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Voorwoord 
 
Met genoegen presenteren we het jaarverslag over het kalenderjaar 2017. In dit verslag leggen 
we verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar. Dit beleid is 
gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan voor de periode 2015-2019: “Op weg naar 2020 – 
samen maken we het verschil”.   
 
Deze verantwoording heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats leggen we verantwoording af 
aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. We verantwoorden de besteding 
van de publieke middelen, zoals het Ministerie deze in 2017 heeft toegekend aan SKOVV. Dit is 
de verticale verantwoording.  
 
Daarnaast willen we in het kader van de publieke verantwoording ouders, personeelsleden, de 
GMR en de medezeggenschapsraden en de organisaties waarmee wij dagelijks samenwerken 
informeren over ons beleid en de resultaten daarvan: de horizontale verantwoording.  
 
Bij SKOVV werken we, met de katholieke identiteit als inspiratiebron, samen aan een omgeving 
waar elk kind welkom is en zich optimaal kan ontwikkelen. Dit wordt zichtbaar in de glimlach 
van het kind en de tevredenheid van medewerkers en ouders." 
 
De kern van onze visie is in het SBP als volgt geformuleerd:  
bij SKOVV  
- willen we ieder kind optimaal van goed onderwijs laten profiteren; 
- werken en ontwikkelen we samen; 
- nemen, geven en delen we verantwoordelijkheid; 
- gaan we uit van verschillen; 
- voelen medewerkers zich gewaardeerd en deskundig. 
 
Het jaar 2017 was door de diverse personele mutaties een onrustig jaar. Desondanks is er met 
veel enthousiasme en gedrevenheid gewerkt aan het realiseren van onze doelstellingen.  
Het belangrijkste middel om dit doel te realiseren is ons personeel. Dagelijks richten 277 
personeelsleden zich op onze kerntaak: werken aan een omgeving waar elk kind welkom is en 
zich optimaal kan ontwikkelen. 
 
In het Strategisch Beleidsplan is verwoord wat we willen dat zichtbaar is in 2020. Visie en 
ambities zijn vertaald in concrete speerpunten. Hoewel door de onrustige periode na het vertrek 
van de bestuurder  per 1 augustus 2017 en de aanstelling van een waarnemend en interim 
bestuurder het proces van beleidsontwikkeling vertraging op heeft gelopen, kan met 
tevredenheid worden vastgesteld dat er in 2017 op de onderscheiden beleidsterreinen zeker 
voortgang geboekt is. Op veel van de bovengenoemde onderdelen zijn in 2017 stappen gezet. 
Met dit jaarverslag leggen we verantwoording af over de besteding van de middelen over 2017. 
Daarnaast geeft dit jaarverslag inzicht in de bereikte resultaten.  
 
We hebben veel waardering voor de wijze waarop onze directeuren, 
stafmedewerkers, onderwijsgevenden en allen die dit proces 
ondersteunen ook in 2017 deze opdracht hebben vervuld. We 
danken de ouders die hun kinderen aan ons toevertrouwen voor het 
vertrouwen in onze organisatie en in de mensen die er werken. 
 
Bestuur en Raad van Toezicht SKOVV, 
 
Juni 2018   
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Algemeen instellingsbeleid 
 
 

Inleiding 
 
In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de activiteiten van de Stichting Katholiek 
Onderwijs Veluwe-Vallei in het jaar 2017. 
 
Jaarrekening 
 
De in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 van de Stichting Katholiek Onderwijs 
Veluwe-Vallei is opgesteld door Dyade Dienstverlening Onderwijs Ede. 
Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor DVE accountants & adviseurs B.V. 
 
Kernactiviteiten en Beleid 
 
Onder de Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei, met bevoegd gezag nummer 31237, 
vallen de onderstaande scholen: 
 
School Plaats Brinnummer 

Antoniusschool Barneveld 06YT 

Cuneraschool Rhenen 07VM 

De Vuurvlinder (2 locaties) Veenendaal 06MA 

Don Boscoschool Renkum 05IT 

Franciscusschool Ede 12GU 

Groene Vallei  Ede 17JX 

Kardinaal Alfrinkschool Wageningen 08WH 

Koning Davidschool (2 locaties) Ede 11XK 

Panta Rhei Ede 23PR 

St Alexanderschool Bennekom 05GR 

St Jozefschool Wageningen 04SW 

Vita Vera Renkum 05IU 

 
 
Doelstelling van de organisatie (missie en visie) 
 
Het lopende Strategisch Beleidsplan 2015-2019 (SBP) “Op weg naar 2020 – samen maken we 
het verschil” is ontwikkeld door een brede groep van medewerkers van SKOVV gedurende 
2014 en 2015 met ondersteuning van Adviesbureau Van Beekveld en Terpstra en Management 
Consultants TNO. Het SBP is door het bestuur vastgesteld in augustus 2015. Door de 
toegepaste werkwijze kunnen de onderwerpen in het document rekenen op een groot draagvlak 
binnen de organisatie. Het moet een “levend document” zijn: voortschrijdend inzicht mag, 
aanpassingen zijn mogelijk en het moet zichtbaar en benut worden in de loop der jaren. Het 
SBP resulteert jaarlijks in een A3 jaarplan, een werkwijze met als kracht de combinatie van 
eenvoud, interactie, gedegenheid en minder papier. 
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Missie 
 
De missie van SKOVV is in het Strategisch Beleidsplan als volgt verwoord: 
"Bij SKOVV werken we, met de katholieke identiteit als inspiratiebron, samen aan een 
omgeving waar elk kind welkom is en zich optimaal kan ontwikkelen. Dit wordt zichtbaar in de 
glimlach van het kind en de tevredenheid van medewerkers en ouders." 
 
