevraagd mededelingen vanuit het bestuursmemo
door te zetten naar de medewerkers op de scholen. Documenten worden intern gedeeld
in diverse groepen via Google Drive. Scholen communiceren via nieuws- en weekbrieven
en het platform van ‘social schools’. De website neemt een steeds grotere plaats in bij de
communicatie. Tevens vonden op alle scholen ouderavonden plaats. In 2019 zal bezien
worden hoe de interne communicatie kan worden versterkt.

5.6.

Profilering en positionering

In een tijd waarin het leerlingenaantal daalt, is het van groot belang dat onze scholen
zich duidelijk profileren en positioneren. Uitgangspunt is dat de missie van De Vier
Windstreken daarbij leidend is. Een aantal scholen heeft van gepersonaliseerd leren een
‘unique selling point’ gemaakt. De praktijk moet nog uitwijzen of dat ook voldoende
duidelijkheid voor ouders oplevert. Voor de drie scholen in de kern Bodegraven is in 2018
een onderzoek uitgevoerd naar de profilering van de scholen. Hieruit kwam naar voren
dat onvoldoende duidelijk is voor ouders op welke manier de scholen zich onderscheiden
ten opzichte van andere scholen. Hierop zal in 2019 verder actie worden ondernomen.
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6. Onderwijs
6.1.

Leerlingtellingen

De uitsplitsing van de leerlingtelling op de peildatum 1 oktober 2015, 2016, 2017 en 2018
is als volgt:

●

●

1

Het aantal bekostigde leerlingen per 1 oktober 2018 is met 107 (3,5%) gedaald in
vergelijking tot 1 oktober 2017. Het betreft zowel een daling van het aantal
leerlingen in de onderbouw als in de bovenbouw; tegelijkertijd is het aantal
leerlingen in het SBO gestegen.
De grootste dalingen (20 leerlingen of meer) zijn zichtbaar bij de Mr.
Lallemanschool, de Nessevliet1, de Da Costaschool, de Goede Herderschool en de
Goejanverwelleschool.

Bij de Nessevliet moest een leerlingstop tot 152 leerlingen ingevoerd worden vanwege afspraken met de gemeente en de

huisvestingscapaciteit van het gebouw.
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●
●

Bij 9 scholen is sprake van krimp van het leerlingaantal, bij 7 scholen is sprake
van groei.
Het leerlingaantal per 1 oktober 2018 ligt 94 lager dan vorig jaar (bij het opstellen
van de begroting 2018–2021) werd verwacht. Bij 9 scholen zijn er minder
leerlingen dan verwacht (met name bij de 5 scholen die ook de grootste daling
laten zien, ligt het leerlingaantal lager dan bij het opstellen van de begroting vorig
jaar werd verwacht). Bij 7 scholen zijn er in werkelijkheid meer leerlingen dan
werden verwacht.

Het verloop van de leerlingaantallen in grafiekvorm:

6.2.

De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar

De Vier Windstreken heeft in 2018 ingezet op het vormgeven van integraal sociaal
veiligheidsbeleid. In 2018 is er vanuit de GGD een analyse van de beginsituatie gemaakt
op basis van de beleidsstukken op stichtingsniveau en het onderwijsaanbod omtrent
sociale en seksuele vorming. Aan de hand van deze analyse is ervoor gekozen om een 2jarig Traject ‘welbevinden en sociale veiligheid’ in te zetten. Dit traject heeft als doel om
te voldoen aan de wetgeving dat scholen verplicht zijn expliciet beleid te voeren omtrent
sociale veiligheid en te werken volgens de wet ‘meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling’. Daarnaast dienen de scholen invulling te geven aan kerndoelen van
sociale ontwikkeling en seksuele vorming. Deze wetgeving brengt verplichtingen met zich
mee die verweven zijn met schoolbeleid, educatie/training en signalering.
In 2018 zijn we gestart met dit traject in samenwerking met de GGD. Dit
trajectbeschrijving voor het eerste jaar ziet er als volgt uit:
 Schooloverstijgende beleidsontwikkeling door de ontwikkelgroep.
Doelstelling: ontwikkelen beleidsplan, herdefiniëren rollen en taakverdeling binnen
de organisatie, ontwikkelen beroepscode, draagvlakontwikkeling onder alle
onderwijsgeledingen.
 Training in de school
Doelstelling: visievorming omtrent relationele en seksuele ontwikkeling,
deskundigheidsbevordering omtrent relationele en seksuele ontwikkeling, inzicht
krijgen in kerndoelen op het gebied van relationele en seksuele ontwikkeling.
 Oudervoorlichting rondom ‘relaties en seksualiteit’.
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In 2018 is er een start gemaakt met bovenstaand beschreven traject voor het 1e jaar.
Binnen een aantal scholen hebben de trainingen en oudervoorlichting plaatsgevonden en
is de ontwikkelgroep gestart. In 2019 zullen andere scholen de training en
oudervoorlichting volgen. Het doel is om per 1 oktober 2019 het integraal sociaal
veiligheidsbeleid te kunnen vaststellen en het vervolgens te monitoren.
Naast dit traject is er binnen De Vier Windstreken gekeken om de samenwerking tussen
scholen, directeuren, bestuursbureau en College van Bestuur te vergroten. Hiervoor zijn
diverse beleidsgroepen ingericht. Zo ook een beleidsgroep op het gebied van onderwijs &
kwaliteit en een beleidsgroep voor onderwijs & ICT. Deze beleidsgroepen bestaan uit
diverse directeuren, de beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteit en de medewerker
onderwijs & ICT.
De speerpunten voor de werkgroep onderwijs & kwaliteit in 2018 waren:
 éénduidigheid scheppen binnen de directies over de invoering van
gepersonaliseerd leren
 zicht op ontwikkeling
 kernwaarden De Vier Windstreken als start van het nieuwe strategisch beleidsplan
 herziening van de klachtenregeling.
De speerpunten voor onderwijs & ICT:
 beleidsplan ICT
 digitaal leren
 serverloos werken.
In 2017 heeft de inspectie de aanbeveling gegeven om vanuit het bestuur het
samenwerken binnen de organisatie te versterken en hierdoor te werken aan een
professionele cultuur. Door de inzet van de beleidsgroepen op de diverse gebieden
hebben we hier een eerste stap in gemaakt.
In het strategisch beleidsplan staat verwoord dat in 2020 alle scholen een vorm van
gepersonaliseerd leren hebben ingevoerd. Na indiensttreding van de nieuwe bestuurder is
besloten om in 2019 een nieuw strategisch beleidsplan op te stellen. Hierbij zullen we
oog hebben voor de onderwijsontwikkelingen op de verschillende scholen gericht op de
toekomst en hoe de scholen ten opzichte van elkaar onderscheidend kunnen zijn. In
november 2015 heeft De Vier Windstreken zich bezonnen op de toekomstige inrichting
van het onderwijs. Daarbij is gekozen voor het invoeren van gepersonaliseerd leren op
alle scholen van De Vier Windstreken. Gefaseerd hebben scholen hierin stappen gezet.
Inmiddels zien we dat diversiteit ook in onderwijsconcept een groot goed is en dat zeker
in gemeenten waar De Vier Windstreken met meerdere scholen vertegenwoordigd is,
ouders ook iets te kiezen moeten hebben. Op dit moment ligt de vraag op tafel of het
concept ‘gepersonaliseerd leren’ voor alle scholen passend is of dat er toch ruimte moet
zijn voor verschillen in onderwijskundige profilering van de scholen. In 2019 zal dit
verder worden verkend binnen het strategisch beleidsplan 2019-2023. Hierin willen we
het advies van de inspectie meenemen om aandacht te houden voor de
basisvaardigheden en de veiligheid van de scholen en dat de onderwijsontwikkeling
hiermee in verbinding dient te staan.

6.3.

Onderwijsprestaties

Binnen De Vier Windstreken wordt vanaf 2017 de Route 8 toets op alle basisscholen
gehanteerd om de eindresultaten van de leerlingen te bepalen. Van de 15 reguliere
basisscholen hebben in 2018 5 scholen onvoldoende gescoord op deze toets. De overige
scholen scoren een voldoende en bovengemiddeld. Twee scholen vormen een
kwaliteitsrisico omdat ze in 2017 ook onder de grens hebben gescoord. De teams van de
scholen hebben een plan van aanpak geschreven om het onderwijsaanbod te verbreden
en in te zetten op betere resultaten in 2019. De andere 3 scholen die voor het eerst
onvoldoende hebben gescoord, hebben samen met de kwaliteitsmedewerker onderwijs
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en kwaliteit van De Vier Windstreken gekeken wat er nodig is om het onderwijsaanbod te
laten aansluiten bij wat de kinderen nodig hebben. Alle scholen hebben voor 2018 een
basisarrangement gekregen van de inspectie.

BRIN
04NT
04RQ
04RQ
04RV
05QI
05QX
05VG
06YA
07OH
09BO
09BY
09YF
10QM
10QS
22KE

SCHOOL
De Morgenster
Kon. Wilhelmina
De Regenboog
De Eendragt
De Wegwijzer
PCB Meester Lalleman
De Nessevliet
Immanuelschool
Prins Willem Alexander
Da Costaschool
Westerschool
Prinses Beatrixschool
Basisschool De Goede Herder
Plaswijckschool
Goejanverwelleschool

2018

2017

2016

Score

Waard.

Score

Waard.

Score

Waard.

191,5
226,3
215,3
192,5
206,2
210,7
203,8
199,1
214,5
209,6
188,5
212,5
201,1
217,3
211,2

O
H
BG
O
OG
OG
OG
O
BG
OG
O
OG
O
H
BG

218,7
214,8
206,0
201,7
214,6
210,0
224,6
210,0
215,8
217,6
192,1
204,2
217,5
215,1
214,2

H
BG
BG
OG
BG
BG
H
BG
H
H
O
OG
H
H
H

528,8
196,0
213,0
200,6
535,5
536,7
223,5
531,6
531,9
535,1
209,1
204,5
534,4
539,2
537,6

O
O
BG
OG
OG
BG
H
O
O
OG
H
OG
O
H
BG

Waardering:
H

Hoog (≥ bovengrens)

BG

Boven landelijk gemiddelde (voldoende)

OG

Onder landelijk gemiddelde (voldoende)

O
A

Onvoldoende (onder ondergrens)
Beredeneerde afwijking door inspecteur

Vanaf juni 2017 maken we voor de basisscholen gebruik van de eindtoets Route 8. Dit
maakt dat voor 2017 en 2018 er andere eindtoetsresultaten zijn vermeld. Voor de groep
8 leerlingen van onze school voor speciaal basisonderwijs maken we gebruik van de NIO
of een ander instrument passend bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
6.4.

Onderwijskundige en onderwijs-programmatische zaken

Alle scholen hebben in 2018 hun ontwikkeling op het gebied van gepersonaliseerd leren
gemaakt. Enkele tendensen hierin zijn:
● Van methodegericht werken naar doelgericht werken;
● Vergroten van het eigenaarschap van leerlingen;
● Werken met portfolio’s;
● Implementatie van ICT-toepassingen zoals Snappet;
● Inzetten op de begeleidende rol van de leraar, bijvoorbeeld via het voeren van
kindgesprekken;
● Leren zichtbaar maken aan de wand;
● Klasdoorbrekend werken in units of leerpleinen.
Op stichtingsniveau is er binnen de werkgroep onderwijs & kwaliteit onderzocht vanuit
welk ‘Waarom’ de scholen het gepersonaliseerd leren hebben vormgegeven en waar de
speerpunten liggen van iedere school. Hierin merken we dat alle scholen een eigen
ontwikkeling in gang hebben gezet. We zien dat scholen veel gebruik maken van digitale
ICT-toepassingen en het voeren van kindgesprekken vorm krijgt binnen de groepen.
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Binnen de diverse scholen bestaat de wens om het ‘oude’ kindrapport te vervangen door
een portfolio, eventueel in digitale vorm. Dit doel zal in 2019 verder vorm krijgen.
Voor 2019 hebben we met elkaar als doel gesteld om onderwijskundig meer met elkaar
te delen binnen de stichting. Er is behoefte aan kennisdelen bijvoorbeeld door het
organiseren van kenniscafés of door middel van intervisie. Thema’s als portfolio en het
volgen van leerlingen spelen hierin een belangrijke rol.
De transitie naar gepersonaliseerd leren is voor veel scholen een ingrijpend proces
geweest. Voor een aantal scholen is het onderwijsproces volledig anders vormgegeven en
een aantal scholen hebben gekozen voor kleine stapjes naar gepersonaliseerd leren.
Binnen deze ontwikkeling is het van belang dat de basisvaardigheden voor het team en
de kinderen centraal blijven staan. Hierbij is de vraag belangrijk: ‘hoe in kleine stappen
het onderwijsproces binnen de school anders vorm gegeven kan worden?’
Kleine stappen zetten, uitvoeren, evalueren en bijstellen is een belangrijke cyclus om de
veranderingen te monitoren en te borgen. Alle scholen binnen De Vier Windstreken zijn
voortdurend in beweging en het onderwijsproces is gericht op de toekomst waarvoor wij
onze leerlingen opleiden.
6.5.

Prestatiebox Primair Onderwijs

De subsidie Prestatiebox Primair Onderwijs bedraagt voor het schooljaar 2017/2018
€ 529.716. Voor het schooljaar 2018/2019 is dit € 564.321. Deze gelden worden
uitgegeven aan leermiddelen, scholing en culturele vorming. Deze middelen worden aan
de totale begroting van de scholen toegevoegd waarbij de besteding niet specifiek voor
deze subsidie gevolgd wordt. Hierdoor zijn de uitgaven voor deze onderwerpen niet gelijk
aan de ontvangen subsidie Prestatiebox Primair Onderwijs.
Voor het kalenderjaar 2018 bedragen de begrote kosten voor leermiddelen € 514.000,
voor scholing € 269.000 en voor culturele vorming € 36.110. De werkelijke uitgaven
bedragen over 2018 voor leermiddelen € 553.865, scholing € 248.645 en voor culturele
vorming € 63.777.

6.6.

Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

De reguliere scholen van De Vier Windstreken zijn in principe toegankelijk voor alle
leerlingen die in staat zijn regulier primair onderwijs te volgen. In het
schoolontwikkelplan beschrijven scholen hun specifieke expertise en geven ook aan
welke grenzen er zijn aan mogelijkheden van scholen om leerlingen zo goed mogelijk te
begeleiden. In het kader van Passend Onderwijs zijn alle scholen op de hoogte van
specifieke expertise die binnen het samenwerkingsverband PO Midden Holland aanwezig
is. Dit samenwerkingsverband voorziet in een dekkend netwerk van voorzieningen. Op de
SBO-school zijn kinderen welkom die een toelaatbaarheidsverklaring hebben gekregen
vanuit het samenwerkingsverband.
In de praktijk is zichtbaar dat de transitie naar gepersonaliseerd leren een positief effect
heeft op leerlingen die gedragsmatig moeite hebben met de strakke vorm van het
leerstofjaarklassensysteem. Deze leerlingen hebben binnen gepersonaliseerd leren meer
ruimte om op hun wijze tot leren te komen. Ook leerlingen met specifieke didactische
behoeften kunnen beter opgevangen worden. Anderzijds kan gepersonaliseerd leren wat
moeilijker zijn voor leerlingen die buitengewoon gebaat zijn bij een prikkel-arme
omgeving, een vaste leerkracht, structuur of vaste patronen. Hoe dit precies uitpakt voor
de zorgbreedte van de school moet nog nader worden bezien en zal verwoord worden in
de schoolontwikkelingsplannen van de scholen.

22

6.7.

Verwachte toekomstige ontwikkelingen

In 2019 zal het traject ‘welbevinden en sociale veiligheid’ verder vorm krijgen en zal er
een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld worden. Tijdens dit proces zullen we nieuwe
doelstellingen opstellen voor de komende vier jaar. In de tussenliggende periode is er
gekozen voor een meer beleidsarme benadering gezien de overgangsfase waarin de
organisatie heeft verkeerd. Begin 2019 zal de prioriteit zijn om beter zicht te krijgen op
de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van de leerlingen en ervoor te zorgen dat het
onderwijsaanbod hierbij aansluit.
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7. Kwaliteitszorg
7.1.

De belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. interne en externe kwaliteitszorg

Het kwaliteitsbeleid van de stichting is in 2016 vastgesteld. Om meer objectief zicht te
krijgen op de kwaliteit van het onderwijs voert het bestuur met behulp van een getrainde
commissie audits uit of laat in bepaalde situaties audits uitvoeren door externen.
Op 4 scholen is een interne audit uitgevoerd om de onderwijskwaliteit van de school
breed in beeld te brengen. De bevindingen van de auditcommissie zijn besproken met de
directies van de scholen en hun teams en hebben in alle gevallen geleid tot een
verbeterplan en/of aanpassing van het jaarplan. Van deze audits is een verslag gemaakt
voor het College van Bestuur. De inspectie heeft benadrukt dat de audits een goed beeld
geven van de onderwijskwaliteit van de scholen.
Een ander onderdeel van het kwaliteitsbeleid van De Vier Windstreken is de
gesprekkencyclus met de directeuren. Deze kent sinds 2015 deze cyclus:
 september/oktober:
contractgesprek (leidend tot een managementcontract)
 november/december: voortgangsgesprek
 februari/maart:
voortgangsgesprek (incl. tussenopbrengsten en veiligheid)
 juni:
evaluatiegesprek (functionerings- of beoordelingsgesprek)
Door omstandigheden is deze cyclus in 2018 niet gevolgd. Nadat de interim-voorzitter
van het College van Bestuur is aangetreden, is er onvoldoende tijd en ruimte geweest om
alle voortgangsgesprekken met de directeuren te voeren. De gesprekken die hebben
plaatsgevonden, hebben in het teken gestaan van bespreken van de voortgang binnen de
scholen en het bewaken van de onderwijskwaliteit.
7.2.

Verwachte toekomstige ontwikkelingen

Nadat het nieuwe strategisch beleidsplan 2019-2023 is opgesteld zal het kwaliteitsbeleid
passend gemaakt worden bij de nieuwe doelen binnen De Vier Windstreken. In 2019 is
het doel om meer gesprekken op de scholen te hebben over de opbrengsten, veiligheid
en onderwijsaanbod.

7.3.

Afhandeling van klachten

Gedurende het afgelopen jaar is het huidige bestuur drie keer benaderd door ouders met
klachten. Het betroffen klachten met een verschillend karakter:
 misverstanden tijdens een inschrijving
 twee klachten waarbij er mogelijk sprake zou zijn geweest van een onveilig gevoel
bij leerlingen op school.
De klachten werden zowel schriftelijk (2) als per telefoon (1) ingediend. Bij één klacht
heeft een drie-gesprek (met school, ouder, beleidsmedewerker) geleid tot een
bevredigende oplossing. De Inspectie van het Onderwijs is voor de twee klachten inzake
de veiligheidsbeleving op de hoogte gesteld. Bij deze twee klachten is de bestuurder
betrokken en deze hopen we in 2019 te kunnen afronden.
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8. Personeel
8.1.

Visie

De kwaliteit van het onderwijs is afhankelijk van de kwaliteit van het Onderwijsgevend
Personeel (OP). Een goede aansturing door de directie en ondersteuning door het
Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) zijn hierbij onmisbaar. De medewerkers van
het bestuursbureau hebben hierbij een ondersteunende en controlerende rol. We vinden
het belangrijk dat personeelsleden leren, in een continue ontwikkeling. Dit met als doel
de kwaliteit van het onderwijs (verder) te verhogen.
Begin 2018 hebben de directeuren gezamenlijk geformuleerd dat van alle medewerkers
van De Vier Windstreken wordt verwacht dat zij kunnen samenwerken en wel op
verschillende fronten: binnen de school, binnen de stichting en binnen de omgeving.
Ook wordt van hen een onderzoekende houding verwacht, waarbij zij out of the box
denken op zowel groeps- als teamniveau en vragen om feedback.
Leerkrachten krijgen binnen het gepersonaliseerd leren een nieuwe rol en van hen
wordt verwacht dat zij sturen, volgen, coachen en ontwerpen. Leerkrachten bevragen
leerlingen op hun handelen en hun doelen. Ook bieden zij suggesties en tips aan
kinderen en helpen zij (nog) meer uit het kind te halen. Belangrijk is dat er continu
inzicht is in en kennis is van de ontwikkeling van leerlingen.
8.2.

Belangrijkste ontwikkelingen op personeelsgebied

Op stichtingsniveau is sprake van een daling van het leerlingenaantal. In voorgaande
jaren werd, ten gevolge van de krimp, nauwelijks tot geen nieuw personeel aangenomen
en konden tijdelijke benoemingen niet worden verlengd. In 2018 is deze situatie
veranderd. Doordat er beweging ontstond op de arbeidsmarkt (diverse leerkrachten
vonden een baan elders) zijn er in het tweede kwartaal vacatures ontstaan die ofwel via
interne mobiliteit ingevuld zijn of vanuit externe invulling. Eén vacature bleek niet op
reguliere wijze in te vullen. Deze vacature is op detacheringsbasis ingevuld.
In 2018 waren er geen gedwongen ontslagen met als reden dat er te weinig formatie
was. Er werden ook geen medewerkers in het Risico Dragend Deel van de Formatie
(RDDF) geplaatst.
Verwacht wordt dat in de komende jaren het lerarentekort zal toenemen. Op dit moment
komt dat binnen De Vier Windstreken vooral tot uiting in een tekort aan invallers.
Samen met stichting LEV, CNS Gouda, PCPO Nieuwerkerk aan den IJssel en PCPO
Krimpenerwaard heeft De Vier Windstreken een invalpool ingericht. In 2018 is het
vervangingsbeleid bijgesteld. Vanaf 1 januari 2018 wordt gebruik gemaakt van een
nieuwe tool voor de vervangingen en verwerkingen, de ‘VV-tool’. Deze tool is gekoppeld
aan ons personeels- en informatiesysteem, AFAS. De reden hiervan is dat de nieuwe tool
zorgt voor een betere (meer geautomatiseerde) administratieve verwerking.
8.3.