Visie 
 
De kern van onze visie is in het SBP als volgt geformuleerd:  
 
Bij SKOVV  
- willen we ieder kind optimaal van goed onderwijs laten profiteren; 
- werken en ontwikkelen we samen; 
- nemen, geven en delen we verantwoordelijkheid; 
- gaan we uit van verschillen; 
- voelen medewerkers zich gewaardeerd en deskundig. 
 
We geloven dat de wijze van samenwerking, het leiderschap en de daadkracht van invloed zijn 
op de cultuur van onze scholen en daarmee hoe de kinderen leren, werken en zich voelen in de 
groep.  
De leerkrachten zijn de belangrijkste medewerkers van SKOVV. Zij werken aan de 
kernopdracht van SKOVV: het best denkbare onderwijs geven. Dat kan alleen als die leerkracht 
ook het vertrouwen krijgt dat hij/zij verdient als professional. De wijze van aansturing, de 
facilitering en de onderwijsdoelen moeten zijn ingericht met dat doel voor ogen: de facilitering 
van de leerkracht als professional. Het gaat over verantwoordelijkheid en vertrouwen geven. 
Controle is gericht op het delen van inzichten en het geven en nemen van 
verantwoordelijkheden.  
 
Iedere school van SKOVV heeft specifieke kenmerken, een eigen concept, sterke punten en 
ontwikkelpunten. We hanteren een open toelatingsbeleid. Tegelijkertijd is het belangrijk dat alle 
SKOVV scholen te herkennen zijn aan een gezamenlijke identiteit, gezamenlijke kenmerken en 
uitgangspunten. Onze katholieke identiteit en onze visie op levensbeschouwelijke vorming 
verbindt ons. Onder katholiek onderwijs verstaan wij dat in de dagelijkse praktijk van een 
school, en in de onderwijs- en opvoedingsdoelen van die school, de christelijke traditie een 
belangrijke en duidelijke inspiratiebron is. Dit klinkt ook door in het onderwijs zelf: daar waar 
mens- en maatschappijbeelden in het geding zijn, reikt een katholieke school aan kinderen een 
optimistisch beeld aan, waarin de mens meer is dan een 
middel, en ook meer dan een autonoom individu. We vinden 
het belangrijk dat de kinderen op school respect voor 
elkaar hebben, maar ook voor andere 
geloofsovertuigingen en culturen. Hiermee laten we zien 
dat we één stichting met verschillende scholen zijn, 
verbonden vanuit gezamenlijke waarden en ambities. 
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Juridische structuur 
 
De SKOVV is een stichting. Deze is op 13 december 1990 opgericht en is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te Arnhem onder dossiernummer 41051103. De laatste 
Statutenwijziging is van kracht geworden op 14 december 2015.  
 

Organisatiestructuur en personele bezetting 
 
SKOVV werkt conform de Code Goed Bestuur die bepaalt dat er een scheiding moet zijn tussen 
toezichthouden en besturen. Dat heeft SKOVV sinds 14 december 2015 vormgegeven door 
twee organen in het leven te roepen: het bestuur en de Raad van Toezicht. Er is gekozen voor 
een eenhoofdig bestuur. De bestuurder is eindverantwoordelijk op alle beleidsterreinen.  
 
De structuur, bevoegdheden en werkwijze zijn vastgelegd in de statuten van de stichting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur, de organisatie, de resultaten de 
bedrijfsvoering en het behalen van de voor de organisatie gestelde doelen. Dat omvat o.a. 
goedkeurende bevoegdheden van jaarrekening, begroting en strategisch beleid en de 
benoeming van de accountant. Naast de toezichthoudende rol heeft de RvT een adviserende 
rol ten aanzien van de onderwerpen waarop voor SKOVV beleid moet worden geformuleerd. De 
RvT adviseert ten aanzien van door de bestuurder opgestelde beleidsstukken. De RvT fungeert 
tevens als sparringpartner voor de bestuurder.  De Raad van Toezicht legt verantwoording af 
over haar activiteiten in het Jaarverslag. 
 

GMR 

Raad van Toezicht 

Bestuurder 

Schooldirecteuren 
(MT) MR’en 

Teams 

Stafbureau 



 
Jaarverslag 2017 

31237 / Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei, te Ede 

 7 

 

De bestuurder is eindverantwoordelijk op alle beleidsterreinen. De bestuurder vertegenwoordigt 
de stichting naar buiten. 
 
De schooldirecteuren hebben een integrale verantwoordelijkheid binnen de eigen school, d.w.z. 
dat de schooldirecteur binnen de gezamenlijke financiële en personele kaders verantwoordelijk 
is voor het samenhangend beleid op schoolniveau, voor een optimaal pedagogisch klimaat en 
voor de kwaliteit van het onderwijs. De schooldirecteur vertegenwoordigt de school naar buiten. 
 
Als lid van het managementteam zijn de schooldirecteuren betrokken bij de 
beleidsvoorbereiding op stichtingsniveau. De rol van het managementteam in de 
beleidsvoorbereiding en besluitvorming is een adviserende. De bestuurder streeft naar een 
breed draagvlak voor nieuw beleid. 
 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), die overleg voert met de schooldirecteur. 
Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die overleg 
voert met de bestuurder aangaande zaken die meerdere of alle scholen betreffen. De GMR 
bestaat uit 8 leden, waarvan 4 ouder- en 4 personeelsleden, ieder met een zittingsduur van 3 
jaar. 
 
Het stafbureau  - met ultimo 2017 een omvang van  5,45 fte  - heeft binnen de organisatie onder 
leiding van de bestuurder een ondersteunende functie voor de scholen en bestuurder. Naast 
dienstverlening op basis van deskundigheid op diverse beleidsterreinen nemen de 
medewerkers van het stafbureau initiatieven voor ontwikkeling van nieuw en beter beleid. Ook 
hebben zij een belangrijke rol in de controle en monitoring van uitvoering van vastgesteld beleid 
en de daarmee bereikte kwaliteit. 
 
Naast een veelheid van administratieve werkzaamheden die binnen de organisatie worden 
verricht, worden de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie uitgevoerd 
door Dyade Dienstverlening Onderwijs, vestiging Ede. 
 

 

Samenstelling Bestuur en Raad van Toezicht 
 
Bestuurder dhr. J.W. Westerink (tot 1 augustus 2017) 
Waarnemend bestuurder dhr. B. Huurdeman (van 13 april 2017 tot 1 augustus 2017) 
Interim bestuurder dhr. drs. D.J. Rensink (van 7 juni 2017 tot  1 februari 2018)  
Bestuurder dhr. M. B. Jager (vanaf 1 februari 2018) 
 
De Raad van Toezicht was ultimo 2017 als volgt samengesteld: 
Voorzitter:  Mevrouw C.J. Wismans-de Kort 
Vicevoorzitter:  De heer J.J. Leendertz 
Overige leden: De heer R.F. Braakman 

Mevrouw H. Frijlink 
Mevr. A Krivdic (tot 1-11-2017) 
Mevrouw M. Hulshof (vanaf 12-12-2017)  

    
Per 1 november 2017 heeft mevrouw Krivdic haar positie in de Raad van Toezicht opgegeven 
in verband met onverenigbaarheid van functies: ze is als schoolleider benoemd in een 
concurrerende onderwijs organisatie. In haar plaats is benoemd mevrouw M. Hulshof. Dit is 
conform de statuten geschied op voordracht van de GMR.  
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Governance ontwikkelingen 
 
In 2015 heeft het bestuur van SKOVV besloten om over te gaan op een bestuursmodel met een 
Raad van Toezicht en een bestuurder. Dit is met een statutenwijziging op 14 december 2015 
geëffectueerd. Er wordt gewerkt conform de Code Goed Bestuur van de PO-Raad.  
De RvT vergaderde in 2017 maandelijks met de (interim) bestuurder, waarbij vele aspecten van 
het gevoerde beleid aan de orde kwamen. De meerjarenbegroting en jaarverslag zijn door de 
RvT goedgekeurd.  
De bestuurder, de heer J.W. Westerink, heeft zijn functie per 1 augustus 2017 in goed overleg 
met de RvT neergelegd. Vooruitlopend op zijn vertrek heeft de heer B. Huurdeman vanaf 13 
april als waarnemend bestuurder gefungeerd. Met ingang van 7 juni 2017 is de heer drs. D.J. 
Rensink als interim bestuurder benoemd. Hij heeft vanaf die datum de taken van de bestuurder 
waargenomen tot de komst van de  nieuwe bestuurder, de heer M. B. Jager, per 1 februari 
2018.  
 
Gedurende het kalenderjaar 2017 is gewerkt aan een verbeterslag om de complete cyclus van 
de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) door te lichten en waar nodig aan te 
passen. Dit proces is nog niet afgerond. Besloten is om de AO/IC versneld op belangrijke items 
te herzien, aan te scherpen en opnieuw te borgen in de organisatie. De uitvoering van het 
verbeterplan van de AO/IC heeft gedurende het hele kalenderjaar 2017 aandacht gekregen en 
zal in 2018 verder worden uitgewerkt.  
 
De (interim) bestuurder was regelmatig aanwezig bij de vergadering van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) t.b.v. uitleg en advies/instemming van 
voorgenomen beleid conform het medezeggenschapsreglement. 
De (interim) bestuurder heeft de gezamenlijke vergadering van schooldirecties (MT) als 
voorzitter geleid. Het MT is in 2017 in 10 maandelijkse bijeenkomsten nauw betrokken geweest 
bij beleidsontwikkeling. 
Op schoolniveau waren de schooldirecteuren als vertegenwoordiger van het schoolbestuur 
structureel aanwezig bij de beraadslagingen van de betreffende medezeggenschapsraad (MR). 
Hierbij is waar nodig conform het medezeggenschapsreglement om advies/instemming 
gevraagd. 
  