Werkdruk

De invoering van ‘gepersonaliseerd leren’ kost tijd en energie. Leerkrachten moeten
wennen aan de nieuwe rol die zij daarin innemen.
Mede als gevolg van de landelijke stakingsdagen is ook door de overheid aandacht
gekomen voor de werkdruk in het primair onderwijs. Per 1 augustus 2018 zijn er dan ook
extra gelden toegekend ter verlichting van de werkdruk, te weten een bedrag van € 155
per leerling. Daarbij werd bepaald dat de schoolteams mochten beslissen op welke
manier deze middelen ingezet zouden worden. Op alle scholen is het gesprek over de
aanpak van de werkdruk gevoerd en is besproken welke maatregelen er in de school
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kunnen worden genomen om de werkdruk te verminderen. Op basis van deze
gesprekken zijn door de directeuren bestedingsplannen opgesteld voor de inzet van de
extra werkdrukmiddelen voor het schooljaar 2018/2019.
De bestedingsplannen zijn vervolgens voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van
de scholen en de personeelsgeledingen hebben instemming verleend. De
medezeggenschapsraden worden na afloop van het schooljaar 2018/2019 geïnformeerd
over de daadwerkelijke uitvoering van de besteding van de extra werkdrukmiddelen.
De middelen zijn in schooljaar 2018-2019 besteed door het inzetten van
onderwijsassistenten en vakleerkrachten bewegingsonderwijs/muziek.

8.4.

Personele ontwikkelingen

Directies
● Per 1 november 2018 ontstond er een directie-vacature op De Westerschool.
Hiervoor is per dezelfde datum een interim-directeur benoemd en per 1 maart 2019
is een nieuwe directeur benoemd (via externe werving).
●
Begin 2018 is de directeur van de Nessevliet, na een periode van waarneming,
benoemd tot directeur van De Eendragt. Vervolgens ontstond een vacature op De
Nessevliet en deze is ingevuld door de benoeming van een interim-directeur en per 1
november 2018 is via interne mobiliteit een nieuwe directeur benoemd.
●
Op De Immanuelschool is i.v.m. aanvaarding van een functie elders door de zittende
directeur, per 1 augustus 2018 een nieuwe directeur benoemd (vanuit het team).
●
Per 1 augustus 2018 is de directeur van de Koningin Wilhelminaschool met pensioen
gegaan. Mede als gevolg van de samenvoeging van de Koningin Wilhelminaschool
met De Plaswijckschool is de directeur van De Plaswijckschool sinds 1 augustus 2018
directeur van beide scholen.
Bestuursbureau
●
Begin 2018 is de afdeling personeels- en salarisadministratie structureel versterkt
met 0,6 fte.
●
Per 1 augustus 2018 is het bestuursbureau uitgebreid met een nieuwe functie, te
weten de medewerker onderwijs en ICT.
●
Per 1 mei 2018 is de beleidsmedewerker personeel benoemd ter vervanging van de
interim-beleidsmedewerker.
●
Per 1 september 2018 heeft de beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit een functie
buiten De Vier Windstreken aanvaard en per 1 oktober 2018 is een nieuwe
beleidsmedewerker in deze functie benoemd.
●
Eind 2018 is de werving voor de nieuwe controller afgerond. Per 1 januari 2019 is de
nieuwe controller gestart en heeft de interim-controller zijn werkzaamheden
overgedragen.
Scholen
Op de scholen speelden er diverse zaken op het gebied van personeel, zoals ziekte,
personele mutaties, krimp of groei etc. Het gaat te ver om hier melding van te doen.
De directeuren zijn primair verantwoordelijk voor de personele bezetting en aansturing
van de teams op de scholen. Zij worden hierbij ondersteund en gecontroleerd door de
medewerkers van het bestuursbureau.
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8.5.

Beleidsaspecten

HRM-beleid
Eind 2017 werd een geactualiseerde versie van de HR-visie geformuleerd.
Als gevolg daarvan werden in 2018 diverse beleidsdocumenten opgesteld. In 2019 zal er
vooral aandacht zijn voor de implementatie en evaluatie, en zo nodig bijstelling van de
opstelde documenten.
Professionalisering en scholing
Met het oog op kwaliteit van het onderwijs besteden wij zowel op school- als op
stichtingsniveau aandacht aan professionalisering en scholing. Iedere school werkt met
eigen studiedagen en scholingsprogramma’s. Daarnaast wordt op bovenschools niveau
scholing aangeboden waarop medewerkers kunnen intekenen, bijv. voor BHV,
talentbouwers, het organiseren van kenniscafé’s (informatie-uitwisseling en leren met en
van elkaar), er worden meetups voor startende leerkrachten georganiseerd, startende
leerkrachten krijgen een coachingstraject aangeboden en er worden
netwerkbijeenkomsten voor IB-ers georganiseerd.
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.
Overige beleidsaspecten
● Op dit moment zijn de kosten van vervangingen bij ziekte verzekerd bij het
Vervangings- en Risicofonds. Dit veroorzaakt veel administratieve last en de
reglementen zorgen ervoor dat het steeds vaker voorkomt dat vervangingskosten
niet gedeclareerd kunnen worden. In 2018 is daarom onderzocht of we als organisatie
klaar waren voor het Eigen Risico Dragerschap (ERD) voor wat betreft de vervanging
van ziekte van medewerkers. Net als in 2017 werd vastgesteld dat het nog niet
verstandig was het risico zelf te gaan dragen, omdat (mede door het relatief hoge
verzuim) het bestuur een netto-ontvanger is (per saldo worden meer
vervangingskosten gedeclareerd dan aan premies aan het Vervangingsfonds werd
afgedragen).
● Het bestuur is sinds 1 januari 2017 Eigen Risico Drager voor wat betreft de WGA. Dit
is de afkorting van: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Het bestuur
draagt hierbij het risico voor de arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. De
betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen voor
rekening van het bestuur. Eigen risicodrager zijn betekent dat het bestuur minder aan
arbeidsongeschiktheidspremies betaalt. De Vier Windstreken heeft in 2018 het eigen
risico dragerschap verzekerd bij De Amersfoortse.
● Het bestuur conformeert zich aan de banenafspraak in het kader van de
Participatiewet en haalt ook in 2018 het quotum voor arbeidsgehandicapten vanuit
het doelgroepenregister. Het te behalen quotum voor De Vier Windstreken over 2018
is vastgesteld op 4,13 fte (1 fte is hierbij 25 uur per week). Met de inzet van 8,26 fte
aan conciërges/schoonmakers wordt ruimschoots voldoende invulling hieraan
gegeven.
8.6.

Functiemix

Per 1 augustus 2018 is de nieuwe cao voor het primair onderwijs van kracht geworden.
De inzet in de onderhandelingen voor deze cao was een cao die het noodzakelijke regelt,
maar geen onnodige regels bevat. Er zijn belangrijke stappen gemaakt in de herziening
en modernisering van een aantal onderwerpen. De functiemix hoorde daar ook bij.
Door modernisering van het loongebouw en afschaffing van de verplichte
functiemixpercentages (dit was minstens 40% van de leerkrachten in de LB schaal en 2%
in de LC schaal) is aan de besturen de ruimte gegeven om zelf invulling hieraan te geven.
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De Vier Windstreken streeft naar een mooie verdeling van de leerkrachtfuncties over de
teams op basis van kwaliteit en toegevoegde waarde van de leerkrachten voor de teams.
Leraren worden uitgedaagd zich te (blijven) professionaliseren en door te groeien.

8.7.

Ziekteverzuim

Het gemiddelde verzuimpercentage over het jaar 2018 bedraagt 5,9% exclusief
zwangerschap gerelateerd verzuim. Dat is een kleine verlaging ten opzichte van 2017
toen het verzuimpercentage 6,0% bedroeg exclusief zwangerschap gerelateerd verzuim.
Hiermee is de daling die in 2017 ingezet was (verlaging van het percentage van 7,9% in
2016 tot 6,0% in 2017) nog iets verder doorgezet, al lijkt deze nu te stabiliseren.
Ondanks het feit dat er sprake is van een daling is een verdere daling van het verzuim
speerpunt voor 2018 geweest en zal ook speerpunt zijn in 2019, ook om in 2019 het
besluit te kunnen nemen om het eigen risicodragerschap per 2020 in te zetten.
Het verloop van het verzuimpercentage over de maanden in 2018 is zichtbaar in
onderstaande grafiek:

De gemiddelde meldingsfrequentie over 2018 bedraagt 0,76 (2017: 0,86).
In onderstaand cirkeldiagram is een overzicht opgenomen van de verdeling naar
verzuimduur.

Analyse van de verzuimcijfers laat zien dat de meldingsfrequentie laag is ten opzichte
van het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat onze medewerkers zich minder vaak dan
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gemiddeld ziekmelden. De gemiddelde verzuimduur is echter hoger dan het landelijk
gemiddelde. In 2018 is een start gemaakt met Plan V van het vervangingsfonds. Dit plan
is erop gericht om ziekteverzuim te verminderen en dan met name verlaging van de
gemiddelde verzuimduur. Om die reden wordt onder andere het contract met de
arbodienst en de samenwerking met de bedrijfsarts geëvalueerd.

8.8.

Kengetallen

Het totaal aantal fte op peildatum 31 december 2018 bedraagt 221,1; als volgt
onderverdeeld naar geslacht:

Fte vrouw
Fte man
Totaal fte 31-12-2018

195,4
25,7
221,1

88%
12%
100%

De onderverdeling naar functiecategorie is:

Fte DIR
Fte OOP
Fte OP
Totaal fte 31-12-2018

13,8
45,7
161,6
221,1

6%
21%
73%
100%

De leeftijdsopbouw van het personeelsbestand is als volgt:

Tot 25 jaar
25 t/m 34 jaar
35 t/m 44 jaar
45 t/m 54 jaar
55 t/m 64 jaar
65 jaar en ouder
Totaal fte 31-12-2018

8.9.

17,2
45,1
44,9
46,9
63,4
3,6
221,1

8%
20%
20%
21%
29%
2%
100%

Verwachte ontwikkelingen

De leerkracht blijft de belangrijkste schakel in het primaire proces. Begeleiding, scholing
en ontwikkeling blijven onverminderd van groot belang. Dit geldt ook voor het
personeelsbeleid, dat hierbij wordt ingezet. De mobiliteit zal verder toenemen. Steeds
meer leerkrachten zijn bereid om over te stappen naar een andere school of naar andere
organisaties. De arbeidsmarkt blijft lastig, zo geven prognoses aan. Dit geldt zeker ook
voor onze regio. Het is lastig om goede leerkrachten te vinden en dit wordt steeds
lastiger.
Er zal veel aandacht besteed worden aan maatregelen om het ziekteverzuim verder te
laten dalen. Alleen op die manier ontstaat de mogelijkheid het (gedeeltelijk) eigen risico
te dragen van vervangingen bij ziekte.
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8.10. Het gevoerde beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag
In 2018 is met twee medewerkers een vaststellingsovereenkomst gesloten. In
voorkomende gevallen is juridische ondersteuning ingezet om de zorgvuldigheid te
waarborgen. Er zijn geen consequenties voor de werkgever omdat de wettelijke
voorschriften gevolgd zijn. Ook voldoen de ontslagen aan de voorwaarden van het
Participatiefonds.
Het schoolbestuur is in beginsel verantwoordelijk voor de bekostiging van WWuitkeringen aan ex-werknemers. Het bestuur kan echter wel een vergoedingsverzoek
indienen bij het Participatiefonds. Als een vergoedingsverzoek aan de eisen voldoet,
wordt de vergoeding toegekend. Intern zijn er afspraken gemaakt over de dossieropbouw
en het indienen van de vergoedingsverzoeken. Hierop wordt toezicht gehouden door de
beleidsmedewerker personeel. Dit proces is onder controle.
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9. Huisvesting en facilitaire zaken
9.1.

Meerjaren onderhoud

Voor het jaar 2018 zijn de werkzaamheden ten behoeve van onderhoud opgesteld op
basis van de schouw van 2017. Vanwege de financiële druk op de begroting is besloten
om in 2018 alleen het noodzakelijke onderhoud te laten plaatsvinden. De belangrijkste
onderhoudswerkzaamheden betroffen het herstel van brandscheidingen en aanpassingen
ten behoeve van het realiseren van het onderwijskundig concept op de Westerschool en
de Goede Herderschool. Voor 2019 wordt eveneens terughoudend omgegaan met de
bestedingen ten laste van de voorziening groot onderhoud. Afwegingen die een rol spelen
bij het maken van keuzes zijn de mogelijk hogere kosten ten aanzien van vervolgschade,
het nog niet vastgestelde IHP van de gemeente Gouda en de discussie omtrent de wijze
van afschrijven ten behoeve van de voorzieningen groot onderhoud.
Deze discussie tussen enerzijds accountants en anderzijds de schoolbesturen, PO-raad en
OCW draait om het feit of de opbouw van de voorzieningen groot onderhoud op basis van
uitgavenegalisatie kan worden vastgesteld of dat dit voor elke onderhoudsinvestering
afzonderlijk gespaard moet gaan worden. In dit laatste geval zullen de schoolbesturen
een veel hogere dotatie moeten gaan hanteren. Wij zullen de dotatie voorziening groot
onderhoud monitoren aan de hand van de uitkomst van deze discussie. Voor 2018 kan de
oude systematiek aangehouden worden.
9.2.

Energiemanagement

In samenwerking met Sweco wordt het energiemanagement voor de scholen
vormgegeven, waar dit technisch mogelijk is. De besparing voor het jaar 2018 bedroeg
ongeveer € 25.250. De kosten voor de inzet van Sweco bedroegen in 2018 € 16.000.
Nadere optimalisering van het energieverbruik vraagt investeringen die op dit moment
niet opgenomen kunnen worden in de begroting.
Inmiddels zijn alle scholen voorzien van energie labels. Voor elke school/MFA is tevens
een duurzaamheidsscan gemaakt ten behoeve van investeringen die binnen 5 jaar
terugverdiend kunnen worden. Deze mogelijkheden zullen, waar mogelijk, worden
opgenomen in de Integrale Huisvestingsplannen en het nieuwe
MeerJarenOnderhoudsPlan(MJOP) van 2020.
9.3.

Eigendomssituatie gebouwen

Door de overheveling van het buitenonderhoud van gemeenten naar schoolbesturen in
2015 en de daarbij behorende gewijzigde verantwoordelijkheid is het verstandig het
juridisch eigendom van scholen over te dragen aan De Vier Windstreken. Voor de meeste
scholen geldt inmiddels dat het juridisch eigendom bij De Vier Windstreken ligt. De
juridische overdracht van de Eendragt en de Goejanverwelleschool zijn in vergevorderd
stadium.
Voor scholen die in een MFA gehuisvest zijn is deze situatie verschillend. In de MFA ’s De
Wiericke, Haastrecht, en het Cultuurhuis ligt het juridisch eigendom bij de betrokken
gemeenten. Binnen het Turfhuis (Lalleman) zal wel sprake zijn van juridisch eigendom
van de schoolbesturen. De noodzakelijke splitsingsakte om dit te verwezenlijken wordt in
overleg met de gemeente en De Groeiling voorbereid.
Ook het juridische eigendom van de Prins Willem Alexanderschool in Waarder ligt bij het
schoolbestuur.

31

9.4.

Beheer MFA’s

De Vier Windstreken wordt in het bestuur van VVE Turfhuis in Moordrecht, VVE Prins
Willem Alexander in Waarder en de stichtingen De Wiericke in Bodegraven-Reeuwijk, het
Cultuurhuis in Oudewater en de MFA Haastrecht in Haastrecht, vertegenwoordigd door de
beleidsmedewerker facilitair. De besturen zijn dit jaar bij elkaar geweest om de MJOP’s,
de begrotingen en de jaarrekeningen door te spreken, vast te stellen en goed te keuren.
Voor De Eendragt (MFA Zevenhuizen) is een beheercommissie, waarin de
beleidsmedewerker facilitair zitting heeft, verantwoordelijk voor het beheer.
In het kader van de integrale verantwoordelijkheid van schooldirecteuren zal nader
onderzoek plaatsvinden ten aanzien van de inrichting van de beheerconstructies ten
behoeve van MFA’s.
9.5.

Verwachte belangrijkste ontwikkelingen Integraal Huisvestingsplan

Landelijke ontwikkelingen
Als reactie op de werkelijke kostenontwikkeling in de bouw heeft het VNG-bestuur begin
dit jaar besloten de normbedragen voor onderwijshuisvesting in de modelverordening
eenmalig te verhogen met 40%.
De PO-raad, VO-raad en VNG hebben in mei 2018 een rapport samengesteld waarin
wordt geadviseerd de volgende wetswijzigingen door te voeren:
1. Neem in de wet de voorziening renovatie op als alternatief voor vervangende
nieuwbouw;
2. Hef het verbod voor scholen in het primair onderwijs om te investeren in huisvesting
op, zodat zij in gelijke positie komen als het voortgezet onderwijs;
3. Neem in de wet op dat gemeenten een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP)
vaststellen, waarvan de eerste vier jaar juridisch verplichtend zijn.
Het doel van deze voorstellen is om de onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor
renovatie op te heffen, het mogelijk te maken dat gemeenten en scholen hun
investeringen en exploitatie uitgaven beter op elkaar afstemmen, en scholen en
gemeenten meerjarig inzicht te geven in de benodigde investeringen. Inmiddels zijn de
uitgangspunten van dit huisvestingsvoorstel opgenomen in het Klimaatakkoord.
Lokale ontwikkelingen
De gemeente Krimpenerwaard en Zuidplas hebben de gezamenlijk met de
schoolbesturen opgestelde Integrale Huisvestingsplannen (IHP) geaccordeerd. Voor de
gemeente Krimpenerwaard en de gemeente Zuidplas zijn ook de daarbij behorende
financiële consequenties akkoord bevonden. In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zullen
de financiële gevolgen meegenomen worden in de kadernota.
Het concept-IHP van de gemeente Gouda wordt naar alle waarschijnlijkheid in april 2019
aan de Raad aangeboden.
Vanuit de Integrale Huisvestingsplannen met de diverse gemeenten zullen de
aankomende jaren de volgende activiteiten ontplooid worden:

school

activiteit

wanneer
gereed

Tijdelijke huisvesting Interconfessionele school
Zevenhuizen

Tijdelijke huisvesting

augustus 2019

Interconfessionele school Zevenhuizen

Nieuwbouw in cluster

augustus 2021

Regenboog

Aanpassingen in het
gebouw

augustus 2019
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school

activiteit

wanneer
gereed

KC De Ontdekkingsreizigers

Nieuwbouw

augustus 2021

Da Costaschool

(Ver)nieuwbouw

augustus 2022

Westerschool

(Ver)nieuwbouw

5-10 jaar

De Goede Herderschool

Nieuwbouw in cluster

5-10 jaar

Plaswijckschool

Nieuwbouw in cluster

5-10 jaar

Nessevliet

(Ver)nieuwbouw

5-10 jaar

Koningin Wilhelminaschool

Nieuwbouw in cluster

10-15 jaar

9.6.

Overige huisvestingszaken

Centraliseren huur en medegebruik
De medewerkers van het bestuursbureau dragen zorg voor de huurcontracten en de
facturen. Zij zorgen voor het opstellen van de huurcontracten, het beheer hiervan en het
versturen en innen van de facturen. De tarieven zijn dekkend voor de exploitatiekosten.
Dagelijkse contacten met de verhuurders verlopen via de directeuren.
Binnen de diverse gemeenten worden de huurafspraken geactualiseerd naar aanleiding
van de laatste jurisprudentie en/of afspraken binnen de Integrale Huisvestingsplannen.
Bouwkundige aanpassingen gepersonaliseerd leren
In 2018 zijn ten behoeve van het realiseren van het onderwijsconcept bouwkundige
aanpassingen gedaan op de Westerschool en de Goede Herderschool.
IKC-vorming
Op veel schoollocaties vindt samenwerking plaats met de kinderopvang van stichting
Quadrant. Voor De Eendragt, de Mr. Lallemanschool en de Da Costaschool is deze
samenwerking met Quadrant in voorbereiding.
Naast de samenwerking met Quadrant, is er een aantal scholen die werken met een
andere kinderopvangorganisatie, zoals de Beatrixschool met Junis, de Regenboog met
Kern Kinderopvang en de Immanuelschool met de YellowBellies
De inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang zal gaan leiden tot het
vormen van Kindcentra, aangestuurd door één directeur. Deze tendens heeft
consequenties voor de situaties van de gebouwen en zijn in de meeste Integrale
Huisvestingsplannen opgenomen.
Participeren in onderwijshuisvesting in Westergouwe
In de wijk Westergouwe is De Vier Windstreken een informele samenwerkingsschool
gestart met de Groeiling, stichting Klasse en stichting Quadrant. Voor deze school is
nieuwbouw aangevraagd. Binnen de besturen is overleg over op welke manier de
Ontdekkingsreizigers in Westergouwe een eigen BRIN-nummer kan krijgen binnen een
nieuwe bestuurlijke constructie.
Interconfessionele school in Zevenhuizen
De gemeente Zuidplas heeft binnen vier maanden tijd samen met de schoolbesturen een
Integraal Huisvestingsplan opgesteld. Een onderdeel uit dit huisvestingsplan beslaat de
voorzieningen in het kader van de groei van het aantal leerlingen in de gemeente.
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In Zevenhuizen is een nieuwbouwwijk ‘het Koningskwartier’ in ontwikkeling. Het college
van de gemeente Zuidplas heeft op basis van de groei van het leerlingaantal en het IHP
in december besloten dat De Vier Windstreken in samenwerking met de Groeiling een
interconfessionele school mag stichten in deze wijk. In het kader van IKC-vorming heeft
Quadrant zich aangesloten bij deze samenwerking en wordt er een Interconfessioneel
kindcentrum opgericht per 1 augustus 2019. Besluitvorming ten aanzien van deze
ontwikkelingen heeft pas eind december plaatsgevonden. Het gevolg hiervan is dat de
financiële consequenties niet meegenomen konden worden in de begroting voor 2019. De
school start in een tijdelijke huisvesting, waarna in de planning twee jaar later
nieuwbouw gereed zal zijn.
9.7.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Beleid
In het kader van de AVG zijn de algemene inkoopvoorwaarden gewijzigd.
Europese aanbestedingen
In 2018 hebben geen Europese aanbestedingen plaatsgevonden.
Digitalisering
Inmiddels is het dashboard voor de ‘spendanalyse’ afgerond. Deze analyse van de
inkoopuitgaven geeft ons inzicht in de leveranciers, de contracten, rechtmatig en efficiënt
inkopen en de mogelijkheden tot besparingen op de inkoop.
In voorbereiding is de wijziging voor de workflow inkoop, opdat voorafgaand aan
bestellingen goedkeuring wordt gegeven. Dit geeft de organisatie nog meer mogelijkheid
om in control te zijn.
Gecoördineerde inkoop
Er worden steeds meer zaken centraal ingekocht. Deze bovenschoolse inkoop zorgt voor
schaalvoordeel. Dit jaar is BLOON (onderwijskundige software) centraal ingekocht. In de
aankomende periode zal de nadruk liggen op het afsluiten van centrale
onderhoudscontracten.
9.8.