Via de GMR, MR en andere oudergeledingen zijn ouders betrokken en denken mee over 
beleidsmatige en praktische zaken. Ze geven belangrijke hulp, input en feedback. De GMR is 
bijvoorbeeld ook betrokken bij de werving en selectie van de nieuwe bestuurder.  
Ouders spelen niet alleen een rol in de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding 
van de kinderen, maar wij willen hun kennis en kunde ook graag benutten ter ondersteuning 
van het onderwijsproces. 
Betrokkenheid van ouders stimuleren wij door middel van ‘educatief partnerschap'. School en 
ouders steunen elkaar wederzijds en proberen hun bijdragen zoveel mogelijk op elkaar af te 
stemmen, met als doel het leren, de motivatie en de ontwikkeling van de leerlingen te 
bevorderen.  
  
 
Politieke en maatschappelijke verbinding 
 
SKOVV onderhoudt goede contacten met Stichting CNS Ede en met de Stichting Primair 
Openbaar Onderwijs Ede (Proominent). De samenwerking richt zich op het behartigen van 
gemeenschappelijke belangen en op samenwerking op het gebied van huisvesting, passend 
onderwijs, Taal-opvangklas, en de ontwikkeling van een Kindcentrum in de wijk Maandereng.   
In samenwerking met de gemeente Ede, Proominent (openbaar onderwijs Ede) en CNS Ede 
(christelijk onderwijs Ede) verzorgt SKOVV sinds 2010 een Taal-opvangklas voor zgn. 
'nieuwkomers'. Deze opvangklas is bedoeld om leerlingen die korter dan 1 jaar in Nederland 
verblijven en de Nederlandse taal gebrekkig of niet beheersen, gedurende een periode van 
ongeveer een jaar op te vangen en 'onder te dompelen' in taal. Doel is het vergroten van de 
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taalvaardigheid, opdat zij vervolgens betere aansluiting vinden in de reguliere basisscholen. De 
gemeente Ede subsidieert dit project. Tot 2017 was SKOVV penvoerder van dit 
samenwerkingsproject, dat eind 2017 de naam Nieuwkomersschool De Schakel kreeg. SKOVV 
neemt deel aan het bestuurlijk overleg PO-VO Ede. Hierin participeren de grote besturen van 
PO en VO. Doel is samenwerking  onder meer bij het opzetten van een effectieve overdracht 
van informatie tussen het primair en voorgezet onderwijs in de gemeente Ede.  
SKOVV investeert daarnaast ook in samenwerking met externe partijen in het kader van 
leerlingenzorg. SKOVV maakt deel uit van de twee samenwerkingsverbanden  Passend 
Onderwijs: SWV PassendWijs en SWV Rijn & Gelderse Vallei. Voor elke school is een 
Schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. Dit profiel is uitgangspunt voor het inrichten van het 
onderwijs aan kinderen met gewone en specifiek ondersteuningsvragen. Het maakt duidelijk 
welke specifiek ondersteuning een school kan bieden aan leerlingen.  
 
Daarnaast is er geregeld overleg met collega schoolbesturen, kinderopvang en gemeenten, 
bijvoorbeeld in het kader van de Lokale Educatieve Agenda (LEA). 
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Belangrijkste kenmerken van het gevoerde beleid 
 
In de onderstaande hoofdstukken worden de belangrijkste kenmerken van het gevoerde beleid 
op de onderscheiden beleidsterreinen beschreven. Tevens wordt waar relevant een link gelegd 
met gevoerd beleid in voorgaande en komende jaren.   
 
  

 
Strategisch beleid 
 
In het voorjaar van 2015 is het beleidsplan 2015-2019 'Op weg naar 2020', met de ondertitel 
'Samen maken we het verschil', gereed gekomen. Het strategisch beleid op stichtingsniveau 
omvat de planmatig uitgewerkte toekomstvisie over een termijn van 4 jaar (schooljaar 2015-
2016 t/m schooljaar 2018-2019). Deze loopt gelijk met de 4-jaren termijn van de schoolplannen 
van de scholen. 
Het Strategisch Beleidsplan bevat een viertal thema’s die in het A3 jaarplan van de Stichting 
zijn uitgewerkt en als volgt zijn samen te vatten: 
 
 
Onderwijs en kwaliteit 

• Het kind met zijn mogelijkheden en beperkingen staat centraal; 
• Meer aandacht voor resultaatgerichte verbetering van het onderwijs en doelmatige inzet 

van middelen; 
• ICT optimaal benutten om efficiënter, effectiever en aantrekkelijker onderwijs te bieden 

en organisatieprocessen te ondersteunen.  
Personeel en werkgeverschap 

• Investeren in de medewerkers als onderwijsprofessionals; 
• Terugdringing ziekteverzuim. 

Financiën en huisvesting 

• Benutten van kansen van de financiële vrijheid onder lumpsum door efficiënter inzet van 
middelen; 

• Creëren van goede, veilige leer- en werkomstandigheden voor zowel leerlingen als 
medewerkers passend bij de veranderde vragen van de samenleving. 

Profiel en Imago 

• Integrale dienstverlening en benutten van diversiteit, omdat de samenleving veranderde 
eisen stelt aan het onderwijs. 

• Marktaandeel van leerlingen laten groeien.  
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Het laatste onderdeel - duidelijke profilering en onderscheidend vermogen van onze scholen 
passend bij de wensen van onze klanten - is de basis om al het bovenstaande te kunnen 
waarmaken. 
 