ICT

Hardware
De infrastructuur binnen de Vier Windstreken is goed op orde. Waar mogelijk is glasvezel
of kabel aangelegd. Indien dit niet mogelijk was, is gekozen voor de hoogste snelheid
internetaansluiting. Voor alle scholen is een goed werkend en dekkend Wi-Fi netwerk
aanwezig, dat in drie onderdelen is verdeeld. Een deel voor gasten, een deel voor
leerlingen en een deel voor medewerkers.
In 2018 heeft de Wegwijzer een nieuw Wi-Fi netwerk gekregen.
In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor de overgang van Windows 7 naar
Windows 10. De benodigde investeringen t.a.v. de hardware om deze migratie te
realiseren zijn opgenomen in de begroting van 2019.
Beheer
De Rolfgroep beheert het netwerk binnen De Vier Windstreken. In 2018 zijn alle scholen
overgestapt op Zuluconnect. Tevens is het beheer van chromebooks door de Rolfgroep
overgenomen.
De overgang naar serverloos werken in 2019 zal tegelijkertijd met de migratie van
Windows 7 naar Windows 10 worden uitgevoerd. De voorbereiding hiervoor is gestart.
Er is een stuurgroep geformeerd met de Rolfgroep, medewerkers bestuursbureau en een
aantal ICT-coördinatoren. Er hebben enkele train-de-trainer sessie plaatsgevonden in het
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kader van werken met Gsuite. Er is een bestuursbrede bestandsstructuur ingevoerd. De
teamdrives voor de scholen zijn ingericht.
Voor de ICT-coördinatoren zijn netwerkbijeenkomsten gerealiseerd t.a.v. AVG en
Zuluconnect.
Onderwijs en ICT
Vanaf augustus 2018 is een medewerker onderwijs en ICT aangesteld om met name de
onderwijskundige kant van ICT te ondersteunen.
Het ontwikkelen van een nieuwe visie op onderwijs en ICT, de digitale geletterdheid, ICTvaardigheden van leerkrachten en het digitaal portfolio zijn onderwerpen die nader
uitgewerkt zullen worden op basis van het nieuwe strategisch beleidsplan dat in 2019
opgesteld gaat worden.
In samenwerking met de Marnix Academie, de Goejanverwelleschool en de Eendragt is
een onderzoekswerkplaats ingericht t.a.v. gepersonaliseerd leren en ICT.
9.9.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de AVG ingevoerd in de EU. Schoolbesturen zijn verplicht om
informatiebeveiliging en privacy te regelen. Wetgeving bepaalt niet alleen onder welke
voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er
passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de
persoonsgegevens te beschermen (privacy by design en privacy by default).
Ter voorbereiding van de invoering van deze wet is binnen De Vier Windstreken de
aanpak IBP van Kennisnet gevolgd. Er is een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd,
beleid is besproken in het directieoverleg en er is een handboek samengesteld voor de
directeuren als naslagwerk. Tevens is er voorlichting geweest voor de diverse
doelgroepen in de organisatie: administratief medewerkers, ICT-coördinatoren, intern
begeleiders en directeuren. Naast voorlichting heeft ook een bewustwordingstraining
plaatsgevonden binnen bijna alle teams, inclusief het bestuursbureau, in de vorm van
een game.
Naast privacy heeft ook informatiebeveiliging de aandacht. Er vindt nader onderzoek
plaats naar informatiebeveiliging in de vorm van encryptie op mail en kopieerapparaten.
In het afgelopen jaar hebben er vier beveiligingsincidenten plaatsgevonden, waarbij er
twee datalekken zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor het aanstellen van een Functionaris
Gegevensbescherming. Deze Functionaris Gegevensbescherming zal toezicht houden op
de uitvoering van de AVG binnen De Vier Windstreken en in de loop van 2019 aangesteld
worden.
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10. Financiën
In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van baten en lasten toegelicht. De cijfers
zijn ontleend aan de jaarrekening 2018 zoals deze in dit verslag is opgenomen.

10.1. Financieel Beleid, planning & control
Het financieel beleid is gericht op de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in al haar
aspecten en dimensies voor de korte, middellange en lange termijn. In het financieel
beleid staat steeds de balans tussen de eisen van het onderwijs (het primaire proces) en
het financiële perspectief centraal. De Vier Windstreken streeft naar een solide financiële
en bedrijfseconomische basis met een jaarlijks sluitende exploitatie, voldoende reserves
en adequate voorzieningen. Het financieel beleid moet zoveel mogelijk
bedrijfseconomische risico’s afdekken.
In de afgelopen jaren bleek het lastig om de exploitatie sluitend te krijgen. In de jaren
2016, 2017 en 2018 is een financieel tekort gerealiseerd. In 2018 zijn gesprekken
gevoerd met directeuren over de financiële aspecten. Deze gesprekken worden in 2019
geïntensiveerd. De financieel beleidsmedewerker en controller hebben driemaal een
tussentijdse financiële rapportage voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht
opgesteld waarin o.a. de financiële voortgang is getoetst aan uitgangspunten en
begroting en een financiële prognose is afgegeven. Er is veel tijd geïnvesteerd in het op
orde brengen van de financiële processen. De volgende bereikte resultaten dragen
hieraan bij:
 De overgang naar AFAS Financieel per 1 januari 2018;
 Het verhogen van de actualiteit van de financiële administratie door
werkzaamheden uit te voeren op basis van een werkplan;
 De inrichting van de digitale verwerking van facturen;
 De inrichting van een dashboard waarmee iedere directeur online actuele
financiële en personele informatie kan raadplegen in relatie tot de begroting;
 Het houden van overleggen gedurende het boekjaar, waarbij meer aandacht
wordt besteed aan de toetsing van de exploitatie (realisatie) aan de begroting en
een financiële prognose voor het lopende kalenderjaar.
Eind 2017 heeft De Vier Windstreken een start gemaakt met het herijken van de
planning & control cyclus, vanuit 2 perspectieven:
●

Een negatief exploitatiesaldo is op termijn ongewenst omdat daarmee de
vermogenspositie op een structurele wijze wordt uitgehold. Structurele baten en
structurele lasten dienen met elkaar in evenwicht te zijn.

●

Er was behoefte aan een strakke financiële sturing, die stoelt op een stevige
planning & control cyclus. Daarin wordt de begroting, zowel op stichtingsniveau
als op het niveau van de scholen, stevig ingezet als sturingsinstrument, waarop
vervolgens ook gemonitord wordt (in het bijzonder ten aanzien van personele
bezetting en ontwikkeling van loonkosten). Daarin vormen de ontwikkeling van de
(dalende) leerlingaantallen en de ontwikkeling van de loonkosten en de personele
bezetting de sleutelfactoren, in relatie tot de omvang van de vermogenspositie.

Ook in 2018 is hier veel aandacht voor geweest.
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De belangrijkste uitgangspunten die bij de opzet en uitvoering van de begroting 2018
zijn gehanteerd, zijn:
1. We werken vanuit de visie, uitgangspunten en kernwaarden zoals opgenomen in
het strategisch beleidsplan.
2. We doen zoveel als mogelijk recht aan de leidende principes van de
lumpsumfinanciering (ontschotting, autonomievergroting en deregulering):
● We werken met een geïntegreerde begroting waarin op voorhand geen
scheiding meer bestaat tussen personele en materiële middelen.
● Er bestaat geen directe link tussen bekostiging en begroting in die zin dat we
niet begroten op wat we op de verschillende bekostigingselementen
ontvangen, maar op basis van wat we in werkelijkheid denken nodig te
hebben. Daar waar dat leidt tot knelpunten, moeten beleidsmatige keuzes
worden gemaakt voor de inzet van middelen.
3. De toedeling van middelen over de scholen baseren we op een allocatiemodel,
waarbij we enerzijds zoveel als mogelijk aansluiten bij de bekostiging en
anderzijds beleidsrijk kiezen voor de inzet van middelen op die punten waar dat
nodig is (beleidsmatige keuzes, strategische keuzes, versterking en ondersteuning
op verbeterpunten).
4. De begroting voor 2018 is gekoppeld aan de meerjarenbegroting 2018–2021,
zowel op schoolniveau als op stichtingsniveau. De begroting 2018 en de
meerjarenbegroting zijn leidend voor het bestuursformatieplan 2018–2021 en de
school–formatieplannen voor 2018–2021 en verder. Begroting en
bestuursformatieplan zijn daarmee volledig geïntegreerd.
5. De som van de begrotingen van de onderdelen van De Vier Windstreken (scholen
en bovenschoolse kostenplaatsen inclusief stafbureau) is gelijk aan de
totaalbegroting van De Vier Windstreken.
6. Elke directeur is ondernemend budgetbeheerder voor zijn eigen school. Scholen
zijn zelf verantwoordelijk om met de aan hun toegekende middelen de begroting
rond te krijgen en voldoende middelen te begroten voor onderwijskundige
ambities, ontwikkeling van medewerkers en kwaliteitszorg.
7. De begroting van een school is taakstellend. Elke school is verantwoordelijk voor
zijn eigen exploitatie. Scholen kunnen in 2018 geen beroep doen op inzet van
middelen uit reserves.
8. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het financieel beleid ligt bij
het College van Bestuur. Het College van Bestuur rapporteert vier keer per jaar
aan de Raad van Toezicht betreffende het bereiken van de gestelde financiële
doelen door middel van financiële managementrapportages en de jaarrekening.
De Raad van Toezicht kan het College van Bestuur adviseren met betrekking tot
bijstelling van het beleid.
10.2. Treasury
Het Ministerie van OCW stelt ten aanzien van beleggingen als uitgangspunt dat publiek
geld wordt verstrekt ten behoeve van het primaire proces van onderwijsinstellingen, te
weten het verzorgen van onderwijs en onderzoek. Het financiële beleid en het beheer van
de instellingen is dienstbaar aan het realiseren van de publieke doelstellingen, en is
daartoe op transparante wijze gericht op financiële continuïteit. Dit proces mag niet in
gevaar worden gebracht door het aangaan van risico’s die daarop niet direct betrekking
hebben.
Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht
houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities
en de hieraan verbonden risico’s. Het treasurystatuut heeft tot doel sturing te geven aan
de treasuryfunctie, de risico’s te beperken, alsmede, in het kader van vermogensbeheer
van De Vier Windstreken, te expliciteren volgens welke procedures besluiten tot stand
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komen en aan welke richtlijnen de bij de uitvoering van de treasuryfunctie betrokken
personen zich moeten houden. In het treasurystatuut wordt het beleid uiteengezet en
wordt een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het
kader van de treasuryfunctie.
Het treasurybeleid van De Vier Windstreken vindt plaats binnen de kaders van de
‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 (RBLD 2016)’. De stichting hanteert
een eigen, in overleg met de ABN-AMRO-bank, opgesteld treasurystatuut. Het
treasurystatuut is in 2016 aangepast naar de actuele wet- en regelgeving. In dit statuut
is bepaald binnen welke kaders het financierings- en beleggingsbeleid wordt ingericht.
Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun
bestemming worden besteed.
Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo
laag mogelijk risico. Deze afweging wordt meegenomen in de productkeuze naar aard,
looptijd en beschikbaarheid van middelen. De stichting voert een zeer terughoudend
financieel beleid. Voor gelden die tijdelijk niet direct nodig waren in het kader van de
doelstelling heeft De Vier Windstreken in 2018 uitsluitend gebruik gemaakt van
spaarrekeningen bij de Rabobank en ABN-AMRO-bank. De tegoeden op deze rekeningen
zijn direct beschikbaar in het kader van de doelstelling. De stichting heeft geen effecten
in haar bezit.

10.3. Toelichting op de balans
De financiële positie van De Vier Windstreken komt tot uitdrukking in de balans. De
verkorte balans is onderstaand weergegeven, waarbij de balanstotalen van de jaren 2017
en 2018 met elkaar zijn vergeleken.

werkelijk

werkelijk

per eind

per eind

mutatie

2017

2018

2018

ACTIVA
Materiele vaste activa

€

3.461.713 €

3.313.983 €

-147.730

Vorderingen

€

1.544.600 €

1.364.048 €

-180.552

Liquide middelen

€

2.083.158 €

2.453.458 €

370.300

Totaal activa

€

7.089.471 €

7.131.489 €

42.018

Eigen vermogen

€

3.549.542 €

3.256.144 €

-293.398

Voorzieningen

€

987.788

€

1.477.596 €

489.808

Kortlopende schulden

€

2.552.141

€

2.397.749 €

-154.392

Totaal passiva

€

7.089.471

€

7.131.489

€

42.018

PASSIVA

Het balanstotaal van De Vier Windstreken neemt ten opzichte van 31 december 2017 toe
met € 42.018 tot € 7.131.489. Onderstaand is een korte toelichting opgenomen ten
aanzien van de materiele vaste activa, de liquide middelen en de voorzieningen. Voor
een nadere onderbouwing van samenstelling en verloop van de overige verschillende
onderdelen van de balans wordt verwezen naar de toelichting op de balans zoals
opgenomen in de jaarrekening. Verderop in dit hoofdstuk is een nadere analyse
opgenomen van een aantal balans gerelateerde indicatoren.
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Materiële vaste activa
Er is in 2018 voor een totaalbedrag van ca. € 366.000 geïnvesteerd. Het merendeel
daarvan had betrekking op investeringen in reguliere activa (apparatuur, inventaris,
meubilair en leermiddelen). Daarnaast zijn de kosten van de verbouwing op de
Westerschool (minus de bijdrage van Quadrant) en de eerste kosten van het nieuw aan
te leggen schoolplein van de Eendragt geactiveerd.
Liquiditeiten
De liquiditeitspositie bestaat per eind 2018 uitsluitend uit bank- en kastegoeden. Alle
gelden zijn per direct beschikbaar en opneembaar. De liquiditeitspositie nam in 2018 toe
met ca. € 370.000. Voor een nadere toelichting op de in- en uitgaande geldstromen
wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht in de jaarrekening.
Voorzieningen
De totale omvang van de voorzieningen is in 2018 met ca. € 490.000 toegenomen:
● De voorziening voor spaarverlof nam fors toe (ca. € 30.000) omdat gepland verlof
niet geheel is opgenomen. Deze lasten hebben betrekking op eerdere jaren, maar
zijn ten onrechte toen niet genomen als last.
● De voorziening duurzame inzetbaarheid nam toe omdat meerdere medewerkers
van deze spaarmogelijkheid gebruik maakten. Er heeft nog geen opname
plaatsgevonden vanuit deze voorziening.
● De voorziening jubilea bleef stabiel (de waarde van de uitgekeerde jubileauitkeringen werd gecompenseerd door een dotatie ten laste van de exploitatie van
dezelfde omvang).
● De voorziening groot onderhoud nam toe. Zoals opgenomen in paragraaf 9.1
(MJOP) is in 2018 enerzijds kritisch gekeken naar de bestedingen in het kader van
de uitvoering van groot onderhoud en is anderzijds besloten om, met het oog op
de toekomst, de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud, met
ingang van boekjaar 2017, met € 100.000 te verhogen ten laste van de
exploitatie. Dat heeft geleid tot een toename van de voorziening groot onderhoud,
maar er dient nader bezien te worden of deze omvang voldoende is om de te
verwachten kosten van groot onderhoud in de komende jaren te dekken. Zodra de
nieuwe IHP’s gereed zijn, stellen we mede op basis daarvan een nieuwe MJOP op
en brengen we de voorziening onderhoud daarmee in overeenstemming.
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10.4. Toelichting op de exploitatie
De totale exploitatie over 2018 geeft het volgende beeld:

Begroting
2018

Werkelijk
2018

Verschil
Werkelijk Begroting

% t.o.v.
begroting

Baten
(Rijks)bijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

16.549.000
151.000
806.000
17.506.000

17.656.693
203.757
1.134.048
18.994.498

1.107.693
52.757
328.048
1.488.498

107%
135%
141%
109%

Lasten
Loonkosten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

14.468.000
582.000
1.363.000
1.333.000
17.746.000

15.638.944
514.283
1.426.400
1.708.269
19.287.896

1.170.944
-67.717
63.400
375.269
1.541.896

108%
88%
105%
128%
109%

-240.000

-293.398

-53.398

12.000
12.000

-

-12.000
-12.000

-228.000

-293.398

-65.398

Bedragen in €

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Totaal resultaat

0%
0%

In de onderstaande paragrafen worden de te onderscheiden posten nader toegelicht:
10.4.1 Toelichting op de baten
Rijksbijdragen
De Rijksbijdragen betreffen de gelden die direct afkomstig zijn van OCW of van de
samenwerkingsverbanden. Hierin zijn naast de reguliere personele en materiële
bekostiging ook de gelden voor de Prestatiebox en het Personeels- en Arbeidsmarktbeleid
opgenomen en de bekostiging die wordt doorgezet door de samenwerkingsverbanden. De
Rijksbijdragen zijn voor het gehele jaar 2018 begroot op € 16,6 miljoen. De
gerealiseerde Rijksbijdragen bedragen € 17,7 miljoen. Daarvan heeft een bedrag van
€ 846.000 betrekking op ontvangsten van de samenwerkingsverbanden.
De gerealiseerde Rijksbijdragen zijn ca. € 1.108.000 (7%) hoger dan begroot. Dit kent
de volgende oorzaken:
●

●

De bekostigingstarieven voor schooljaar 2017-2018 zijn met terugwerkende
kracht aangepast. Per saldo gaat dit om een bedrag van € 523.000. Dit bedrag is
mede bedoeld ter dekking van de cao-verhogingen die in 2018 hebben
plaatsgevonden.
In de bekostigingstarieven voor schooljaar 2018-2019 is een structurele
verhoging opgenomen alsmede de toekenning van de werkdrukmiddelen. Totaal
gaat dit om € 498.000. De werkdrukmiddelen 2018-2019 waren niet begroot en
bedragen € 155 per leerling. Voor het kalenderjaar 2018 heeft dit een effect
gehad van € 190.000.
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●
●

●
●

●

●

●

Er is een bedrag toegekend van ca. € 22.000 voor groeibekostiging (niet begroot).
De realisatie van de geoormerkte subsidies (niet begroot) heeft betrekking op de
teambeurs van de Morgenster en de aan Park en Dijk toegekende subsidie voor
het Lerarenontwikkelfonds. Totaal betreft dit ca. € 54.000.
Er is voor ca. € 6.000 aanvullende subsidie ontvangen voor de regeling inzake
asielzoekers.
De lerarenbeurzen vallen ca. € 20.000 hoger uit dan begroot. Daar staan
personele lasten tegenover omdat deze gelden zijn bedoeld voor de inhuur van
vervanging van medewerkers die een door OCW bekostigd opleidingstraject
volgen.
De reguliere bijdragen vanuit de samenwerkingsverbanden zijn iets hoger dan
begroot vanwege een verhoging van de middelen vanuit het
samenwerkingsverband PassenderWijs. De reguliere bijdragen vanuit
Samenwerkingsverband PO Midden Holland zijn zoals verwacht.
De opbrengsten met betrekking tot arrangementen (zowel regulier als van cluster
1 en 2) zijn onder de begroting uitgekomen. Van het begrote bedrag van
€ 139.000, is slechts € 37.000 gerealiseerd.
Met ingang van 1 augustus 2018 wordt een hoger bedrag ontvangen voor de
groeimiddelen en de 2%-regeling voor het SBO i.v.m. hogere leerlingaantallen per
1 februari 2018 en de verhouding tussen de totale leerlingpopulatie in het
werkgebied van het samenwerkingsverband en het aantal ingeschreven leerlingen
op alle SBO-scholen gezamenlijk.