Er is geïnvesteerd in het verbeteren van de onderliggende processen (ICT, Stafbureau als 
serviceverlener, verbetering van de datasturing op basis van rapportages).  
Er is tevens gewerkt aan de ontwikkeling van een Onderwijs Kwaliteitskader. Dat zal kaders 
bieden en sturing geven aan de kwaliteit van onderwijs van SKOVV scholen. De focus ligt 
daarbij op opbrengstgericht- en handelingsgericht werken (OGW en HGW) en als uitwerking 
daarvan het verder invoeren van de 1-zorgroute. 
 
Hoewel door de onrustige periode na het vertrek van de bestuurder  per 1 augustus 2017 en de 
aanstelling van een waarnemend en interim bestuurder het proces van beleidsontwikkeling 
zeker vertraging op heeft gelopen, kan met tevredenheid worden vastgesteld dat er 2017 op de 
onderscheiden beleidsterreinen zeker voortgang geboekt is. Op veel van de bovengenoemde 
terreinen zijn in 2017 stappen gezet. In het strategisch beleidsplan is verwoord wat we willen 
dat zichtbaar is in 2020. Visie en ambities zijn vertaald in concrete speerpunten.  
Per onderwerp zijn opbrengstverwachtingen - het 'wat' - geformuleerd én wat nodig is om dit 
doel ook daadwerkelijk te behalen. Onze scholen gaan in hun schoolplannen dieper in op de 
'hoe' vraag. Met daarbinnen deels schoolspecifieke afwegingen en een eigen tijdpad. In het A3 
jaarplan, zowel bovenschools als op individueel schoolniveau, wordt dit terugkijkend op het 
afgelopen jaar telkens per schooljaar verder geconcretiseerd. 
 
Leerlingenontwikkeling, onderwijsbeleid en kwaliteit 
 
Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging van het daarop 
volgende schooljaar (personele deel) en het eerstvolgende kalenderjaar (materiële deel). 
Eventueel kan door middel van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend als 
het aantal leerlingen volgens daartoe vastgestelde normen is toegenomen.  
 
In onderstaand overzicht wordt het aantal leerlingen vergeleken met de jaren 2014 – 2016  
 

 
 
* De Groene Vallei is de fusieschool per 1-8-2016 ontstaan door samenvoeging van de Godfried Bomansschool en de Toon 
Hermansschool. 
**  Bij de Koning Davidschool is ook de Kleine Prins (dislocatie) onder hetzelfde Brinnummer (11XK) opgenomen. Bij de 
Vuurvlinder betreft het twee vestigingen: West en Noord. 

 

Teldatum 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017

Antoniusschool 113 123 130 141

Cuneraschool 298 292 278 279

De Vuurvlinder ** 438 441 422 389

Don Boscoschool 137 119 114 101

Franciscusschool 137 134 121 132

Godfried Bomansschool * 121 101 - -

Toon Hermansschool * 138 122 - -

Groene Vallei * - - 178 156

Kardinaal Alfrinkschool 229 240 223 208

Koning Davidschool ** 381 399 429 429

Panta Rhei 331 322 306 302

St Alexanderschool 231 238 238 240

St Jozefschool 208 200 200 195

Vita Vera 175 163 158 149

Totaal 2.937 2.894 2.797 2.721

Gerealiseerd
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SKOVV heeft op grond van demografische ontwikkelingen te maken met een daling van het 
aantal leerlingen. Het totaal aantal leerlingen is tussen de teldata 1-10-2014 en 1-10-2017 met 
216 leerlingen gedaald. Tussen 2017 en 2021 wordt een verdere daling met 132 leerlingen 
verwacht.  
 

 
 
Bovenstaande prognoses zijn in april 2017 opgesteld door Verus (vereniging voor katholiek en 
christelijk onderwijs), en door de schooldirecties bijgesteld op basis van recente ontwikkelingen 
en beschikbare gemeentelijke gegevens. Onderzoek wijst uit dat, zoals landelijk, ook in het 
verspreidingsgebied van SKOVV in de komende jaren een verdere krimp van het aantal 
leerlingen te verwachten valt. Vanaf 2018 wordt in enkele gemeenten stabilisering van de 
leerlingaantallen verwacht (Barneveld en Wageningen) en in enkele gemeenten een stijging 
(Ede en Veenendaal).   
 
In 2017 zijn de Antoniusschool in Barneveld en de Franciscusschool  in Ede gegroeid, terwijl de 
Cuneraschool, de Koning Davidschool, de Panta Rhei en de St Alexanderschool in 
leerlingaantal nagenoeg gelijk zijn gebleven. We verwachten dat met name de Koning 
Davidschool in de komende jaren nog blijft groeien. Alle andere scholen hebben in meer of 
mindere mate met een daling te maken gekregen (tussen de -5 en – 33 leerlingen).  
De grootste daling vond plaats bij de Vuurvlinder. Deze school heeft meerdere locaties in 
Veenendaal.  Gerichte acties voor schoolprofilering moeten vanaf 2018 leiden tot een 
trendbreuk. De plannen die in 2020 leiden tot de ingebruikname van een nieuw schoolgebouw 
zullen daaraan zeker bijdragen. Onderzoek naar de mogelijkheden van schoolstichting 
(verzelfstandiging dislocatie Kleine Prins) wordt jaarlijks uitgevoerd. 
 
SKOVV heeft het voornemen per 1 augustus 2018 de Don Boscoschool en de Vita Vera, beide 
in Renkum, te fuseren tot “De Keijenberg”. Er is een externe projectleider die het proces van 
fusievoorbereiding  begeleidt en aanstuurt. Beide scholen zullen in 2019 de intrek nemen in een 
nieuw multifunctioneel schoolgebouw. Inmiddels wordt al intensief samengewerkt tussen beide 
scholen.  
 
Onderwijsbeleid 
 
Kwaliteitskader en zelfevaluatie 

 
Het bestuur van SKOVV is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit in ontwikkeling 
van de scholen. De verantwoordelijkheid op bestuursniveau neemt toe doordat de 
onderwijsinspectie zich in het vernieuwde toezichtkader specifiek richt op het bestuur. Het 
bestuur zal moeten kunnen aantonen dat de onderwijskwaliteit van de scholen en het financieel 
beheer voldoende is, dat men voldoende inzicht heeft in de prestaties en ontwikkelingen van de 
scholen en dat er verbeteringen plaatsvinden.  

2937
2894

2797

2721 2737
2695 2695

2589

Leerlingaantallen
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Vanuit de eigen behoefte om steeds beter zicht te krijgen op de kwaliteit van onze scholen, 
maar ook vanuit de hierboven beschreven externe ontwikkelingen heeft de werkgroep onderwijs 
en kwaliteit in 2017, in samenwerking met het MT, een nieuw kwaliteitskader ontwikkeld voor 
SKOVV, met een duidelijke visie op kwaliteit, de goede SKOVV-school en de wijze waarop we 
de onderwijsinhoudelijke kwaliteit op de scholen willen volgen. Het geheel is in één lijn met het 
nieuwste inspectietoezicht, waarbij de inspectie vooral kijkt of bestuur en de scholen zelf zicht 
hebben op hun kwaliteit, professionaliteit en verbetercultuur. 
 
In 2017 is er een start gemaakt met het in praktijk brengen van dit beleidsplan. Belangrijk 
onderdeel hierbij is dat iedere school het nieuwe zelfevaluatie-instrument gaat invullen met het 
team, waardoor we in maart 2018 de eigen kwaliteit met een eerder vastgestelde set aan 
basisindicatoren (voor een groot deel afgeleid van het nieuwste inspectiekader) goed in beeld 
hebben.   
Zelfevaluatie is voor SKOVV een belangrijke stap in de kwaliteitscyclus. Doel is dat we hiermee 
het kritisch reflecterende vermogen (succes en faalfactoren, risico’s, faalfactoren) versterken en 
komen tot betere prioritering: wat pakken we wel op, en wat niet? Dit is belangrijk voor alle 
niveaus van de organisatie: stichting, school, bouw en het individu. 
De zelfevaluatie kan de basis zijn voor interne visitatie of audits: we willen hier in het schooljaar 
2017-2018 bij wijze van pilot mee gaan experimenteren.  

 

Kleuteronderwijs 

 
Door nieuwe inzichten en het regerings- en inspectiebeleid stond het kleuteronderwijs dit jaar 
volop in de belangstelling. Belangrijk, omdat hier de basis wordt gelegd voor de verdere 
loopbaan van het kind. Binnen SKOVV leidde dit tot herbezinning op het onderwijs aan het 
jonge kind. Dit is vertaald naar een kader stellend beleidsstuk ‘Kader kleutervolgsysteem 
SKOVV’.  Een leidraad, waarmee op schoolniveau het inhoudelijke gesprek wordt gevoerd. 
Binnen de kaders van dit beleid maken de scholen hun eigen keuzes, passend bij de eigen visie 
en schoolconcept.  
 
Gesprekken A3 jaarplannen 

 
In het najaar 2017 zijn alle scholen door de interim bestuurder en de stafmedewerker onderwijs 
en kwaliteit bezocht en is een gesprek gevoerd met de directeuren om het A3 jaarplan 2017-
2018 (afgeleide van ons SBP) te bespreken. Doel was duidelijkheid te krijgen over prioriteiten 
van de school, de gestelde doelen, de wijze waarop het team hierbij eigenaar is en hoe dit 
planmatig vorm krijgt binnen de school.  
Dit heeft geresulteerd in een specifiek verslag voor iedere school en een samenvattend 
overzicht op stichtingsniveau. In het tweede deel van schooljaar 2017-2018 volgt een tweede 
ronde met de nieuwe bestuurder om de voortgang te bespreken. Dit alles is een voorloper op 
de managementgesprekken die de bestuurder/stafbureau gaat voeren met de directeuren. 
Hierbij gaat het niet alleen om de inhoudelijke voortgang, maar om een beoordeling van de  
kwaliteit van de school vanuit een breder perspectief. Hierbij zijn personele zaken, financiën en 
huisvesting ook belangrijke thema’s. Een eerste opzet is gemaakt en moet verder uitgewerkt 
worden met de bestuurder.  
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Veiligheidsbeleid SKOVV 

 
Voorwaarde voor goede prestaties van onze kinderen, is dat ze zich veilig en gewaardeerd 
voelen. De overheid stelt hierom rond dit thema een aantal eisen aan de besturen/scholen: 

• Het voeren van een actief veiligheidsbeleid; 
• Het monitoren van het effect van dit beleid; 
• Het aanstellen van een anti-pest coördinator en een aanspreekpunt pesten. 