Overige overheidsbijdragen
De overige overheidsbijdragen zijn voor het jaar 2018 begroot op € 151.000. Het
gerealiseerde bedrag bedraagt € 204.000 (35% meer dan begroot). De specificatie van
de gemeentelijke subsidies is als volgt (afgezet tegen de begrote bedragen):

Omschrijving
Gem. Gouda / gymzaalvergoedingen
Gem. Gouda / schakelklas Westerschool
Gem. Gouda / subsidies conciërges
Gem. Zuidplas / Fingel/schoolbegeleiding
Gem. Zuidplas / lokalen Nessevliet
Gem. Zuidplas / De Gezonde School
Gem. Oudewater / muzieksubsidie
Gem. Oudewater / taalondersteuning
Gem. Bodegr-Reeuwijk - Driebruggen / Startblokgelijkheid
Overig / vrijval oude jaren

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Begroting
16.500
60.000
27.156
20.100
22.000
5.000
150.756

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Realisatie
16.828
61.920
22.629
23.801
22.125
4.000
1.250
45.750
5.454
203.757

Verschil
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

328
1.920
-4.527
3.701
125
4.000
-5.000
1.250
45.750
5.454
53.001

De meeste posten zijn volgens begroting ontvangen. De afwijkingen hebben de volgende
oorzaken:
 Er is een niet begrote subsidie ontvangen van de gemeente Zuidplas voor De
Gezonde School van € 4.000.
 De realisatie van de begrote subsidie voor muziekonderwijs is geherrubriceerd
onder de overige baten, omdat deze afkomstig is van een apart cultuurfonds en
hiermee geen overheidsbijdrage is.
 Van de gemeente Oudewater is een niet begrote subsidie ontvangen voor
taalondersteuning van € 1.250.
 Van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk/Driebruggen is voor 6 scholen (Da
Costaschool, Goede Herderschool, Prinses Beatrixschool, Prins Willem
Alexanderschool, Wegwijzer en Regenboog) een niet begrote subsidie voor
startblokgelijkheid ontvangen voor een totaalbedrag van € 45.750 (€ 7.625 per
school).
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Er heeft een vrijval plaatsgevonden van een oudere post ten gunste van de baten
2018 van € 5.454.

Overige baten
De overige baten zijn voor het jaar 2018 begroot op € 806.000. De gerealiseerde overige
baten bedragen € 1.134.000 en zijn daarmee € 328.000 (40%) hoger dan begroot.
De specificatie van de gerealiseerde overige baten is als volgt:
Omschrijving
Verhuur
Detachering
Ouderbijdragen
Tussenschoolse opvang
Overige baten schoolbankrekeningen
Reintegratiesubsidies
Vergoedingen voor stages en opleidingen
Werkzaamheden PASSTOE
Overige baten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Begroting
131.383
242.714
123.450
125.200
14.750
30.000
40.000
66.000
32.125

€
€
€
€
€
€
€
€
€

805.623 €

Realisatie
151.152
364.491
157.897
157.318
104.989
28.523
21.787
86.881
61.010

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.134.048 €

Verschil
19.769
121.777
34.447
32.118
90.239
-1.477
-18.213
20.881
28.885
328.426

Ter toelichting het volgende:
●

●

●

●
●
●

●

De verhuuropbrengsten hebben betrekking op de verhuur van niet in gebruik
zijnde ruimtes van de schoolgebouwen aan derden (structureel en incidenteel).
Deze liggen hoger dan begroot door verhuur van meer ruimtes dan waarvan in de
begroting was uitgegaan.
De opbrengsten van detacheringen bestaan uit twee onderdelen:
o De externe facturatie voor de detachering van twee medewerkers bij de
Driestar, de doorbelasting van loonkosten aan de Brede School en de
doorbelasting van de kosten van werkzaamheden door medewerkers van
het bestuursbureau aan derden (voor de Brede School, de invalpool en
MFA’s in Oudewater en Haastrecht). Dit onderdeel valt iets lager uit dan
begroot.
o De doorbelasting van kosten aan de andere besturen die participeren in de
invalpool. Deze post was begroot als een vermindering in de loonkosten,
maar wordt hierbij als opbrengst verantwoord. Per saldo vallen de
opbrengsten voor detacheringen hiermee ca. € 120.000 hoger uit dan
begroot.
De posten ouderbijdragen, tussenschoolse opvang en overige baten
schoolbankrekeningen waren gezamenlijk begroot op € 263.000. In 2018 is een
nieuwe systematiek gehanteerd, waarbij niet alleen het saldo in het jaar, maar
alle mutaties op de schoolbankrekeningen worden geboekt. Hiermee wordt de
gerealiseerde opbrengst € 420.000. Per saldo heeft dit geen effect op het
resultaat, omdat alle uitgaven op de schoolbankrekeningen aan de lastenkant van
de exploitatierekening worden opgenomen.
De ontvangst van de re-integratiesubsidies vanuit Loyalis is conform begroting
gerealiseerd.
De vergoedingen voor stageplekken (ICO, Marnix) zijn lager uitgevallen dan
begroot.
De doorbelasting van de kosten van PASSTOE vallen hoger uit dan begroot. Hierin
zijn de nieuwe afspraken met LEV opgenomen alsmede de externe facturatie van
vanuit PASSTOE aan derde partijen waarvoor diensten worden geleverd.
Op de overige baten is voor 2018 ca. € 32.000 begroot en € 61.000 gerealiseerd.
Hieronder vallen de ontvangen subsidies voor muziekonderwijs, subsidies inzake
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sluitende aanpak vanuit het Participatiefonds en een tegemoetkoming van de
onderwijscoöperatie voor vakbondswerkzaamheden voor medewerkers.
Totale baten
De totale baten zijn voor het gehele jaar 2018 begroot op € 17,5 miljoen. De
gerealiseerde baten bedragen € 19,0 miljoen en zijn daarmee ca. € 1,5 miljoen (9%)
hoger dan begroot.
Dit is met name te verklaren door hoger uitvallende Rijksbekostiging (ontvangst van
werkdrukmiddelen en zowel de aanpassingen voor schooljaar 2017-2018 als voor 2018–
2019 ter dekking van de kosten van de cao-verhoging), maar ook door hoger uitvallende
gemeentelijke baten (in het bijzonder de niet begrote subsidies voor startblokgelijkheid),
hogere baten uit detachering (waar hogere loonkosten tegenover staan) en hogere baten
van de schoolbankrekeningen (waar ook hogere uitgaven tegenover staan).
10.4.2 Toelichting op de lasten
Personeelslasten
De personeelslasten bestaan uit twee componenten: de loonkosten en overige personele
lasten.
1. Personeelslasten: loonkosten
De loonkosten bestaan uit de salariskosten van de medewerkers, inclusief
vakantiegelden, eindejaarsuitkeringen en werkgeverslasten, waaronder de kosten van
premies voor Vervangingsfonds en Participatiefonds. De loonkosten voor het jaar 2018
zijn begroot op € 13,5 miljoen (onder aftrek van de begrote uitkeringen vanuit het
Vervangingsfonds). De werkelijke loonkosten (gecorrigeerd voor de ontvangen
uitkeringen vanuit het Vervangingsfonds, het Risicofonds (ziektevervanging) en het UWV
(zwangerschapsuitkeringen) bedragen € 14,2 miljoen en zijn daarmee € 755.000 (6%)
hoger dan begroot.
Het verloop van de loonkosten over de maanden in als volgt:
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

totaal

Bruto salaris

€

659.081 €

745.560 €

763.962 €

780.191 €

741.119 €

751.429 €

760.230 €

764.252 €

778.581 € 1.214.157 €

798.311 €

821.333 €

9.578.208

Vakantiegeld en eindejrs uitk.

€

191.740 €

131.123 €

132.421 €

131.147 €

18.364 €

132.043 €

130.780 €

121.314 €

137.422 €

133.325 €

136.178 €

40.140 €

1.435.995

Sociale lasten

€

178.916 €

182.444 €

186.233 €

182.985 €

279.037 €

181.721 €

189.740 €

145.156 €

234.138 €

265.004 €

198.164 €

263.336 €

2.486.874

Pensioenpremie

€

122.238 €

125.425 €

127.751 €

125.083 €

123.422 €

125.226 €

126.483 €

114.082 €

120.590 €

120.275 €

122.338 €

123.581 €

1.476.496

Overig

€

-10.706 €

-9.794 €

-8.575 €

-31.676 €

1.507 €

-2.949 €

1.239 €

-752 €

416 €

560 €

538 €

-452 €

-60.643

€ 1.141.269 € 1.174.758 € 1.201.793 € 1.187.730 € 1.163.449 € 1.187.470 € 1.208.472 € 1.144.053 € 1.271.147 € 1.733.322 € 1.255.529 € 1.247.938 € 14.916.930
Vergoedingen UWV

€

Vergoedingen Vervangingsfonds

€

Vergoedingen Risicofonds

€
€

-5.071 €

-9.370 €

-8.966 €

-9.875 €

-12.177 €

-24.970 €

-8.296 €

-7.913 €

-8.546 €

-11.351 €

-10.588 €

-18.389 €

-135.512

-

€

-1.906 €

-14.870 €

-63.463 €

-11.964 €

-79.420 €

-57.777 €

-28.653 €

-22.480 €

-50.430 €

-35.220 €

-97.919 €

-464.103

-

€

-6.699 €

-8.178 €

-9.470 €

-5.550 €

-2.130 €

-8.484 €

-10.751 €

-10.072 €

-8.849 €

-6.538 €

-13.932 €

-90.653

-5.071 €

-17.975 €

-32.014 €

-82.809 €

-29.691 € -106.520 €

-74.557 €

-47.318 €

-41.098 €

-70.630 €

-52.346 € -130.240 €

-690.268

De regel ‘Overig’ betreft de kosten die boekhoudkundig al ten laste van 2017 zijn
gebracht (loonkosten van de voormalige voorzitter CvB over de maanden januari-maart
2018).
De overschrijding van de loonkosten is met name te verklaren door de cao-verhogingen
(structureel en eenmalig) die in 2018 zijn toegepast. Daarnaast zijn de kosten voor het
niet voldoen aan het inzetpercentage van de invalpool fors hoger dan begroot (ca. €
102.000).
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De personele bezetting in fte’s naar kostendrager over de maanden is als volgt:
Kostendrager

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

begroot

Arrangementen

0,61

0,59

0,60

0,62

0,60

0,84

0,66

0,31

0,34

0,35

0,32

0,34

Bovenschools opl. coördinator

0,35

0,32

0,29

0,30

0,35

0,30

0,34

0,30

0,32

0,35

0,29

0,30

Cultuurhuis

0,11

0,10

0,09

0,10

0,11

0,10

0,09

0,09

0,25

0,27

0,09

0,10

MFA Haastrecht

0,05

0,05

0,04

0,04

0,05

0,04

0,05

0,04

0,20

0,21

0,04

0,04

202,93

205,18

204,87

208,48

205,90

207,86

206,01

198,16

204,03

205,94

204,42

206,66

Salariskosten BAPO

4,29

4,32

4,31

4,20

4,21

4,12

4,10

3,97

4,00

3,75

3,75

3,76

Salariskosten Detachering

1,73

1,59

1,61

1,45

1,23

1,42

1,00

0,09

0,49

0,68

0,92

0,73

Salariskosten Ouderschapsverlof

2,07

2,06

1,62

1,38

2,04

1,98

1,88

1,16

1,21

1,47

1,26

1,07

Salariskosten spaarverlof

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

Salariskosten t.b.v. vervanging Lerarenbeurs

0,30

0,21

0,24

0,20

0,23

0,20

0,19

0,27

0,25

0,23

0,37

0,33

Salariskosten TussenSchoolse Opvang

1,60

1,62

1,64

1,62

1,63

1,60

1,63

1,47

1,62

1,60

1,64

1,66

Salariskosten vervanger t.l.v. Risicofonds

1,14

0,63

0,93

0,89

1,01

1,13

1,05

0,95

2,24

1,88

1,95

1,89

10,33

10,22

9,45

10,02

8,60

9,20

8,10

7,11

9,11

10,11

11,20

11,16

Salariskosten vervanging zwangerschap

2,13

1,54

2,33

3,01

2,91

2,15

1,36

0,53

0,99

0,60

1,03

1,16

Salariskosten Vervangingen Overige

0,94

1,09

0,42

228,97

229,93

228,85

226,90

214,85

225,46

227,84

227,70

229,60

Regulier

Salariskosten vervanger t.l.v. VF

Eindtotaal

0,05
232,73

229,28

231,42

Uit dit overzicht blijkt dat gedurende het jaar meer formatie is ingezet dan begroot,
echter in de begroting is geen rekening gehouden met vervangers, die grotendeels
gedekt worden door uitkeringen vanuit het Vervangingsfonds, Risicofonds of het UWV.
Dit in ogenschouw nemend, leidt de inzet van een andere formatie dan begroot, niet tot
extra loonkosten in 2018.
2. Personeelslasten: overige personele lasten
De overige personele lasten bestaan uit begrote bedragen voor opleidingen/nascholing,
bedrijfsgezondheidszorg, werving & selectie, schoolbegeleiding, inhuur van extern
personeel, kosten in het kader van de werkkostenregeling, de kosten van de WGAverzekering en alle overige kosten die direct of indirect personeel gerelateerd zijn. De
totale overige personele lasten zijn voor 2018 begroot op € 1.007.000. De werkelijke
bestedingen bedragen € 1,4 miljoen en liggen daarmee ca. € 413.000 hoger dan begroot.
Deze overschrijding wordt vooral verklaard door de kosten van een aantal interimmedewerkers (bestuurder, beleidsmedewerker personeel, controller en directeur
Westerschool). Deze kosten vallen hoger uit doordat de inhuur langer of intensiever
nodig was dan begroot.
Ook is onder de overige personele lasten een post van € 32.000 verantwoord als extra
bijdrage aan de samenwerkingsschool KC De Ontdekkingsreizigers. Tegelijkertijd kon op
scholing, activiteiten personeel en verzekeringen ruim minder worden besteed dan
begroot. Voor de toelichting van de dotaties aan de voorzieningen duurzame
inzetbaarheid en spaarverlof, zie de toelichting op voorzieningen bij 10.3.
Omschrijving

Extern personeel
Schoolbegeleidingsdiensten
Ambulante begeleiding
Vrijwilligersvergoedingen
Cursussen / scholing
Studiedagen en conferenties
Activiteiten personeel
Arbo en Sociale veiligheid
Personele verzekeringen
Dotatie/onttrekking voorziening duurzame inzetbaarheid
Dotatie/onttrekking voorziening spaarverlof
Overige personele lasten

Begroting

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

396.506
54.700
25.400
269.000
36.000
49.800
70.000
95.000
-30.100
40.350

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Verschil
434.291
-20.198
1.493
-5.055
-25.272
-31.083
-23.327
12.171
-25.694
28.453
44.540
22.736

1.419.711 €

413.055

Realisatie

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.006.656 €

830.797
34.502
1.493
20.345
243.728
4.917
26.473
82.171
69.306
28.453
14.440
63.086
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214,88

Afschrijvingen
De afschrijvingen betreffen zowel de afschrijvingen op activa die per 1 januari reeds
aanwezig waren als op nieuwe investeringen (met ingang van het moment van
ingebruikneming). De afschrijvingen zijn voor het jaar 2018 begroot op € 582.000. De
werkelijke afschrijvingen bedragen ca. € 514.000 en komen daarmee ca. € 67.000 (12%)
lager uit dan begroot. De afschrijvingslasten voor gebouwen en verbouwingen vallen
lager uit dan begroot, omdat de afschrijvingstermijnen voor de nieuwbouw van de 2
lokalen van de Nessevliet en (ons aandeel in) de Brede School Moordrecht bij het
opstellen van de jaarrekening 2017 zijn gewijzigd naar 20 jaar, terwijl bij het opstellen
van de begroting 2018 nog werd uitgegaan van de oorspronkelijk vastgestelde verkorte
afschrijvingstermijnen.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten hebben betrekking op de panden die in gebruik zijn. Het betreft
onder meer de huurkosten (bestuurskantoor), de dotatie aan de voorziening groot
onderhoud (op basis van het MJOP) en kosten voor schoonmaak, beveiliging, onderhoud,
energie en publiekrechtelijke heffingen. De huisvestingskosten zijn voor 2018 begroot op
€ 1,4 miljoen. De gerealiseerde huisvestingskosten bedragen in 2018 ca. € 1,4 miljoen
en zijn daarmee ca. € 63.000 (5%) hoger dan begroot. Deze overschrijding wordt
veroorzaakt door de extra dotatie die in 2018 is gedaan aan de voorziening groot
onderhoud (zie ook de toelichting op de post voorzieningen bij 10.3).
Overige instellingslasten
De overige instellingslasten omvatten alle andere kosten. Hieronder vallen onder andere
leermiddelen, licenties van onderwijskundige software, aanschaf van lesmaterialen,
culturele vorming, reproductie en schoolbegeleiding, telefoon, porti, ICT, verzekeringen,
abonnementen, drukwerk, kantoorbenodigdheden, kantinekosten, accountantskosten,
advieskosten, lidmaatschapskosten en contributies. Deze post was voor 2018 begroot op
€ 1,3 miljoen. De werkelijke kosten in 2018 bedragen ca. € 1,7 miljoen en liggen
daarmee ca. € 375.000 (28%) hoger dan begroot. Deze overschrijding wordt grotendeels
veroorzaakt door de nieuwe systematiek van het boeken van de mutaties op de
schoolbankrekeningen. Zie ook de toelichting op de overige baten bij 10.4.1. Per saldo
heeft dit geen effect op het resultaat, omdat alle inkomsten op de schoolbankrekeningen
aan de batenkant van de exploitatierekening worden opgenomen. Verder zijn er ook
extra kosten gemaakt voor de ontwikkeling van AFAS en andere ICT-toepassingen zoals
Snappet op de scholen. Tot slot is hier een bedrag van € 26.000 verantwoord als extra
bijdrage aan de samenwerkingsschool KC De Ontdekkingsreizigers (zie ook de overige
personele lasten, de totale extra bijdrage is hiermee € 58.000).
Totale lasten
De totale lasten zijn voor het gehele jaar 2018 begroot op € 17,7 miljoen. De
gerealiseerde lasten in 2018 bedragen € 19,3 miljoen en liggen daarmee € 1,5 miljoen
(9%) hoger dan begroot. Deze begrotingsoverschrijding is vooral zichtbaar bij de
loonkosten; door de cao-aanpassingen, de invalpool en de externe inhuur. Ook de
huisvestingslasten en de overige instellingslasten zijn hoger dan begroot; door de dotatie
voorziening groot onderhoud en de kosten van de schoolbankrekeningen. De
gerealiseerde afschrijvingslasten zijn lager dan begroot.
10.4.3 Toelichting op de financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen voornamelijk de rentemiddelen op liggende
gelden. De financiële baten en lasten zijn voor het gehele jaar 2018 begroot op € 12.000.
Door de blijvend lage rentestand zijn de uiteindelijke financiële baten nihil.
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10.5. Resultaatbestemming
Het College van Bestuur van De Vier Windstreken heeft besloten om het resultaat als
volgt te bestemmen:
Resultaatbestemming

Resultaat 2018

Mutatie bestemmingsreserves privaat

€

Mutatie bestemmingsfondsen

€

-6.898

Mutatie algemene reserve

€

-273.600

Totaal

€

-293.398

-12.900

Hiermee bedraagt de vrij besteedbare algemene reserve per eind 2018 € 2.208.547 (dit
is exclusief bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen).

10.6. Indicatoren
Op basis van balans en exploitatierekening is een aantal indicatoren becijferd. Deze zijn
onderstaand opgenomen. De Inspectie van het Onderwijs hanteert signaleringsgrenzen
voor het beoordelen van de financiële positie van onderwijsinstellingen. Deze
signaleringsgrenzen zijn bij deze indicatoren vermeld.