Een SKOVV werkgroep is aan de slag gegaan met dit thema. Dit heeft geresulteerd in een 
beleidsnotitie waarin visie en praktische afspraken rondom dit thema beschreven staan. Met 
scholen, directeuren en IB-ers zijn afspraken gemaakt over bovenstaande punten.  
 
Calamiteitenplan SKOVV 
Dezelfde werkgroep is ook aan de slag gegaan met een update van het verouderde 
calamiteitenplan van SKOVV. Bestuur en scholen dragen de verantwoordelijkheid voor een 
goed werkend plan voor verschillende soorten crisissituaties.  
In de nieuwe versie van ons calamiteitenplan staan procedures, taken en 
verantwoordelijkheden uitvoerig beschreven en is aangegeven hoe de zaken zijn geregeld 
rondom verschillende ingrijpende gebeurtenissen. Het nieuwe plan is in de afrondingsfase en 
wordt in maart 2018 gepresenteerd aan de directeuren.  
 
Tevredenheidsenquête 
Bij zowel kinderen, leerkrachten als ouders zijn dit jaar weer tevredenheid enquêtes 
afgenomen. Uitkomsten zijn met MR en team besproken en de belangrijkste conclusies worden 
meegenomen in het schoolbeleid. Een werkgroep is bezig om stichting breed te bekijken hoe 
we meer inhoud kunnen geven aan verwerking, diepere analyse van de uitkomsten en 
communicatie naar buiten. 
 
Resultaten CITO-eindtoets  
De CITO eindopbrengsten zijn een belangrijke indicator bij het beoordelen van de kwaliteit van 
de scholen. Alle scholen hebben in 2017 de CITO-eindtoets afgenomen. We zijn zeer tevreden 
over de resultaten in 2017. Alle scholen van SKOVV, met uitzondering van de Vuurvlinder, 
scoren op- of boven de inspectie norm. Dit is een goede verbetering ten opzichte van de scores 
van 2016. De scores van de Franciscusschool en Kardinaal Alfrinkschool zijn opvallend 
verbeterd, ten opzichte van 2016. Wel zijn er zorgen over de Vuurvlinder. Voor het tweede jaar 
liggen de resultaten onder het gewenste niveau. Met een intensief plan van aanpak wordt 
gewerkt aan een positieve impuls voor de lange termijn. We mogen we tevreden zijn over het 
resultaat van de Groene Vallei. In het drukke, complexe fusiejaar is het gelukt om de groep op 
het gewenste niveau te laten presteren. De Antoniusschool heeft de stijgende trend, na 
kwalitatief een aantal lastige jaren, goed kunnen doorzetten. 
 
 
 
 
 
 



 
Jaarverslag 2017 

31237 / Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei, te Ede 

 15 

 

Resultaten Cito-
eindtoets 2013 2014 2015 2016 2017 

Antoniusschool 530,1 532,2 538,8  539.2  540.9 
Cuneraschool 539 537,2 537  537.2  539.1 
De Vuurvlinder  539,8 536,9 534,3  530.1 531,9 
Don Boscoschool 533,5 536,8 532,3  540.7  540,1 
Franciscusschool 535,4 530,6 538,5  532.7 535.8 
Godfried Bomansschool  537,5 539 536,9  532.8 - 
Toon Hermansschool 529,3 528,8 538,5  532.5 - 
Groene Vallei  - - - - 536.6 
Kardinaal Alfrinkschool 539,8 533,3 537,9  533.6  537 
Kleine Prins 534 531 533,3  540.2  535.2 
Koning Davidschool 537,2 537,9 538,8  534.6  535.2 
Panta Rhei 536,6 - 537,2  534.3  535.2 
St Alexanderschool 537,4 538,6 539,2  537.3 536,9 
St Jozefschool 543,1 537,4 540,9  541.6 539,9 
Vita Vera 532,1 535,1 539,7  540.3 539,2 

 

Groen : De resultaten van de leerlingen liggen boven het niveau die op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

Rood : De resultaten van de leerlingen liggen onder het niveau die op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

De inspectie beoordeelt de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs niet meer. 
Scholen formuleren hun eigen streefnormen (gebaseerd op hun eigen ambities, leerling 
populatie en trend door de jaren heen) en evalueren hierop. 

Alle SKOVV scholen hebben zowel hun midden- als eindopbrengsten zorgvuldig geanalyseerd. 
Hiermee kijken we naar de diepere betekenis van de uitslagen, zoeken naar verklaringen en 
formuleren waar nodig passende interventies om de scores te verbeteren, of minimaal vast te 
houden. Dit jaar hebben we in het IB netwerk opnieuw aandacht besteed aan deze analyses. 
Stichting breed zijn er duidelijke kaders geformuleerd waaraan de analyse moet voldoen. 
Binnen deze kaders hebben de scholen de vrijheid hier een eigen vorm aan te geven. Hierbij 
gaat het om zowel de tussen- als de eindtoets. De kaders zijn mede gekoppeld aan de inspectie 
verwachtingen. We besteden ook aandacht aan de trend door de jaren heen. Dit zegt veel over 
stabiliteit van de uitslagen. 