Kengetal
Solvabiliteit
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit (1-jarig)
Weerstandsvermogen
Huisvestingsratio

●

●

●

●

●

2018
0,66
1,59
-0,02
0,17
0,08

2017
0,64
1,42
-0,04
0,20
0,08

Signaleringswaarde
onderwijsinspectie

kleiner dan 0,30
kleiner dan 0,75
lager dan -0,10
kleiner dan 0,05
groter dan 0,10

De solvabiliteit (eigen vermogen inclusief voorzieningen ten opzichte van totaal
vermogen) geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en geeft
inzicht in de financieringsopbouw en in hoeverre De Vier Windstreken op langere
termijn in staat is om aan de verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit is
gestegen ten opzichte van 2017 en ligt per eind 2018 ruim boven de
signaleringsgrens.
De liquiditeit (liquide middelen plus vorderingen gedeeld door kortlopende
schulden) geeft aan in hoeverre De Vier Windstreken op korte termijn aan de
verplichtingen kan voldoen. De liquiditeit is gestegen ten opzichte van 2017 en
ligt per eind 2018 ruim boven de signaleringsgrens.
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief of negatief resultaat in
relatie tot de totale baten (totaalresultaat gedeeld door de totale baten). De
rentabiliteit is zowel over 2017 als over 2018 om die reden negatief.
Het weerstandsvermogen (eigen vermogen gedeeld door totale baten) geeft de
mate weer waarin de organisatie in staat is om tegenvallers op te vangen. Het
weerstandsvermogen is gedaald ten opzichte van 2017, maar ligt per eind 2018
ruim boven de signaleringsgrens.
De huisvestingsratio (huisvestingslasten ten opzichte van totale lasten) geeft het
aandeel van de huisvestingslasten in de totale lasten weer. Deze ratio is in 2018
gelijk gebleven aan 2017 en ligt binnen de signaleringsgrens van de inspectie.
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Uit dit overzicht blijkt dat de financiële positie van De Vier Windstreken over de
afgelopen jaren is verzwakt. De solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit zijn in 2018 licht
gestegen en alle indicatoren liggen ruim boven de signaleringsgrenzen van de
Inspectie, maar het weerstandvermogen vertoont een neerwaartse spiraal. Hieruit
volgt dat De Vier Windstreken er per eind 2018 nog wel financieel gezond voor staat,
maar dat op de buffer voor de toekomst wordt ingeteerd door de negatieve resultaten
van de afgelopen jaren. De vermogenspositie biedt nog wel enige ruimte voor het
opvangen van mogelijke financiële tegenvallers in komende jaren, maar daarbij is
voorzichtigheid geboden. Voor de verdere ontwikkeling van de kengetallen in
meerjarenperspectief wordt verwezen naar de continuïteitsparagraaf.
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11. Continuïteitsparagraaf
Schoolbesturen zijn verplicht om hun toekomstperspectief op te nemen in een zogeheten
continuïteitsparagraaf in het jaarverslag (bestuursverslag). De continuïteitsparagraaf
richt zich ten eerste op de financiële gevolgen van toekomstige ontwikkelingen voor de
drie jaren volgend op het verslagjaar. Ten tweede bevat de paragraaf een inhoudelijke en
procesmatige beschrijving van het risicomanagement. Tot slot moet worden vermeld hoe
wordt omgegaan met de Code Goed Bestuur, de governancecode van het primair
onderwijs. Aan de accountant is opgedragen de continuïteitsparagraaf te toetsen.
11.1. In- en externe ontwikkelingen
De bekostiging vanuit het Rijk is grotendeels gebaseerd op de leerlingtellingen per 1
oktober. De ontwikkeling van de leerlingaantallen is dan ook cruciaal voor de financiële
situatie van De Vier Windstreken in de komende jaren. Met het oog op de begroting
2019 en de meerjarenbegroting 2019–2022 is bij alle scholen uitvraag gedaan naar de
telling per 1 oktober 2018 en de leerlingprognoses voor de komende 4 jaren. Die
opgaves zijn gebaseerd op eigen verwachtingen van de directeuren ten aanzien van in-,
door-, en uitstroom van leerlingen en zoveel als mogelijk in relatie gebracht met de
prognoses zoals die vanuit de verschillende Gemeenten zijn opgesteld. Daaruit blijkt dat
de eigen prognoses afwijken van de prognoses zoals opgesteld door de gemeenten. We
hebben eind 2018 ook prognoses laten uitvoeren door Verus, zodat we aan de hand
hiervan met elkaar kunnen beoordelen welke prognoses het beste gevolgd kunnen
worden. Dit is nodig omdat we in de leerlingontwikkeling per 1 oktober 2018 terugzien
dat de prognoses behoorlijk afwijken van de daadwerkelijke leerlingaantallen. Dit heeft
ingrijpende gevolgen gehad bij het opstellen van de begroting voor 2019.
Hieronder wordt het beeld gepresenteerd van de afgelopen jaren, afgezet tegen de
tellingen van 1 oktober 2015, 2016, 2017 en de oude prognose per 1 oktober 2018
(zoals bij het opstellen van het bestuursformatieplan 2018–2019 werd verwacht):
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Opmerkingen bij bovenstaande tabel:
● Het aantal bekostigde leerlingen per 1 oktober 2018 is met 107 (3,5%) gedaald in
vergelijking tot 1 oktober 2017. Het betreft zowel een daling van het aantal
leerlingen in de onderbouw als in de bovenbouw; tegelijkertijd is het aantal
leerlingen in het SBO gestegen.
● De grootste dalingen (20 leerlingen of meer) zijn zichtbaar bij de Mr.
Lallemanschool, de Nessevliet2, de Da Costaschool, de Goede Herderschool en de
Goejanverwelleschool.
● Bij 9 scholen is sprake van krimp van het leerlingaantal, bij 7 scholen is sprake
van groei.
● Het leerlingaantal per 1 oktober 2018 ligt 94 lager dan vorig jaar (bij het opstellen
van de begroting 2018–2021) werd verwacht. Bij 9 scholen zijn er minder
leerlingen dan verwacht (met name bij de 5 scholen die ook de grootste daling
laten zien, ligt het leerlingaantal lager dan bij het opstellen van de begroting vorig
jaar werd verwacht). Bij 7 scholen zijn er in werkelijkheid meer leerlingen dan
werden verwacht.
● De prognose van het leerlingaantal van Westergouwe is stabiel gehouden op 16.
Dat zal niet de realiteit zijn want het aantal leerlingen van de school groeit.
Omdat Westergouwe (nog) geen eigen BRIN-nummer kent, worden de leerlingen
ingeschreven op scholen van de participerende schoolbesturen. Er is geen goede
prognose van het leerlingaantal dat bij De Vier Windstreken (op de
Plaswijckschool) zal worden ingeschreven. Het heeft financieel ook geen effect
omdat de leerlingafhankelijke bekostiging één op één wordt overgedragen aan
Westergouwe.
Uit het bovenstaande moet de conclusie worden getrokken dat de leerlingdaling binnen
De Vier Windstreken helaas niet gestabiliseerd is en door de dalende instroom in de
onderbouw van de scholen, zal deze ontwikkeling nog niet snel gekeerd zijn. Daarom is
het van groot belang dat in 2019 een plan van aanpak opgesteld wordt om de
strategische positionering en profilering van scholen te versterken.
Naast de leerlingtellingen, die direct invloed hebben op de bekostiging, is een aantal
andere ontwikkelingen bepalend voor het financieel perspectief voor De Vier Windstreken
in de komende jaren. Het betreft zowel interne als externe ontwikkelingen.
De belangrijkste interne ontwikkelingen zijn:
● De personele inrichting en bezetting van het bestuursbureau met als doel een
professionele en efficiënte ondersteuning van de scholen.
● De noodzakelijke reductie van de personele kosten: dat zal zoveel als mogelijk
geschieden middels natuurlijk verloop en interne mobiliteit. Tegelijkertijd zetten
we in op het behoud van goed gekwalificeerd personeel en in- en doorstroom van
LIO-ers.
● De wens en noodzaak om strak te sturen op verzuimbeheersing en het verzuim en
de verzuimkosten terug te dringen.
● Het versterken van het personeelsbeleid en het verder professionaliseren van
onze medewerkers.
● De verdere digitalisering van de facilitaire processen.
De belangrijkste externe ontwikkelingen zijn:
● De CAO is vernieuwd per 1 september 2018. Deze wijziging leidt tot een
verhoging van de loonkosten door een structurele loonsverhoging van 2,5% voor
alle medewerkers en verhoging van de salarisschalen van leerkrachten per 1
september. Een deel van de leerkrachten krijgt vervolgens op 1 januari 2019 en 1
2

Bij de Nessevliet moest een leerlingstop tot 152 leerlingen ingevoerd worden vanwege afspraken met de gemeente en de

huisvestingscapaciteit van het gebouw.
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●

●

●

●
●

●

●

januari 2020 een extra verhoging. Uiteindelijk gaan leerkrachten er tussen de
3,3% en 11,2% op vooruit. Daarmee wordt de salariskloof met het voortgezet
onderwijs voor de leerkrachten in ieder geval kleiner, al lopen nog landelijke
acties voor verdere opwaartse aanpassing van de salarisschalen om deze beter in
lijn te brengen met de salarisschalen in het VO. De CAO heeft een looptijd tot
maart 2019, mogelijk volgen vanaf dat moment nieuwe aanpassingen (met dit
laatste is in de begroting 2019 nog geen rekening gehouden).
Mogelijk volgt nog een cao-aanpassing voor directeuren en onderwijs
ondersteunend personeel (hiermee is in de begroting 2019 geen rekening
gehouden).
De bekostiging: in oktober 2018 is de personele bekostiging voor schooljaar
2018–2019 aangepast en in lijn gebracht met de cao-aanpassing. Daarmee lijken
de kosten van de cao–stijging volledig te zijn afgedekt in de bekostiging. In
algemene zin blijft wel de vraag of nieuwe cao-aanpassingen (mogelijk dus al in
maart 2019) en generieke kostenstijgingen volledig in de bekostiging worden
gecompenseerd. In de begroting is voorzichtigheidshalve uitgegaan van
gelijkblijvende bekostiging en zijn de bekostigingsbedragen niet geïndexeerd.
De aanpassing van de privacywetgeving per mei 2018, waardoor aanvullende
maatregelen nodig zijn in de wijze van omgaan met privacy–gevoelige gegevens
door aanscherping van procedures en/of ICT–maatregelen en een andere
organisatorische inrichting (denk aan het beleggen van de verantwoordelijkheid
van IBP en de noodzakelijke aanstelling van een functionaris
gegevensbescherming). Daarnaast is als gevolg van de AVG de dekking van onze
aansprakelijkheidsverzekeringen aangepast.
De regelgeving m.b.t. de doordecentralisatie van het buitenonderhoud en de
eventuele overdracht van het eigendom vanuit de gemeenten naar de
schoolbesturen en de in ontwikkeling zijnde c.q. vastgestelde Integrale
Huisvestingsplannen van de verschillende gemeenten.
De toenemende krapte op de arbeidsmarkt (gebrek aan beschikbaar
onderwijspersoneel) waardoor relatief dure inhuur soms noodzakelijk is;
Het genomen besluit om vooralsnog geen eigen risicodrager te worden voor wat
betreft het ziekteverzuim. Dat betekent dat wij in 2019 in elk geval nog bij het
Vervangingsfonds blijven aangesloten. We gaan er voor de volledige
meerjarenbegroting nog vanuit dat de huidige situatie zich in 2019 en verder
ongewijzigd voortzet (inclusief invalpool);
De wetgeving met betrekking tot inkoop, waarbij de nieuwe aanbestedingswet
strengere regelgeving kent ten aanzien van omvang en te volgen procedures bij
inkoop van zaken; mogelijk leidt dit binnen De Vier Windstreken tot een hogere
mate van centralisering van de inkoop.
Milieuwetgeving en noodzakelijke investeringen uit hoofde van de nieuwe
gemeentelijke Integrale Huisvestingsplannen.

Met het oog op deze externe ontwikkelingen, is voor het jaar 2019 het uitvoeren van een
risicoscan door een externe partij voorzien met als doel het in kaart brengen van de
risico’s (ten aanzien van financiën, personeel, huisvesting onderwijskundig beleid, ICT,
inkoop en aanbestedingen), het binnen de organisatie verhogen van het risicobewustzijn,
het kwantificeren van de risico’s en op basis daarvan berekenen van het minimaal
gewenste buffervermogen en het benoemen en inzetten van beheersingsmaatregelen.
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11.2. Financieel toekomstperspectief
Parallel aan het opstellen van de begroting voor het jaar 2019 is de meerjarenbegroting
2019-2022 opgesteld. Deze ziet er bij ongewijzigd beleid als volgt uit:

Ter toelichting het volgende (ontleend aan de meerjarenbegroting):
Meerjarenperspectief Rijksbijdragen OCW
De verwachting is dat de totale Rijksbekostiging na 2019 jaarlijks daalt. De belangrijkste
oorzaak daarvan ligt in de daling van de leerlingaantallen, maar ook in het wegvallen of
lager uitvallen van minder structurele bekostiging (samenvoegingssubsidie, lerarenbeurs,
subsidie lerarenontwikkelfonds en de incidentele gelden vanuit het
samenwerkingsverband). De verwachte daling van de Rijksbijdragen bedraagt in 2020 al
ca. € 439.000 ten opzichte van 2019, omdat in 2020 het effect van de daling van het
leerlingaantal volledig doorwerkt. In 2021 en 2022 is de daling beperkt omdat de
prognose van de leerlingaantallen na 1 oktober 2019 afvlakt.
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Meerjarenperspectief overige overheidsbijdragen en – subsidies
De overige overheidsbijdragen zijn voor het jaar 2019 begroot op € 155.000. Deze post
bestaat uit verschillende typen bijdragen vanuit verschillende gemeenten. De
gemeentelijke baten zijn in meerjarig perspectief stabiel begroot.
Meerjarenperspectief Overige baten
De overige baten laten na 2019 een dalend patroon zien, vooral door afname van de
opbrengsten uit verhuur en detachering.
Meerjarenperspectief Totale baten
Het beeld is dat de totale baten in de komende jaren dalen van € 18,6 miljoen naar
€ 17,8 miljoen in 2022 (een teruggang van ca. € 813.000). Die structurele teruggang zit
vooral in de daling van Rijksbijdragen als gevolg van de dalende leerlingaantallen.
Meerjarenperspectief Loonkosten
De loonkosten voor het jaar 2019 zijn begroot op € 14,4 miljoen. De opbouw van de
loonkosten voor het jaar 2019 en in meerjarenperspectief is als volgt:

De totale begrote personele bezetting voor het jaar 2019 en in meerjarenperspectief is
als volgt (exclusief vervangingen):

De gemiddelde formatie wordt in kalenderjaar 2019 teruggebracht naar ca. 212 fte. In de
daaropvolgende jaren kan de formatie gefaseerd verder worden teruggebracht naar ca.
201 fte in 2022.
Zoals blijkt uit de voorgaande tabel, daalt de omvang van de formatie in
meerjarenperspectief structureel. Dat is ook noodzakelijk in relatie tot de daling van de
leerlingaantallen. De loonkosten dalen in 2020 nog fors, daarna is nog slechts sprake van
een lichte daling. Dat is in lijn met de geprognosticeerde stabilisering van de prognoses
van de leerlingaantallen.
Meerjarenperspectief Overige personeelskosten
Door een verdere voorziene daling van de post externe inhuur, is de verwachting dat de
overige personeelskosten na 2019 dalen en vervolgens stabiliseren op een lager niveau.
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Meerjarenperspectief afschrijvingen en investeringen
Voor 2019 en volgende jaren worden de volgende investeringen voorzien:

De geplande investeringen betreffen grotendeels reguliere investeringen voor
schoolmeubilair (veelal vervangingen), ICT (tablets, laptops, PC’s, digiborden,
touchscreens en infrastructuur mede in het kader van de ontwikkeling richting serverloos
werken) en duurzame leermiddelen (voornamelijk vervanging van methoden), in
aansluiting op de specifieke omstandigheden van de scholen. Het effect van de
investeringen op de afschrijvingen is in de meerjarenbegroting verwerkt. De
afschrijvingen voor 2019 zijn begroot op € 504.000. Daarvan heeft ca. € 450.000
betrekking op de afschrijvingen van items die in 2018 of eerder zijn aangeschaft 3. Door
de relatief lange afschrijvingstermijnen en het feit dat er voor de begroting vanuit is
gegaan dat investeringen halverwege het jaar worden aangeschaft, is het effect van de
nieuwe investeringen op de afschrijvingslast beperkt. De afschrijvingen ontwikkelen zich
in meerjarenperspectief als volgt:

De afschrijvingslasten gebouwen betreffen grotendeels de afschrijvingen op de
nieuwbouw van de lokalen van de Nessevliet en het aandeel in de bouw van de Brede
School Moordrecht (de oorspronkelijk versnelde afschrijving is met ingang van boekjaar
2017 teruggedraaid en gewijzigd in een afschrijvingstermijn van 20 jaren).
Meerjarenperspectief huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn voor de jaren 2019 tot en met 2022 stabiel begroot. Daarnaast
dient de kanttekening te worden geplaatst dat dat beeld kan wijzigen zodra het nieuwe
meerjarenonderhoudsplan is opgesteld en als meer duidelijkheid bestaat over de
benodigde middelen voor nieuw- en verbouw van verschillende locaties.
Meerjarenperspectief overige instellingslasten
De overige instellingslasten zijn over de jaren heen grofweg stabiel begroot.

3

Er is nog voor een bedrag van ca. € 100.000 aan investeringen voorzien in november en december 2018 (dat valt buiten het

begrotingskader, maar heeft wel effect op de afschrijvingslast voor 2019).
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Meerjarenperspectief Totale lasten
Het beeld is dat de totale lasten in de komende jaren dalen van € 18,6 miljoen naar
€ 17,7 miljoen in 2022 (een teruggang van ca. € 980.000). Die structurele teruggang zit
vooral in de daling van de loonkosten, door het terugbrengen van de formatieve
bezetting.
Meerjarenperspectief financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen voornamelijk de rentemiddelen van de
spaarrekeningen. Per saldo zijn de financiële baten en lasten voor het gehele jaar 2019
begroot op € 5.000 op basis van de huidige omvang van de liggende gelden en de
actuele rentestanden. Er zijn voor 2019 geen financiële lasten begroot. In
meerjarenperspectief is deze lijn doorgetrokken en wordt ervan uitgegaan dat de
financiële baten en lasten over de jaren 2019 tot en met 2022 stabiel zijn.
Meerjarenperspectief totaalbeeld begroting en resultaatverdeling
De totale baten voor 2019 zijn begroot op € 18,6 miljoen.
De totale lasten voor 2019 zijn begroot op € 18,6 miljoen.
De financiële baten en lasten voor 2019 zijn begroot op € 5.000.
Het begroot resultaat voor 2019 bedraagt daarmee € 74.000 negatief.
Dit tekort kan worden uitgesplitst in de volgende elementen:

Resultaat
Te onttrekken aan bestemmingsfondsen
Investering Westergouwe
Positief resultaat schoolbegrotingen







Begroting
2019
In €
-28.171
-50.000
4.171
-74.000

Begroting
2020
In €
-5.541
-50.000
165.541
110.000

Begroting
2021
In €
-5.541
-50.000
80.541
25.000

Begroting
2022
In €
-5.541
-50.000
148.541
93.000

De onttrekking aan de bestemmingsfondsen betreft de begrote tekorten van de
Westerschool en de Koningin Wilhelminaschool. Het betreft incidentele tekorten
ter dekking waarvan een deel van de nog aanwezige bestemmingsfondsen in 2019
wordt aangewend.
De inzet voor Westergouwe betreft de loonkosten van de aangestelde leerkracht,
de verwachte afrekening van de samenwerkende schoolbesturen minus de te
ontvangen Rijksbekostiging vanuit OCW voor de bij Westergouwe ingeschreven
leerlingen (via inschrijving op het BRIN-nummer van de Plaswijckschool). De
prognose is dat in de komende jaren structureel sprake zal zijn van een tekort bij
Westergouwe, vanwege de achterblijvende groei van het leerlingaantal, de t min 1
– bekostiging en de benodigde voorfinanciering. Het is een strategisch en
financieel vraagstuk of De Vier Windstreken op deze wijze in de ontwikkeling van
Westergouwe wil en kan blijven participeren.
Per saldo is begroot dat in alle boekjaren de gezamenlijke schoolbegrotingen
(inclusief de bovenschoolse begroting en de invalpool) een positief resultaat laten
zien.
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De begrote bestemming van het resultaat is als volgt:

Uit het overzicht met de resultaatverdeling blijkt dat, bij ongewijzigd beleid, vanaf 2020
weer middelen aan de algemene reserve kunnen worden toegevoegd. Dat beeld kan
wijzigen indien t.z.t. bijvoorbeeld wordt ingezet op nieuwe investeringen in kwaliteit en
onderwijsinnovatie.
Meerjarenperspectief vermogen en kengetallen
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het geprognosticeerd verloop van
het de balanspositie op basis van de meerjarenbegroting 2019-2022.

werkelijk

prognose

prognose

prognose

prognose

prognose

per eind

per eind

per eind

per eind

per eind

per eind

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ACTIVA
Materiele vaste activa

€

3.461.713 €

3.250.000 €

3.398.360 €

3.124.876 €

2.853.957 € 2.572.200

Vorderingen

€

1.544.600 €

1.200.000 €

1.200.000 €

1.200.000 €

1.200.000 € 1.200.000

Liquide middelen

€

2.083.158 €

2.126.289 €

1.594.216 €

2.254.500 €

2.376.684 € 2.994.718

Totaal activa

€

7.089.471 €

6.576.289 €

6.192.576 €

6.579.376 €

6.430.641 € 6.766.918

Eigen vermogen

€

3.549.542 €

3.638.643 €

3.564.643 €

3.674.643 €

3.698.643 € 3.791.643

Voorzieningen

€

987.788

€

1.437.646

€

1.127.933

€

1.404.733

€

1.231.998 € 1.475.275

Kortlopende schulden

€

2.552.141

€

1.500.000

€

1.500.000

€

1.500.000

€

1.500.000 € 1.500.000

Totaal passiva

€

7.089.471

€

6.576.289

€

6.192.576

€

6.579.376

€

6.430.641

PASSIVA

€ 6.766.918

Noot: De werkelijke balans per 31 december 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening
wijkt af van de verwachte balans waarvan bij het opstellen van de meerjarenbegroting
werd uitgegaan. Daardoor zijn ook de doorgetrokken balansbedragen voor de jaren 2019
tot en met 2022 niet meer helemaal correct. Voor het totaalbeeld en de ontwikkeling van
de indicatoren maakt dat echter geen verschil.
Op basis van de meerjaren exploitatie en –balans kunnen de volgende indicatoren
worden becijferd:

Kengetal

2017

2018

prognose
2019

prognose
2020

prognose
2021

prognose Signaleringswaarde
2022
onderwijsinspectie

Solvabiliteit

0,64

0,66

0,58

0,56

0,58

0,56

kleiner dan 0,30

Liquiditeit (current ratio)

1,42

1,59

1,86

2,30

2,38

2,80

kleiner dan 0,75

Rentabiliteit (1-jarig)

-0,04

-0,02

0,00

0,01

0,00

0,01

lager dan -0,10

Weerstandsvermogen

0,20

0,17

0,19

0,20

0,21

0,21

kleiner dan 0,05

Huisvestingsratio

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

groter dan 0,10

Het beeld is dat de solvabiliteit, rentabiliteit en weerstandsvermogen een licht
schommelend verloop laten en dat de liquiditeit na 2019 toeneemt. Alle indicatoren
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liggen ruim boven de signaleringsgrenzen die de Inspectie van het Onderwijs hanteert.
De verwachte vermogenspositie per eind 2018 en in meerjarenperspectief zijn dus
structureel voldoende: de indicatoren liggen structureel op of boven daarvoor geldende
signaleringsgrenzen. Dat is het direct gevolg van de oplopende begrote positieve
resultaten.
Tegelijkertijd is er een aantal risico’s en onzekerheden waarvan de financiële impact niet
goed genoeg kan worden overzien. Deze risico’s en onzekerheden worden beschreven in
de volgende paragraaf.

11.3. Risicobeheersings- en controlesystemen
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestaan en de werking van de
interne risicobeheersings- en controlesystemen van De Vier Windstreken. Deze systemen
hebben als doel het bewaken van de realisatie van doelstellingen, de betrouwbaarheid
van de financiële verslaggeving en het naleven van de wet- en regelgeving. De Vier
Windstreken is lid van de brancheorganisatie voor het primair onderwijs, de PO-raad.
Zoals alle leden van de PO-raad, heeft De Vier Windstreken de Code Goed Bestuur
Primair Onderwijs conform vastgesteld.
De Vier Windstreken voert de personeels- en salarisadministratie en de financiële
administratie geheel zelf uit. De personeels- en salarisadministratie wordt uitgevoerd in
AFAS Profit. De financiële administratie werd in 2017 nog uitgevoerd in WebSolutions van
Dyade. Met ingang van 1 januari 2018 is overgestapt naar AFAS Profit Financieel.
In 2018 bestond het interne risicobeheersings- en controlesysteem voor het financiële
deel uit de planning en control instrumenten. De belangrijkste instrumenten zijn de
meerjarenbegroting en het bestuursformatieplan voor wat betreft de planning (met
ingang van 1 januari 2018 zijn begroting en bestuursformatieplan geïntegreerd) en de
integrale managementrapportages voor wat betreft control. Daarnaast is er sprake van
regelmatige evaluatie van beleidsplannen en de realisatie daarvan. Het totale stelsel van
interne risicobeheersings- en controlesystemen zal in de komende jaren regelmatig
worden geëvalueerd en verder geoptimaliseerd.
De externe accountant zal in de reguliere controle per jaareinde een rapportage opnemen
over de financiële positie van De Vier Windstreken, inclusief de aangegane off-balance
instrumenten en mogelijk open posities. Dit impliceert dat de accountant controleert in
hoeverre het treasurystatuut wordt nageleefd op basis van het controleprotocol.
Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de risicobeheersings- en controlesystemen
ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico’s in het boekjaar 2018 niet naar behoren
hebben gefunctioneerd.
11.4. Risico’s en onzekerheden
In 2017 heeft De Vier Windstreken een aantal risicogebieden gedefinieerd ten aanzien
van leerlingen, onderwijs en kwaliteit, personeel en organisatie, imago en reputatie,
huisvesting en operationele zaken. Een risico is daarin gedefinieerd als een onzekere
gebeurtenis die negatieve effecten (schade) kan hebben ten opzichte van de
verwachtingen. Risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico’s en
het vaststellen van beheersmaatregelen en is belangrijk instrument in de totale interne
beheersing van de organisatie.
De benoemde risico’s zijn geclassificeerd (Hoog, Midden, Laag) en vertaald in een
maximale financiële consequentie. Met het oog op de in het voorgaande genoemde
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interne en externe ontwikkelingen, dient de risicoanalyse echter te worden
geactualiseerd. In 2019 wordt een risicoscan uitgevoerd met als doel het in kaart
brengen van de risico’s (ten aanzien van financiën, personeel, huisvesting
onderwijskundig beleid, imago, ICT, inkoop en aanbestedingen), het binnen de
organisatie verhogen van het risicobewustzijn, het kwantificeren van de risico’s en op
basis daarvan berekenen van het minimaal gewenste buffervermogen en het benoemen
en inzetten van beheersingsmaatregelen.
In het licht van de begroting 2019-2022 bestaat een aantal concrete risico’s en
onzekerheden. Vooruitlopend op de uit te voeren risicoscan worden onderstaand de
belangrijkste risico’s met een financiële consequentie benoemd.
De prognose van de leerlingaantallen
In hoofdstuk 3 zijn de leerlingtellingen per 1 oktober 2018 en de prognoses voor de
daaropvolgende jaren opgenomen. Daarbij is ook aangegeven dat de verschillende
prognoses (van De Vier Windstreken zelf, van de gemeenten en van Verus) verschillende
uitkomsten geven afhankelijk van het moment van prognosticeren en de gehanteerde
onderliggende uitgangspunten. Dat toont eens te meer aan dat het maken van prognoses
lastig is en geen zekerheid geeft: er blijft sprake van een schatting en de realiteit kan
(zal) daarvan afwijken. Het gemiddelde financieel effect per bekostigde leerling bedraagt
ca. € 5.500 (de gemiddelde Rijksbekostiging per leerling, enigszins afhankelijk van de
GGL en of het een onder- of bovenbouw-leerling betreft) en voor het SBO ca. € 9.000.
Het effect daarvan is door de toepassing van de t min–1 systematiek overigens pas in het
daaropvolgende schooljaar zichtbaar. Daarmee is tijd beschikbaar om op een eventuele
daling van leerlingaantallen in te spelen. De kern daarvan is de snelheid waarmee kan
worden afgebouwd in de totale personele bezetting, indien dat nodig is.
De begroting van de loonkosten
De berekeningen van de loonkosten per schaal/trede zijn uitgevoerd op basis van het
daarvoor ontwikkelde model van de PO–Raad. Bij het berekenen van de begrote
loonkosten is gerekend met de meest actuele salarisschalen en premiepercentages (ABP,
Vervangingsfonds, Participatiefonds en belastingdienst), die bij het opstellen van de
begroting bekend waren. De werkelijke premiepercentages kunnen afwijken en het effect
kan per individuele medewerker verschillen (bijvoorbeeld door de toepassing van
franchises in premieberekeningen). Een gemiddelde afwijking van 1% in de gehanteerde
percentages kan een effect hebben van ca. € 145.000 (positief of negatief).
De doorontwikkeling van de loonkosten in relatie tot de bekostiging
Zowel de loonkosten als de Rijksbekostiging zijn in de meerjarenbegroting niet
geïndexeerd. Ook een mogelijke aanpassing van de cao is niet opgenomen. Daaronder
ligt de veronderstelling dat aanpassingen in de cao c.q. loonkosten zullen worden
gecompenseerd in de Rijksbekostiging. Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn is ongewis.
Het indicatieve effect: bij een niet gecompenseerde loonkostenstijging van 1% bedragen
de meerkosten gemiddeld ca. € 145.000 op jaarbasis.
Formatieve bezetting
De begroting voor 2019 is weliswaar sluitend (met uitzondering van Westergouwe en
rekening houdend met de onttrekkingen aan de bestemmingsfondsen voor de
Westerschool en de Koningin Wilhelminaschool), maar dat is bereikt door fors in te zetten
op reductie van formatieve bezetting op meerdere scholen. Die opgenomen
bezuinigingstaakstellingen moeten echter nog wel gerealiseerd worden, mede door
natuurlijk verloop en mobiliteit. Hier zit een aantal risico’s in besloten. Er kan
bijvoorbeeld sprake zijn van een mismatch bij mobiliteit (kwalitatief of in
aanstellingsomvang) en toename van ziekteverzuim, waardoor het risico bestaat dat de
begrote bezuinigingstaakstellingen niet volledig of niet tijdig kunnen worden gerealiseerd.
Met frequente monitoring (door monitoringsgesprekken in te zetten) moet dit worden
bewaakt, waarbij snel moet worden ingespeeld op afwijkingen ten opzichte van de
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begroting. Tegelijkertijd dient de begrote formatie wel op peil te blijven en bestaat het
risico dat medewerkers vertrekken die we juist willen behouden voor de organisatie. Door
het lerarentekort moeten we veel investeren om goede medewerkers te blijven binden en
boeien (het niet kunnen invullen van formatieplekken, waardoor mogelijk een beroep
moet worden gedaan op externe inhuur, is een dure en niet gewenste variant, die De
Vier Windstreken zich niet kan veroorloven).
Mobiliteitsbeleid
In de begroting 2019 zijn enkele taakstellingen (vermindering van formatie) opgenomen,
en op een aantal scholen al eerder ingezet dan met ingang van het nieuwe schooljaar.
Indien geen natuurlijk verloop plaatsvindt, moet objectief kunnen worden vastgesteld
welke medewerkers voor overplaatsing in aanmerking komen. Het mobiliteitsbeleid,
waarin de spelregels voor overplaatsing zijn opgenomen, is begin 2018 aangepast en
besproken in het directeurenoverleg. Het mobiliteitsbeleid is echter pas eind december
2018 ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van de GMR. Daarmee kan
nu uitvoering worden gegeven aan zowel de begroting, als de schoolformatieplannen.
Invalpool
In hoofdstuk 8 is de inrichting van de bovenbestuurlijke invalpool beschreven. Los van de
problematiek dat vervangers niet in voldoende mate op de markt beschikbaar zijn, is in
2018 gewerkt aan de administratieve optimalisering van de invalpool, onder meer door
een nieuwe plannings- en verwerkingstool (VV-tool) in gebruik te nemen per 1 januari
2018. Daardoor worden echter ook steeds meer zaken inzichtelijk: zo wordt zichtbaar dat
de van het Vervangingsfonds ontvangen normvergoedingen niet toereikend zijn om de
loonkosten van de medewerkers van de invalpool te dekken. Daarbij is ook de vraag of
de cao–stijging in september 2018 wel gedekt is in verhoging van de normvergoedingen.
Deze constatering dient ook besproken te worden met de andere besturen die
participeren in de invalpool, waarbij onze inzet is om een deel van de meerkosten (in
verhouding) op de andere besturen te verhalen. Het streven dient te zijn om de
declarabiliteit van de invalpool zo hoog mogelijk te maken (ofwel via tijdige declaratie bij
het Vervangingsfonds ofwel via facturatie aan derden). Per saldo zou de invalpool
daarmee financieel dekkend moeten zijn, maar de vraag is of dat lukt. In de begroting is
meerjarig € 35.000 gereserveerd als buffer voor het mogelijk niet dekkend zijn van de
invalpool. In 2019 moet de financiële ontwikkeling van de invalpool strak gevolgd worden
om te bewaken of het begroot tekort reëel is (al wordt dat enigszins bemoeilijkt omdat
declaraties vanuit het Vervangingsfonds vaak pas laat worden voldaan) en of mogelijk
maatregelen genomen moeten worden (inperking van de invalpool, beëindigen van de
bovenbestuurlijke samenwerking en/of de keuze voor eigen risicodragerschap).
Arbeidscontracten, instroomtoetsen en transitievergoedingen
Op 1 januari 2015 is de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) in werking getreden, als gevolg
waarvan opeenvolgende tijdelijke contracten kunnen worden beschouwd als een vast
dienstverband. Dit risico is lastig kwantificeerbaar en zal vooral beheerst moeten worden
door het ontwikkelen van vervangingsbeleid en het steeds per geval kritisch bezien van
verlenging van tijdelijke aanstellingen. Gelet op het lerarentekort vormt de Wet Werk &
Zekerheid op dit moment geen groot knelpunt.
In combinatie daarmee wordt het lastiger om te voldoen aan de instroomtoets bij het
Participatiefonds. We hebben dit proces goed in beeld, maar indien niet aan de
voorwaarden wordt voldaan, blijft het een risico dreigt dat WW–uitkeringen van
voormalig medewerkers langjarig ten laste van De Vier Windstreken gebracht worden.
Verder is/wordt de wetgeving met betrekking tot de transitievergoedingen (de wettelijk
te betalen vergoedingen bij beëindiging van dienstverbanden) aangescherpt. In de
begroting is een frictiebudget opgenomen, dat voldoende zou moeten zijn om ook kosten
van transitievergoedingen uit te kunnen dekken. Positieve ontwikkeling in dit kader is het
feit dat de compensatieregeling transitievergoedingen bij ontslag na langdurige
arbeidsongeschiktheid in juli 2018 door de Eerste Kamer vastgesteld is. Op grond van
deze regeling kunnen deze transitievergoedingen, uitgekeerd na 1 juli 2015,
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gecompenseerd worden door het UWV. De compensatie-aanvragen kunnen vanaf 1 april
2020 ingediend worden.
WIA–instroom
In 2018 hebben we te maken met instroom van tenminste twee medewerkers in de WIA.
Daarnaast zijn er enkele langdurige ziektegevallen waarbij het risico bestaat dat de
desbetreffende medewerkers instromen in de WIA. De instroom in de WIA wordt via een
omslagstelsel op de werkgever verhaald door het verhogen van de gedifferentieerde
premie; daardoor stijgen de loonkosten. De Vier Windstreken is eigenrisicodrager en
heeft dit risico extern verzekerd. Als de WIA–instroom echter toeneemt, is het reëel om
te veronderstellen dat de verzekeringspremie door de verzekeraar wordt verhoogd en
dus op termijn tot extra kosten leidt. Het WIA–risico kan gedeeltelijk worden beheerst
door een goed verzuimbeleid te voeren en in te zetten op re-integratie maar kan niet
geheel worden uitgesloten.
Westergouwe
In de begroting is een structureel jaarlijks tekort van € 50.000 voor Westergouwe
opgenomen. Dit betreft de verwachte afrekening inzake de deelname aan het project
Westergouwe zolang de school in ontwikkeling is en er geen BRIN-nummer aangevraagd
kan worden. De prognose is dat in de komende jaren structureel sprake zal zijn van een
tekort bij Westergouwe, vanwege de groei van het leerlingaantal (die op dit moment juist
achterblijft en ons voor uitdagingen stelt), de t min 1– bekostiging en de benodigde
voorfinanciering. Het is een strategisch en financieel vraagstuk of De Vier Windstreken op
deze wijze in de ontwikkeling van Westergouwe wil blijven participeren. De inzet is om
voor 1 augustus 2019 een besluit te nemen of de deelname van De Vier Windstreken in
het project Westergouwe wordt voortgezet en onder welke voorwaarden. Daarbij zal een
goede afweging worden gemaakt tussen korte en lange termijn en zullen zowel
strategische, inhoudelijke als financiële overwegingen in de besluitvorming worden
betrokken.
Huisvesting
Op het gebied van huisvesting speelt een aantal zaken die in meerjarenperspectief
financiële impact kunnen hebben. Daarbij gaat het concreet om:
● De mate waarin de omvang van de voorziening groot onderhoud toereikend is
voor het uitvoeren van het planmatig onderhoud (op basis van het voorliggende
MJOP). Met ingang van 2017 is de voorziening groot onderhoud structureel
verhoogd. Tegelijkertijd is in 2018 afgesproken het uit te voeren onderhoud te
minimaliseren, in afwachting van de nieuwe Integrale Huisvestingsplannen van de
gemeenten. Als gevolg daarvan loopt de omvang van de voorziening groot
onderhoud iets op. Tegelijkertijd ontstaat op scholen mogelijk achterstallig
onderhoud waardoor in komende jaren weer hogere kosten te verwachten zijn. De
verwachting dat de nieuwe Integrale Huisvestingsplannen van de gemeenten in
2019 alle zullen zijn vastgesteld. Kort daarop dient een nieuw MJOP voor De Vier
Windstreken te worden opgesteld, waarbij ook rekening wordt gehouden met
mogelijke nieuwbouw. Op basis daarvan dient de omvang van de voorziening
groot onderhoud, de jaarlijks dotatie en de planning van uit te voeren onderhoud
opnieuw te worden vastgesteld.
● De plannen voor in de komende jaren uit te voeren nieuwbouwprojecten voor
verschillende scholen, waarvan nog niet eenduidig kan worden vastgesteld welke
bedragen vanuit De Vier Windstreken dienen te worden bijgedragen (en of dat op
grond van wettelijke kaders mogelijk c.q. toegestaan is) en op welke wijze
financiering daarvan plaats zal vinden. Met eventuele kosten hiervan is in de
meerjarenbegroting geen rekening gehouden.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim bij De Vier Windstreken is relatief hoog. Het risico bestaat dat, als
gevolg van de in te zetten bezuinigingsmaatregelen, het verzuim zal stijgen. Dat kan
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primair consequenties hebben voor de onderwijskundige processen (kunnen we groepen
bemensen, kunnen we vervangers vinden?) maar ook financieel, omdat mogelijk
duurdere vervangers moeten worden ingehuurd (als het niet anders kan soms extern) of
kosten van vervangers niet volledig te dekken zijn. We zetten in 2019 in op beheersing
en verlaging van het ziekteverzuim, onder meer door het opstarten van Plan V van het
vervangingsfonds, maar het is de vraag of dat op korte termijn al effecten heeft
waarmee we het risico op een hoger verzuim kunnen afdekken.
Overige risico’s
● Er is vanuit gegaan dat de opbouw van de Rijksbekostiging ongewijzigd wordt
gecontinueerd en dat dus bijvoorbeeld de Prestatiebox en het Budget voor
Personeel- en Arbeidsmarktbeleid (in vorm dan wel in omvang) blijven
gehandhaafd.
● Op meerdere scholen is sprake van verhuuropbrengsten. Bij SBO Park & Dijk is de
verwachting dat de huur door de huurder wordt opgezegd. De verwachting is dat
een nieuwe huurder kan worden gevonden (daarmee is in de begroting ook
rekening gehouden), maar zekerheid daarover bestaat niet. Het effect op
jaarbasis is ca. € 28.000.
● Bij SBO Park & Dijk is in de begroting rekening gehouden met een groei van 9
leerlingen per 1 februari 2019. Dat leidt tot groeibekostiging vanuit het
samenwerkingsverband voor schooljaar 2019-2020, die in de begroting is
opgenomen. Als de verwachte groei lager of hoger uitvalt, leidt dat tot meer of
minder groeibekostiging. Het effect per leerling is ca. € 9.000.
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12. Verslag GMR
In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) praten personeelsleden en
ouders met het bestuur van De Vier Windstreken over zaken die ook hen aangaan
(medezeggenschap). De GMR heeft formele instemmings- en advies- bevoegdheden die
toepasbaar zijn op onderwerpen die over meerdere scholen binnen de stichting gaan. Alle
zaken die over één school gaan, vallen binnen de bevoegdheid van de MR van die school.
De bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een in 2018 vernieuwd reglement en
huishoudelijk reglement. De GMR bestond in 2018 uit 16 leden (gelijk aan het aantal
scholen binnen De Vier Windstreken) en heeft zich in 2018 verder geprofessionaliseerd.
Daarnaast stimuleert en informeert de GMR de medezeggenschapsraden van de scholen,
onder andere door:
-

Actief verspreiden van stukken, in 2018 o.a. concept-reglementen, besteding
werkdrukmiddelen;
Ideeënvorming, in 2018 o.a. over PR/leerlingenwerving, werkdrukmiddelen;
Het organiseren van cursussen (MR cursus) en bijeenkomsten (o.a.
gepersonaliseerd leren).

Jaarlijks zijn er 6 tot 8 vergaderingen, waarvan 2 met de Raad van Toezicht. Op
vergaderingen worden veel onderwerpen besproken die De Vier Windstreken direct of
indirect aangaan. Zowel de personeels- als oudergeleding steunt vanuit kennis, kunde en
netwerk De Vier Windstreken om een structureel gezonde en goed ontwikkelende
organisatie te zijn en blijven. Van elke vergadering worden notulen gemaakt.
De samenstelling van de GMR in 2018 was als volgt:
Naam

School

1

Erik van Genderen

Da Costaschool
Bodegraven

2

Hidde Bos
Hester Veldhuijzen

3

Ingrid Bijl

4

Marcel Langeveld

5

Lucia Scheele (VZ)

6

Ilse Bunnik

7

Olga Dijkstra
Vacature

8

Linda Luiten

9

Johan de Lange

10

Patrick Huisman (fin.cie)

11

Vacature
Rob Sasburg (fin.cie)

12

Henk Meijer

13

Jerry van Duuren (fin.cie)

14

Rob Scherpenzeel

15

Lazlo van Donkelaar (VZ)

16

Evelien Bastiaans

Pr. Willem Alexanderschool
Waarder
Eendragt
Zevenhuizen
Goede Herderschool
Bodegraven
Goejanverwelleschool
Gouda
Park en Dijk
Gouda
Meester Lallemanschool
Moordrecht
Regenboog
Reeuwijk
Westerschool
Gouda
Pr. Beatrixschool
Bodegraven
Nessevliet
Zevenhuizen
Plaswijckschool
Gouda
De Morgenster
Haastrecht
Immanuelschool
Oudewater
De Wegwijzer
Driebruggen
Kon. Wilhelminaschool
Gouda

1e Termijn

2e Termijn

O/P

01-08-2014 - 31-07-2018

P

01-12-2018- 31-07-2022
01-08-2015 - 31-07-2019

O
P

01-08-2013 - 31-07-2017

01-08-2017 - 31-07-2021

P

01-03-2012 -31-07-2016

01-08-2016 - 31-07-2020

P

01-08-2016 - 31-07-2020

P

01-08-2017 - 01-08-2018

O

01-01-2018 - 01-08-2022

P
P

01-08-2017 - 31-07-2021

P

01-08-2013 - 31-07-2017

01-08-2017 - 31-07-2020

O

07-12-2011- 31-07-2015

01-08-2015 - 31-07-2018

O

31-07-2018 16-11-2017 -31-07-2021

P

16-11-2017 - 01-01-2019

O

01-08-2016 - 31-07-2020

O

01-08-2012 - 31-07-2016

01-08-2016 - 31-07-2018

O

01-05-2013 - 31-07-2017

01-08-2017 - 31-07-2021

O

01-08-2017 - 31-07-2021

O
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Instemming en advies
De GMR heeft zich in 2018 als positief kritische partner opgesteld om de belangen van de
personeelsleden, ouders en scholen zo goed mogelijk te behartigen. In 2018 heeft de
GMR, na zorgvuldige overweging en bestudering, ingestemd met of geadviseerd over
concrete zaken zoals:
-

De jaarrekening 2017 en begroting 2018 (inclusief bestuursformatieplan)
Het taakbeleid, mobiliteitsbeleid, verzuimbeleid (inclusief de afweging
vervangingsfonds/eigenrisicodrager schap), VOG-beleid en de reiskostenregeling.

2018, een bijzonder jaar!
In het kader van medezeggenschap is 2018 een bijzonder jaar geweest. Niet alleen
vanwege de aanstelling van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur en een
steviger bestuursbureau, maar ook door de ontwikkelingen die zich aandienden zoals:
-

Een geïntegreerd proces voor de begroting en het bestuursformatieplan, waarin
grip op de financiën wat de GMR betreft het centrale thema is;
Toenemende aandacht voor privacy en gegevensbescherming binnen De Vier
Windstreken en op de scholen (AVG);
De zoektocht van de scholen bij de transformatie naar gepersonaliseerd leren;
Een noodzakelijk samengaan van twee scholen van De Vier Windstreken omdat de
bekostiging van de kleinste school anders in de zomer van 2018 zou eindigen;
De stichting van een nieuwe samenwerkingsschool in Westergouwe, met de
discussie over de identiteit van De Vier Windstreken die tevens door de GMR met
de Raad van Toezicht is gevoerd in een gezamenlijke vergadering;
De besteding van de extra middelen om de werkdruk te verlagen, waarin de GMR
een stimulerende rol heeft gespeeld naar de scholen.

2019 en verder…
De komende jaren zijn spannend: krijgen we het samen voor elkaar om een stabiele,
financieel gezonde stichting te zijn? Ook bij een teruglopend leerlingenaantal? En in
concurrentie met de andere scholen? Er wordt nu hard gewerkt aan deze zaken en het
vertrouwen is bij de GMR in 2018 gegroeid dat De Vier Windstreken een goede toekomst
tegemoet gaat.
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13. Jaarrekening

Jaarrekening 2018
PCPO De Vier Windstreken
te Gouda
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de
Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs
worden Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast
(behoudens afwijkingen aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De
jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Activa en passiva, met uitzondering van het (groeps)vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de
staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.
Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte
oninbaarheid.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.
In 2018 is een nieuwe systematiek gehanteerd voor de verwerking van de mutaties op de
schoolbankrekeningen, waarbij alle mutaties gedurende het jaar worden geboekt. In eerdere jaren
werd alleen de mutatie tussen het begin en het einde van het boekjaar geboekt. Per saldo heeft deze
wijziging geen effect op het resultaat, maar hiermee nemen zowel de overige lasten als de overige
baten toe. De vergelijkende cijfers 2017 zijn hier niet op aangepast, omdat dit een grote
administratieve last zou geven die niet bijdraagt aan het inzicht in het resultaat. Zie ook de
toelichtingen op de staat van baten en lasten bij de onderdelen 3.5 en 4.4.5.
Op enkele onderdelen zijn de vergelijkende cijfers 2017 aangepast door middel van herrubricering
binnen dezelfde rubriek.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen Balans
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
de vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar
tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden
met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. Tevens zijn de
activeringsgrenzen vermeld.
Categorie

Gebouw en en terreinen
Noodlokalen

afschrijvings- afschrijvings- activeringsterm ijn in percentage
grens in €
m aanden
per jaar
480

2,50% €

10.000

96

12,50% €

10.000

Gebouw en tw ee lokalen Nessevliet
Gebouw bijdrage deel De Vier Windstreken in overschrijding
bouw Het Turfhuis (Brede School) Moordrecht

240

5,00%

240

5,00%

Kantoormeubilair, schoolmeubilair, inventaris

240

5,00% €

1.000

60

20,00% €

1.000

60

20,00% €

1.000

120

10,00% €

1.000

Onderw ijskundige apparatuur (inclusief audio-/video)
ICT (servers, computers, printers)
Leermiddelen (incl. sport- en spelmateriaal en methoden)

Gebouwen
De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is
sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op
terreinen wordt niet afgeschreven. De gebouwen en terreinen zijn deels gefinancierd met privaat
vermogen.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van
de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve(s) en bestemmingsreserve(s) en/of -fonds(en).
Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen. Publieke reserves
zijn opgebouwd uit middelen die zijn verkregen van overheidswege.
Private reserves zijn gevormd vanuit middelen die niet vanuit overheidswege zijn ontvangen.
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het
bestuur is aangebracht.
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Bestemmingsreserves Privaat:

Om schrijving
Algemene reserve
privaat (voormalig CNS
Bodegraven)
Reserve w oonhuis

Calamiteiten-reserve

Stand per
31-12-2018

Doel

Beperkingen

Inzetten voor tekorten voormalige
scholen van CNS Bodegraven.

Alleen te gebruiken voor de scholen van voormalig CNS Bodegraven (Da Costa,
Prinses Beatrix en De Goede Herder)

€

91.615

Alleen te gebruiken voor de scholen de Eendragt en de Nessevliet

€

195.064

Alleen bovenschools te gebruiken

€

636.698

Verkregen door verkoop van
w oonhuis Burg. Boerstraat 15 te
Zevenhuizen en daarmee in te zetten
voor de Eendragt en de Nessevliet.
Inzetten voor met private middelen te
dekken activiteiten.

De bestemmingsfondsen zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door derden
zijn aangebracht.
Stand per
31-12-2018

Om schrijving

Doel

Beperkingen

Totaal bestemmingsfondsen publiek

Mutaties w aarvan door de scholen
Eendragt of Nessevliet w ordt
Alleen te gebruiken voor de scholen de Eendragt en de Nessevliet.
aangegeven dat deze ten laste van dit
fonds moeten komen.

€

23.810

Totaal bestemmingsfondsen privaat

Mutaties w aarvan door de scholen
Goejanverw elleschool, Westerschool,
Alleen te gebruiken voor de scholen (Goejanverw elleschool, Westerschool,
Kon.Wilheminaschool of
Kon.Wilhelminaschool, Plasw ijckschool), w elke voorheen onder de Steunstichting
Plasw ijckschool w ordt aangegeven
van de Christelijke scholen Gouda vielen.
dat deze ten laste van dit fonds
moeten komen.

€

100.410

Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. Toevoegingen aan de voorzieningen vinden
plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks
plaats ten laste van de betreffende voorziening.
Voorziening jubilea
Met ingang van de jaarrekening 2015 wordt de voorziening ambtsjubilea geschat conform het
onderzoek van de VOS/ABB uit 2007. Op basis daarvan wordt de voorziening jubilea berekend door
voor iedere per jaareinde aanwezige fte personele bezetting een vast bedrag te reserveren. Het
destijds berekende gemiddelde bedrag van € 550 per fte, is verhoogd naar € 900 in verband met de
ontwikkelingen in salaris en leeftijden van personeel.
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Voorziening duurzame inzetbaarheid
De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de
gespaarde uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden ouder dan 57 jaar waarbij een
opnameplan is overeengekomen voor een looptijd van maximaal 5 jaar.
Voorziening groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald
op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2018 is gebruik gemaakt van de tijdelijke
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van
de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.
Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden
worden toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende
schulden zijn te plaatsen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de Staat van Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's
die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die
door het bestuur is/ zijn bepaald.
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen en de stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
De stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening
verwerkt als verplichtingenbenadering.
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Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden
verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen.
Pensioenregeling
De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen. De instelling is volgens
de cao PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste kenmerken van deze regelingen zijn:
·
pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
·
er heeft in 2018 geen indexatie plaatsgevonden
·
de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2018 97,0%
·
overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling.
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de
balans opgenomen.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het
resultaat als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar
gekomen gelden zijn besteed.
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
En vergelijkende cijfers 2017 - na verwerking resultaatbestemming –

31-12-2018

31-12-2017

€

€

1

ACTIVA

1.1

Vaste activa

1.1.2

Materiële vaste activa

3.313.983

3.461.713

Totaal vaste activa

3.313.983

3.461.713

1.2

Vlottende activa

1.2.2

Vorderingen

1.364.048

1.544.600

1.2.4

Liquide middelen

2.453.458

2.083.158

Totaal vlottende activa

3.817.506

3.627.758

TOTAAL ACTIVA

7.131.489

7.089.471

2

PASSIVA

2.1

Eigen vermogen

3.256.144

3.549.542

2.2

Voorzieningen

1.477.596

987.788

2.4

Kortlopende schulden

2.397.749

2.552.141

TOTAAL PASSIVA

7.131.489

7.089.471
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
En vergelijkende cijfers 2017
2018

2017

€

Begroot
2018
€

17.656.693

16.549.221

16.877.689

203.757

150.756

121.695

€

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.2

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

3.5

Overige baten

1.134.048

805.623

819.914

Totaal b aten

18.994.498

17.505.599

17.819.298

15.638.944

14.468.312

15.228.309

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

514.283

581.633

490.477

4.3

Huisvestingslasten

1.426.400

1.362.995

1.511.946

4.4

Overige lasten

1.708.269

1.332.496

1.326.612

19.287.896

17.745.437

18.557.344

-293.398

-239.838

-738.046

Totaal lasten

Saldo b aten en lasten
6

Financiële baten en lasten

6.1

Financiële baten

-

12.000

3.905

6.2

Financiële lasten

-

-

2.393

Saldo financiële b aten en lasten

-

12.000

1.512

-293.398

-227.838

-736.534

Totaal resultaat

Bestemming van het resultaat
Het voorstel voor bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten
van de staat van baten en lasten.
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KASSTROOMOVERZICHT 2018
En vergelijkende cijfers 2017

2018
Ref.

€

2017
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

-293.398

-738.046

Aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen

4.2

514.283

490.477

- Mutaties voorzieningen

2.2

489.808

262.697

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met
het bedrijfsresultaat

1.004.091

753.174

Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen

1.2.2

- Kortlopende schulden

2.4

180.552

-112.984

-154.389

Totaal van aanpassingen in w erkkapitaal
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

595.966
26.163

482.982

736.856

498.110

Ontvangen interest

6.1.1

-

3.905

Betaalde interest

6.2.1

-

-2.393

736.856

499.622

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

1.1.2

-366.553

Desinvesteringen in materiële vaste activa

1.1.2

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide m iddelen

1.2.4

-557.663
-366.553

-557.663

370.303

-58.041

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
2018
€

Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen
Stand liquide m iddelen per 31-12

2017
€

€

2.083.158

2.141.199

370.300

-58.041
2.453.458

€

2.083.158
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1. Activa

1.1.2 Materiële vaste activa

1.1.2.1

1.1.2.3

1.1.2.4

Gebouw en Inventaris en
en terreinen
apparatuur

Overige
m ateriële
vaste activa

Totaal
m ateriële
vaste activa

€

€

€

€

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

834.399

3.545.831

1.277.236

5.657.467

Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen

144.318

1.378.060

673.376

2.195.754

Materiële vaste activa per 01-01-2018

690.081

2.167.771

603.860

3.461.713

52.424

246.500

67.629

366.553

-

-

-342.064

-132.352

-

-

12.557

-95.564

-64.723

-147.730

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

886.823

3.792.331

1.344.865

6.024.020

Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen

184.185

1.720.124

805.728

2.710.037

Materiële vaste activa per 31-12-2018

702.638

2.072.207

539.137

3.313.983

Stand per 01-01-2018

Verloop gedurende 2018
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen op desinvesteringen
Mutatie gedurende 2018

-39.867
-

-514.283
-

Stand per 31-12-2018
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

1.2 Vlottende activa

1.2.2

Vorderingen

31-12-2018

31-12-2017

€

€

1.2.2.1

Debiteuren

160.147

196.561

1.2.2.2

OCW

779.713

837.887

1.2.2.3

Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen

56.312

39.080

1.2.2.9

Waarborgsommen

25.650

25.650

1.2.2.10

Overige vorderingen

270.909

430.755

Subtotaal vorderingen

1.292.731

1.529.933

1.2.2.12

Vooruitbetaalde kosten

70.443

10.945

1.2.2.14

Te ontvangen interest

874

3.722

71.317

14.667

1.364.048

1.544.600

Overlopende activa
Totaal Vorderingen

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

De nadere uitsplitsing van de vordering op OCW is als volgt:

1.2.2.2

OCW

1.2.2.2.1

Lumpsum Personeel

1.2.2.2.3

Overige
Totaal OCW

31-12-2018

31-12-2017

€

€

779.713

789.646

-

48.241

779.713

837.887

De vordering op OCW per eind 2018 bestaat uit het nog te ontvangen bedrag aan personele bekostiging,
impulsbekostiging en de Prestatiebox.
De nadere uitsplitsing van de vordering op Gemeenten is als volgt:

1.2.2.3

Gem eenten en Gem eenschappelijke regelingen

31-12-2018

31-12-2017

€

€

1.2.2.3.2

OZB en heffingen

-

4.681

1.2.2.3.3

Additionele aanvragen

56.312

34.399

Totaal Gem eenten en Gem eenschappelijke regelingen

56.312

39.080

De vorderingen op de Gemeenten betreffen voornamelijk de nog openstaande afrekeningen voor de uitgevoerde
(ver)bouw projecten voor de Goejanverw elleschool, de Immanuelschool en de Prinses Beatrixschool.
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1.2.2.9

1.2.2.9

Waarborgsom m en

31-12-2018

31-12-2017

€

€

Waarborgsommen

25.650

25.650

Totaal

25.650

25.650

De w aarborgsommen hebben betrekking op de betaalde w aarborgen voor de huur van het pand voor de huisvesting
van het bestuursbureau en de Snappet - apparatuur voor de Immanuelschool.

De nadere uitsplitsing van de overige vorderingen is als volgt:

1.2.2.10

Overige vorderingen

31-12-2018

31-12-2017

€

€

1.2.2.10.1

Vervangingsfonds

115.871

166.262

1.2.2.10.4

Rekeningen courant

34.761

45.017

1.2.2.10.7

Overige vorderingen

120.277

219.476

Totaal Overige vorderingen

270.909

430.755

De vordering op het Vervangingsfonds betreft de nog te ontvangen gedeclareerde vergoedingsverzoeken voor het
kalenderjaar 2018 minus de nog te verw achten boete door het niet voldoen aan het vereiste inzetpercentage.
De rekening courant vorderingen hebben met name betrekking op de te ontvangen gelden van de participanten in de
verschillende MFA's.
De post overige vorderingen bevat verschillende per eind 2018 nog te ontvangen bedragen zoals afrekeningen van
de MFA's en het Risicofonds en vooruitbetaalde bedragen zoals licenties.

1.2.4

Liquide m iddelen

31-12-2018

31-12-2017

1.2.4.1

Kasmiddelen

€

€

-

-

1.2.4.2

Tegoeden op bankrekeningen

2.453.458

2.083.158

Totaal liquide m iddelen

2.453.458

2.083.158
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2.

Passiva

2.1

Eigen verm ogen

S t a nd pe r
0 1- 0 1- 2 0 18

R e s ult a a t
2 0 18

O v e rige
m ut a t ie s

S t a nd pe r
3 1- 12 - 2 0 18

€

€

€

€

2.525.721

-273.600

-43.574

2.208.547

2.1.1

Eigen verm ogen

2.1.1.1

Algemene reserve

2.1.1.3

Bestemmingsreserves (privaat)

892.703

-12.900

43.574

923.377

2.1.1.4

Bestemmingsfondsen (publiek)

25.035

-1.225

-

23.810

2.1.1.5

Bestemmingsfondsen (privaat)

106.083

-5.673

-

100.410

3.549.542

-293.398

-

3.256.144

Totaal Eigen verm ogen

Onderstaand w orden de onderscheiden onderdelen van het eigen vermogen nader toegelicht en uitgesplitst.

2.1.1.3

2.1.1.3.1

Bestem m ingsreserves (privaat)

S t a nd pe r
0 1- 0 1- 2 0 18

R e s ult a a t
2 0 18

O v e rige
m ut a t ie s

S t a nd pe r
3 1- 12 - 2 0 18

€

€

€

€

Algemene reserve privaat

892.703

-12.900

43.574

923.377

Totaal bestem m ingsreserves privaat

892.703

-12.900

43.574

923.377

De bestemmingsreserves privaat bestaan uit de volgende onderdelen:
Algemene reserve privaat CNS Bodegraven

92.418

-803

-

91.615

Algemene reserve privaat Woonhuis Zevenhuizen

150.157

1.333

43.574

195.064

Algemene reserve privaat Calamiteiten

650.128

-13.430

-

636.698

892.703

-12.900

43.574

923.377

Da Costaschool

54.001

-803

-

53.198

Prinses Beatrixschool

38.417

-

-

38.417

-

-

-

-

92.418

-803

-

91.615

De Goede Herderschool

Van de algemene reserve privaat Woonhuis Zevenhuizen w orden onder andere de afschrijvingslasten van tw ee lokalen in
mindering gebracht. Hierbij is in 2016 en 2017 ten onrechte geen rekening gehouden met de vergoedingen van de gemeente
voor deze lokalen. Dat w ordt nu in 2018 onder de overige mutaties hersteld.
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2.1.1.4

2.1.1.4

Bestem m ingsfondsen (publiek)

S t a nd pe r
0 1- 0 1- 2 0 18

R e s ult a a t
2 0 18

O v e rige
m ut a t ie s

S t a nd pe r
3 1- 12 - 2 0 18

€

€

€

€

Fondsen (publiek)

25.035

-1.225

-

23.810

Totaal bestem m ingsfondsen (publiek)

25.035

-1.225

-

23.810

De bestemmingsfondsen (publiek) betreffen het saldo van het destijds door het voormalig bestuur uit Zevenhuizen (School
met de Bijbel te Zevenhuizen) gestorte bedrag ad € 63.000 bestemd voor de Eendragt en voor de Nessevliet. Van het
oorspronkelijke bedrag van € 63.000 w as 30% (€ 18.900) bestemd voor de Nessevliet en 70% (€ 44.100) voor de Eendragt.
De onderverdeling van het per jaareinde resterende bedrag is als volgt:

2.1.1.5

2.1.1.5

De Eendragt

14.708

-672

-

14.036

Nessevliet

10.327

-553

-

9.774

25.035

-1.225

-

23.810

S t a nd pe r
0 1- 0 1- 2 0 18

R e s ult a a t
2 0 18

O v e rige
m ut a t ie s

S t a nd pe r
3 1- 12 - 2 0 18

€

€

€

€

Fondsen (privaat)

106.083

-5.673

-

100.410

Totaal bestem m ingsfondsen privaat

106.083

-5.673

-

100.410

Bestem m ingsfondsen (privaat)

De bestemmingsfondsen (privaat) betreffen het resterend saldo van het in 2006 ontvangen bedrag ad € 240.000, w elk
bedrag is ontvangen van de Steunstichting van de Christelijke Scholen Gouda, die per 31 december 2005 is opgeheven. Het
bedrag is bestemd voor de nieuw bouw van de scholen. De verdeling van het oorspronkelijk verkregen bedrag over de
scholen is als volgt: 30% voor de Goejanverw elleschool (€ 72.000), 30% voor de Westerschool (€ 72.000), 20% voor de
Plasw ijckschool (€ 48.000) en 20% voor de Koningin Wilhelminaschool (€ 48.000). De onderverdeling van het per jaareinde
resterende bedrag is als volgt:

Goejanverw elleschool
Westerschool
Plasw ijckschool
Koningin Wilhelminaschool

-

-

-

-

66.019

-4.104

-

61.915

1.278

-882

-

396

38.786

-687

-

38.099
-

106.083

-5.673

-

100.410

2.2

Voorzieningen

€

€

€

€

€

2.2.1

Personele voorzieningen

263.226

82.658

39.765

-

306.119

2.2.3

Voorzieningen voor groot onderhoud

724.562

533.020

86.105

-

1.171.477

Totaal Voorzieningen

987.788

615.678

125.870

-

1.477.596

De looptijd van deze voorzieningen is als volgt:

S t a nd pe r
0 1- 0 1- 2 0 18

B e dra g
< 1 ja a r

D o t a t ie
2 0 18

O nt t re k k ing
2 0 18

B e dra g 1
t / m 5 ja a r

B e dra g
> 5 ja a r

V rijv a l
2 0 18

S t a nd pe r
3 1- 12 - 2 0 18

T o taal

€

€

€

€

66.700

209.419

30.000

306.119

Voorzieningen voor groot onderhoud

166.000

790.000

215.477

1.171.477

Totaal

232.700

999.419

245.477

1.477.596

Personele voorzieningen
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De personele voorzieningen bestaan uit de volgende onderdelen:

2.2.1

Personele voorzieningen

€

€

€

€

€

2.2.1.2.0

Voorziening Spaarverlof

51.621

56.144

27.691

-

80.074

2.2.1.2.1

Voorziening Duurzame inzetbaarheid

11.605

14.440

-

-

26.045

2.2.1.4

Jubileum-voorziening

200.000

12.074

12.074

-

200.000

Totaal personele voorzieningen

263.226

82.658

39.765

-

306.119

S t a nd pe r
0 1- 0 1- 2 0 18

D o t a t ie
2 0 18

V rijv a l
2 0 18

2.4

Kortlopende schulden

€

€

2.4.8

Crediteuren

379.443

788.699

2.4.9

Belastingen en premies sociale verzekeringen

518.815

465.477

2.4.10

Schulden terzake van pensioenen

164.070

163.517

2.4.11

Rekeningen courant

2.4.12

Overige kortlopende schulden
Subtotaal kortlopende schulden

31-12-2018

O nt t re k k ing
2 0 18

S t a nd pe r
3 1- 12 - 2 0 18

31-12-2017

77.234

-

8.509

99.529

1.148.071

1.517.222

114.428

2.4.14

Vooruitontvangen subsidies OCW

79.880

2.4.16

Vooruitontvangen bedragen

87.598

26.875

2.4.17

Vakantiegeld en vakantiedagen

473.968

463.786

2.4.19

Overige overlopende passiva

608.232

429.830

Overlopende passiva

1.249.678

1.034.919

Totaal Kortlopende schulden

2.397.749

2.552.141

De schuld in rekening courant betreft de eindafrekening van het MFA Turfhuis i.o. en de schuld inzake de
deelname in het Kindcentrum de Ontdekkingsreizigers.

2.4.14

Vooruitontvangen subsidies OCW

2.4.14.1

Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt

2.4.14.2

Vooruitontvangen subsidies OCW niet-geoormerkt
Totaal vooruitontvangen subsidies OCW

31-12-2018

31-12-2017

€

€

79.880

114.428

-

-

79.880

114.428

De schuld aan OCW per eind 2018 bestaat uit de vooruitontvangen gelden voor Lerarenbeurs, de gelden voor
geoormerkte subsidies (Lerarenontw ikkelfonds) en de nog te verw achten kortingen in verband met in
rekening gebrachte uitkeringslasten.

2.4.19

Overige overlopende passiva

31-12-2018

31-12-2017

€

€

2.4.19.6

Over te dragen aan MFA Turfhuis i.o.

473.465

340.439

2.4.19.6

Overige overlopende passiva

134.767

89.391

Totaal overige overlopende passiva

608.232

429.830

De schuld aan MFA Turfhuis i.o. betreft de reservering voor groot onderhoud, w elke bij alle partijen in
rekening is gebracht. Onder de overige overlopende passiva zijn de te verw achten kosten opgenomen inzake
het niet voldoen aan het inzetpercentage van de vervangingspool.
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Leverancier

Om schrijving

Begindatum

AFAS Softw are

Afas Contract Profit + ERP

1-1-2019

Einddatum Contractw aarde
op jaarbasis
31-12-2019 €
50.100

BBD

BBD Beveiliging

1-1-2019

31-12-2019 €

10.000

SOCIAL SCHOOLS

Contract Social Schools

1-1-2018

30-9-2019 €

10.500

KLUYVER, J. DE

Dakbedekking Rhoon BV J.de Kluyver

1-1-2019

31-12-2019 €

4.105

DE ROLF GROEP

De Rolfgroep overeenkomst ICT diensten

1-9-2016

31-8-2020 €

33.600

Grenkefinance NV

Grenke Lease kopieerapparaten ISO groep

1-10-2016

30-4-2020 €

56.471

HULST BEVEILIGINGSTECHNIEK

Hulst Beveiligingstechniek Onderhoud Brandmeldinstallatie

1-1-2019

31-12-2019 €

1.800

BUNNIKS VEMEN BV

Huurovereenkomst kantoorruimte D4W Nieuw e Gouw e Westzijde

1-1-2018

31-5-2022 €

43.376

KUNSTGEBOUW RIJSWIJK

Kunstgebouw overeenkomst Kijk- en Doe/Kunst

1-7-2016

30-6-2020 €

6.400

CLOUDWISE BV

Licentie COOL applicatie Cloudw ise

1-7-2019

30-6-2020 €

1.815

NEGOMETRIX BV

Negometrix Licentieovereenkomst

1-1-2019

31-12-2019 €

3.800

BEN ROOS DAKBEDEKKING

Onderhoudscontract Dak Pr.Beatrixschool

17-7-2019

16-7-2020 €

1.182

ONDERWIJSADVIES

Onderw ijs Advies Contract Leerlingenzorg

1-1-2018

31-12-2018 €

47.240

Projectburo Rijnland

Projectburo Rijnland BV

1-1-2019

31-12-2019 €

HEUTINK ICT

Raamovereenkomst Heutink ICT levering hardw are

1-9-2018

HEUTINK PRIMAIR ONDERWIJS B.V.

Raamovereenkomst Heutink Leermiddelen

LEXIMA BV

Raamovereenkomst Lexima Licentie Bouw

Salure

Salure Salarisadministratie

1-1-2018 Onbepaalde tijd €

35.000

BOOGAARD, VAN DEN

Van den Bogaard Ond. en Service Signaleringssysteem

1-1-2019

31-12-2019 €

3.000

VAN REE ACCOUNTANTS BV

Van Ree Accountants overeenkomst controleopdracht

1-1-2019

31-12-2019 €

16.200

VERUS

Verus Lidmaatschap

1-1-2019

31-12-2019 €

25.000

WhiteVision

WhiteVision Online

1-1-2019

31-12-2019 €

3.200

11.240

31-8-2019

O.b.v. afname

1-5-2019

30-4-2020

O.b.v. afname

1-1-2018

30-11-2022

O.b.v. afname
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3. Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdragen

3.1.1.1

2018
€

Begroot 2018
€

2017
€

Rijksbijdrage OCW

16.127.136

15.067.618

15.538.008

Totaal Rijksbijdrage

16.127.136

15.067.618

15.538.008

3.1.2

Overige subsidies

3.1.2.1

Overige subsidies OCW

684.099

618.899

595.440

Totaal Overige subsidies

684.099

618.899

595.440

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

845.458

862.703

744.241

17.656.693

16.549.221

16.877.689

2018
€

Begroot 2018
€

2017
€

3.1.4

Totaal Rijksbijdragen

3.1.2.1

Overige subsidies OCW

3.1.2.1.1

Geoormerkte subsidies OCW

43.449

24.631

49.023

3.1.2.1.2

Niet-geoormerkte subsidies OCW

640.650

594.268

546.417

Totaal overige subsidies OCW

684.099

618.899

595.440

Onder de geoormerkte subsidies vallen de lerarenbeurs en de vrijval van de verkregen subsidie voor de Teambeurs voor de
Morgenster. Onder de niet-geoormerkte subsidies vallen de Prestatiebox, gelden uit hoofde van de impulsregeling en bijzondere
bekostiging asielzoekers.

3.2

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

3.2.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

3.2.2.2
3.2.2.3

2018
€

Begroot 2018
€

2017
€

Overige gemeentelijke en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen en -subsidies
Overige overheden

202.903

144.656

121.695

854

6.100

-

Totaal overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

203.757

150.756

121.695

2018
€

Begroot 2018
€

2017
€

3.5

Overige baten

3.5.1

Verhuur

151.152

131.383

147.992

3.5.2

Detachering personeel

364.491

242.714

333.515

3.5.4

Sponsoring

-

3.000

-

3.5.5

Ouderbijdragen

157.898

138.200

54.957

3.5.10

Overige

460.507

290.325

283.450

1.134.048

805.623

819.914

Totaal overige baten

Vanaf 2018 worden de baten en lasten van de schoolbankrekeningen integraal verwerkt. Dit betekent een toename van de baten
ouderrekening en overige baten (3.5.5 en 3.5.10) en een toename van de overige overige lasten (zie 4.4.5.13).
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4. Lasten

4

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.1.1

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

4.1.1.1

Lonen en salarissen

4.1.1.2

Sociale lasten

4.1.1.5

Pensioenpremies
Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

2018
€

Begroot 2018
€

2017
€

10.945.064

13.760.491

11.141.748

2.487.941

-

2.244.174

1.476.496

-

1.488.042

14.909.501

13.760.491

14.873.964

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.2.1

Dotaties personele voorzieningen

42.893

-30.100

3.705

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

830.797

396.506

289.570

4.1.2.3

Overig

546.021

640.250

633.969

1.419.711

1.006.656

927.244

Totaal overige personele lasten
4.1.3

Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.2

Uitkeringen van het Vervangingsfonds

464.103

279.335

379.917

4.1.3.3

Overige uitkeringen personeel

226.165

19.500

192.982

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

690.268

298.835

572.899

15.638.944

14.468.312

15.228.309

Totaal personele lasten

De specificatie van de overige personele lasten is als volgt:
Kosten Arbo zorg
(Na)scholing

82.171

60.628

248.645

207.192

Personeelsactiviteiten

26.473

46.575

Verzekeringen

69.306

107.539

Schoolbegeleiding

34.502

57.614

Overige personele lasten

84.924

154.421

546.021

633.969

Gemiddeld aantal werknemers
Het gemiddeld aantal fte's exclusief vervangingen bedraagt 225 in 2018 (2017: 228). Hieronder is de onderverdeling te vinden van
het gemiddeld aantal werknemers.
2018
Bestuur / Management

2017

14

15

Personeel primair proces

166

169

Ondersteunend personeel

45

44

225

228

Totaal gemiddeld aantal werknemers

Hiervan zijn er nul werkzaam in het buitenland in 2018 (2017: nul).
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4.2

Afschrijvingen

4.2.2

2018
€

Begroot 2018
€

2017
€

Afschrijvingen op materiële vaste activa

514.283

581.633

490.477

Totaal afschrijvingen

514.283

581.633

490.477

2018
€

Begroot 2018
€

2017
€

4.2.2

Afschrijvingen op materiële vaste activa

4.2.2.1

Gebouwen

39.867

100.882

38.467

4.2.2.3

Inventaris en apparatuur

474.416

480.751

452.010

Totaal afschrijvingen

514.283

581.633

490.477

2018
€

Begroot 2018
€

2017
€

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

41.456

50.000

34.091

4.3.3

Onderhoudslasten (klein onderhoud)

90.641

74.250

111.709

4.3.4

Energie en water

220.273

212.300

221.026

4.3.5

Schoonmaakkosten

250.674

240.900

277.072

4.3.6

Belastingen en heffingen

44.618

49.800

46.481

4.3.7

Dotatie onderhoudsvoorziening

533.020

433.000

644.976

4.3.8

Overige

245.718

302.745

176.591

1.426.400

1.362.995

1.511.946

2018
€

Begroot 2018
€

2017
€

297.117

236.975

416.451

22.252

10.550

13.686

Totaal huisvestingslasten

4.4

Overige lasten

4.4.1

Administratie en beheerlasten

4.4.2

Inventaris en apparatuur

4.4.3

Leer- en hulpmiddelen

553.865

514.000

513.347

4.4.5

Overige

835.035

570.971

383.128

1.708.269

1.332.496

1.326.612

Totaal overige lasten

Onderstaand worden de administratie- en beheerlasten, de lasten voor inventaris en apparatuur en de overige lasten nader
uitgesplitst:
4.4.1

Administratie en beheerlasten

2018
€

Begroot 2018
€

2017
€

4.4.1.1

Administratie en beheerslasten

257.376

200.000

367.974

4.4.1.2

Reis- en verblijfkosten

-

-

3.785

4.4.1.3

Telefoon- en portokosten

32.388

33.975

40.828

4.4.1.4

Kantoorartikelen

5.563

2.800

3.864

4.4.1.5

Overige administratie- en beheerslasten

1.790

200

-

Totaal administratie- en beheerslasten

297.117

236.975

416.451
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4.4.5

Overige lasten

4.4.5.1
4.4.5.2

2018
€

Begroot 2018
€

2017
€

Wervingskosten

65.252

41.500

13.096

Representatiekosten

16.889

25.100

3.042

4.4.5.3

Huishoudelijke kosten

25.379

12.450

12.438

4.4.5.4

Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten

1.683

12.450

12.166

4.4.5.6

Contributies

45.456

26.275

32.309

4.4.5.7

Abonnementen

16.907

14.600

19.442

4.4.5.8

Medezeggenschapsraad

3.517

7.370

3.587

4.4.5.9

Verzekeringen

7.851

7.000

8.022

4.4.5.10

Reproductiekosten, drukwerk, schoolgids

145.665

121.450

144.918

4.4.5.11

Toetsen en testen

32.104

28.500

28.162

4.4.5.12

Culturele vorming

63.777

36.110

22.229

4.4.5.13

Overige overige lasten

410.555

238.166

83.717

Totaal overige lasten

835.035

570.971

383.128

Vanaf 2018 worden de baten en lasten van de schoolbankrekeningen integraal verwerkt. Dit betekent een toename van de baten
ouderrekening en overige baten (zie 3.5.5 en 3.5.10) en een toename van de overige overige lasten (4.4.5.13).

Separate specificatie kosten instellingsaccountant
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het resultaat
gebracht:
2018
€

Begroot 2018
€

2017
€

4.4.1.1.1

Controle van de jaarrekening

25.108

25.000

38.770

4.4.1.1.2

Andere controlewerkzaamheden

-

-

4.719

4.4.1.1.3

Fiscale advisering

-

-

-

4.4.1.1.4

Andere niet-controlediensten

-

-

-

25.108

25.000

43.489

Alle hierboven opgesomde werkaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig boekjaar.

6

Financiële baten en lasten

6.1

Financiële baten

6.1.1

2018
€

Begroot 2018
€

2017
€

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

-

12.000

3.905

Totaal financiële baten

-

12.000

3.905

2018
€

Begroot 2018
€

2017
€

6.2

Financiële lasten

6.2.1

Rentelasten en soortgelijke lasten

-

-

2.393

Totaal financiële lasten

-

-

2.393
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Resultaat 2018
€
2.1.1

Algemene reserve (publiek)

2.1.3

Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1

Algemene reserve privaat

€

€

-273.600

-12.900

Totaal bestemmingsreserves privaat

-12.900

Totaal bestemmingsreserves
2.1.4

-12.900

Bestemmingsfonds (publiek)
Fondsen

-1.225

Totaal bestemmingsfondsen (publiek)
2.1.5

-1.225

Bestemmingsfonds (privaat)
Fondsen
Totaal bestemmingsfondsen (privaat)
Totaal bestemmingsfondsen
Totaal resultaat

-5.673
-5.673
-6.898
-293.398

Voor een nadere verdeling van het resultaat over de private bestemmingsreserves en de publieke en private
bestemmingsfondsen w ordt verw ezen naar de verloopoverzichten zoals opgenomen onder het Eigen Vermogen.
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VERANTWOORDING SUBSIDIES
G1 Verantw oording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)
G1-B Uitgebreid gespecificeerd
Omschrijving

Toew ijzing
Kenmerk

Datum

Bedrag van

Ontvangen t/m

Lasten t/m

Stand

Ontvangen in

Lasten in

Vrijval niet

Stand

Prestatie

de toew ijzing

2017

2017

1-1-2018

2018

2018

besteed in 2018

ultimo 2018

afgerond?

€

€

€

€

€

€

€

€

04RV Lerarenbeurs 2017

852410-1

23-08-2017

12.811

12.811

5.338

7.473

-

7.473

-

-

Ja

05QI Lerarenbeurs 2017

852399-1

23-08-2017

11.186

11.186

4.661

6.525

-

6.525

-

-

Ja

06YA Lerarenbeurs 2017

852263-1

23-08-2017

10.241

10.241

4.267

5.974

-

5.974

-

-

Ja

04PC Lerarenbeurs 2018

928015-1

20-09-2018

12.093

-

-

-

12.093

5.039

-

7.054

Nee

04RQ Lerarenbeurs 2018

928043-1

20-09-2018

6.046

-

-

-

6.046

2.519

-

3.527

Nee

04RV Lerarenbeurs 2018

928046-1

20-09-2018

12.093

-

-

-

12.093

5.039

-

7.054

Nee

05QI Lerarenbeurs 2018

927990-1

20-09-2018

12.093

-

-

-

12.093

5.039

-

7.054

Nee

05QX Lerarenbeurs 2018

933769-1

20-11-2018

-2.267

-

-

-

-2.267

-945

-

-1.323

Nee

05QX Lerarenbeurs 2018

927985-1

20-09-2018

6.046

-

-

-

6.046

2.519

-

3.527

Nee

06YA Lerarenbeurs 2018

928302-1

20-09-2018

10.241

-

-

-

10.241

4.267

-

5.974

Nee

04NT Teambeurs PO

TEAM17035

10-11-2017

49.611

24.806

13.325

11.481

24.806

36.287

-

-

Ja

04PC Lerarenontw ikkelfonds

LOF17-0153

13-12-2017

28.279

28.279

-

28.279

-

17.860

-

10.419

Nee

168.473

87.323

27.591

59.732

81.150

97.596

-

43.287

Bedrag van

Ontvangen t/m

Lasten t/m

Stand

Ontvangen in

Lasten in

Te verrekenen

de toew ijzing

2017

2017

1-1-2018

2018

2018

Totaal

G2 Verantw oording van subsidies m et verrekeningsclausule
(Regeling ROS art 13, lid 2 sub b en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)
G2-A Aflopend per ultim o 2018
Toew ijzing

Omschrijving
Kenmerk

Datum
€

Niet van toepassing
Totaal

€

€

€

€

€

ultimo 2018
€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedrag van

Ontvangen t/m

Lasten t/m

Stand

Ontvangen in

Lasten in

Stand

Saldo nog te be-

de toew ijzing

2017

2017

1-1-2018

2018

2018

ultimo 2018

steden ultimo 2018

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Toew ijzing

Omschrijving
Kenmerk

Datum
€

Niet van toepassing

-

Totaal

€

€

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er hebben zich na balansdatum geen relevante gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de
beoordeling van de financiële positie van De Vier Windstreken.
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VERBONDEN PARTIJEN
De Vier Windstreken heeft bij de uitvoering van haar activiteiten te maken met de onderstaande verbonden
partijen.

Verbonden partij

Code activiteiten

1 Stichting Beheer en Exploitatie Cultuurhuis Oudewater

4

2 Stichting Beheer en Exploitatie MFA Haastrecht "blik in de toekomst"

4

3 VVE "Het Turfhuis" te Moordrecht i.o.

4

4 Stichting MFA's de Wiericke

4

5 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden-Holland te Gouda

4

6 Samenwerkingsverband PassenderWijs te Woerden
7 Stichting Federatie De Brede School Gouda

4
4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN
SEMIPUBLIEKE SECTOR
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in
werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de
jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen
als de norm overschreden wordt.
De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie
generieke instellingscriteria te weten:
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd op
functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de
betreffende bestuursfunctie.
Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de
topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging
topfunctionarissen OCW-sectoren.
Complexiteitspunten

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria:

2018

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

4
3
2

Totaal aantal complexiteitspunten

9

Bezoldigingsklasse

D

Bezoldigingsmaximum

€ 146.000

Afwijkende bezoldiging
Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2018.
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN
SEMIPUBLIEKE SECTOR

Leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de
functievervulling
Naam

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

Mw . D.M.A. Lorier-Kooi
Voorzitter College
van Bestuur
15/09 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 29.202
€ 5.252

Subtotaal

€ 34.454

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 43.200

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totaal bezoldiging

€0
€ 34.454

Reden w aarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

niet van toepassing

Toelichting op de vordering w egens onverschuldigde betaling

niet van toepassing

Gegevens 2017

niet van toepassing

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1-12 van de functievervulling
Naam
Functiegegevens
Kalenderjaar

Dhr. R. Niehe
Voorzitter College van Bestuur a.i.

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang-einde)

2018
01/01 - 27/09

2017
24/10 - 31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

9

3

Individueel toepasselijke bezoldigingsm axim um
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen per maand
Individueel toepasselijke maximum gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12

€ 182
€ 190.500
€ 218.526

€ 176
€ 73.500

Bezoldiging
Ja

Werkelijk uurtarief lager dan het (gem.) maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode

€ 140.564

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 177.578

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totaal bezoldiging, exclusief BTW

€0
€ 177.578

Reden w aarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

niet van toepassing

Toelichting op de vordering w egens onverschuldigde betaling

niet van toepassing

€ 37.014
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN
SEMIPUBLIEKE SECTOR

Toezichthoudende topfunctionarissen

Naam

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

Mw . A.
Dhr. E.D. Dhr. P.J. van
Dhr. C. de
der Sterre Huisman-Mak
Raadt Möckelmann

Dhr. A.A. Mw . L. Brouw erHarten
Nagtegaal

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

€ 3.000

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 21.900

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.600

€0

€0

€0

€0

€0

€0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Reden w aarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
Toelichting op de vordering w egens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2017
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

€ 6.000

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 21.150

€ 14.100

€ 14.100

€ 14.100

€ 14.100

€ 14.100

Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
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OVERIGE GEGEVENS
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Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening

Hierbij stellen wij de jaarrekening 2018 vast, welke sluit met een resultaat van: € -293.398
Gouda, 16 mei 2019

Mw. D.M.A. Lorier-Kooi
Voorzitter College van Bestuur

Hierbij keuren wij de jaarrekening 2018 goed, welke sluit met een resultaat van: € -293.398
Gouda, 5 juni 2019

Dhr. C. de Raadt
Voorzitter Raad van Toezicht

Mw. J.C. Huisman - Mak
Lid Raad van Toezicht

Dhr. A.A. Nagtegaal
Lid Raad van Toezicht

Dhr. E.D. Möckelmann
Lid Raad van Toezicht

Mw. L.M. Brouwer - Harten
Lid Raad van Toezicht

Dhr. P.J. van der Sterre
Lid Raad van Toezicht
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Statutaire bestemming van het resultaat

Er zijn in de statuten geen bepalingen opgenomen inzake de bestemming van het resultaat.
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam:
PCPO De Vier Windstreken
Adres:
Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda
Telefoon:
0182-526719
E-mailadres:
info@d4w.nl
Website:
www.d4w.nl
Bestuursnummer: 41194
Contactpersoon: Mireille Haesakkers
Telefoon:
0182-526719
E-mailadres:
mireille.haesakkers@d4w.nl
BRIN-nummers:
04PC
04NT
04RQ
04RV
05QI
05QX
05VG
06YA
07OH
09BO
09BY
09YF
10QM
10QS
22KE

Park en Dijk
De Morgenster
Regenboog
De Eendragt
De Wegwijzer
Mr. Lallemanschool
Nessevliet
Immanuelschool
Prins Willem Alexanderschool
Da Costaschool
Westerschool
Prinses Beatrixschool
De Goede Herderschool
Plaswijckschool/ Kon. Wilhelminaschool
Goejanverwelleschool

93

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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