Verbeterplannen scholen 
 
Binnen de begroting zijn er middelen vrijgemaakt voor specifieke onderwijsverbeterprojecten.  
In overleg met de stafmedewerker onderwijs kunnen scholen hier een beroep op doen. Hierbij 
moet noodzaak en motivatie duidelijk geformuleerd en gemotiveerd worden.  
 
Op de Vuurvlinder loopt voor het tweede jaar een intensief verbeterplan om de tussen- en 
eindopbrengsten te verbeteren. Het lopende plan van aanpak op de Vuurvlinder heeft helaas 
nog niet het gewenste resultaat in de vorm van een beduidend hogere Cito score opgeleverd. 
Deze liggen nu bij een aantal specifieke groepen nog ruim onder de inspectienorm. De 
tussenopbrengsten van de school zijn hierbij een belangrijke indicator. Bij het verbeterproces 
wordt gewerkt met een extern begeleider. Daarnaast richt de school zich op de uitvoering van 
een specifiek schoolprofileringsplan dat tot doel heeft het leerlingenaantal op peil te houden. 
Ook hiervoor is externe ondersteuning ingezet.  
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In de inhoudelijke doorontwikkeling van de Groene Vallei wordt door SKOVV geïnvesteerd. 
Enerzijds om deze fusieschool een extra impuls te geven om de school inhoudelijk positief op 
de kaart te zetten bij een krimpend leerlingaantal, anderzijds om het concept (gebaseerd op de 
filosofie van Steven Covey) verder uit te werken en meer diepgang te geven. Er is externe 
ondersteuning ingezet om het veranderproces te begeleiden.  
 
Bovenschoolse plusgroep SKOVV 
 
Gedurende één dag in de week biedt SKOVV-onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen 
van de scholen van SKOVV in de groepen 5 t/m 8. Hiervoor wordt een speciaal opgeleide 
leerkracht ingezet.  
Een werkgroep bestaande uit leerkrachten/IB-ers denkt met de plusgroepleerkracht na over het 
programma, het aannamebeleid en hoe we nog meer aansluiting kunnen bewerkstelligen met 
de plusgroepen op schoolniveau en het programma in de reguliere klas.  
Dit jaar is het beleidsplan aangepast en is het bestaande programma enigszins gewijzigd: er is  
meer ruimte vrijgemaakt in het rooster voor het creëren van een zelfstandige werkhouding en 
coöperatieve werkvormen.  
 
Buitenschoolse en tussenschoolse opvang (BSO en TSO) 

 
Alle SKOVV-scholen hebben afspraken met aanbieders voor 
BSO. Op een aantal scholen wordt de BSO in het schoolgebouw 
zelf georganiseerd. Op andere scholen gebeurt dit buiten de 
school. 
 
Afhandeling van klachten 
 
Een aantal malen zijn er in het afgelopen jaar zorgen vanuit de 
ouders aan de directie en/of de bestuurder voorgelegd. Deze 
worden uiterst zorgvuldig behandeld en het is in 2017 gelukt om 
via gesprekken het vertrouwen tussen partijen voldoende te 
herstellen. In geen van de gevallen heeft dit geleid tot een 
formele klacht. Daarnaast is de externe vertrouwenspersoon tweemaal  ingeschakeld voor een 
bemiddelend gesprek in verband met verschillen van inzichten tussen ouders en school. Dit 
heeft evenmin geresulteerd in een formele klacht. 
We realiseren ons dat waar mensen werken, misverstanden kunnen ontstaan, fouten worden 
gemaakt en dat er iets mis kan gaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.  
 
SKOVV hanteert daarom verschillende mogelijkheden voor behandeling van klachten en 
geschillen: 
 
Eigen klachtenregeling van SKOVV: 

SKOVV heeft sinds 2016 in de persoon van mr. R.E.L van den Bosch een externe 
vertrouwenspersoon in het kader van de Klachtenregeling onderwijs. De heer van den Bosch 
heeft veel expertise op dit terrein opgebouwd en is ook actief als mediator. Hij is opgeleid als 
vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Zijn taak wordt “breed” door 
hem ingevuld. In zijn jaarverslag over 2017 geeft de vertrouwenspersoon aan: “Hij is in twee 
casussen gevraagd om bemiddelende gesprekken te leiden tussen “scholen en ouders” bij 
dreigende escalatie en klachten. Daarnaast is hij vier maal benaderd door individuele 
personeelsleden. In die gevallen is er in gesprekken en per mail ondersteuning geboden in 
knellende situaties. Soms in langer lopende trajecten. In enkele gevallen nam hij desgevraagd 
deel aan een gesprek. Niet zozeer als bemiddelaar, maar als steuntje in de rug. Zijn inzet wordt 
positief gewaardeerd.  
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SKOVV heeft een contract met Hulpverlening Gelderland Midden voor een externe     
vertrouwenspersonen met name t.b.v. klachten in het kader van (seksuele) intimidatie.  
In 2017 zijn er geen klachten op dit gebied binnengekomen. Wel heeft de externe 
vertrouwenspersoon een directeur en leerkracht van een school geadviseerd op het gebied van 
grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen. Daarnaast hebben verschillende medewerkers bij 
Hulpverlening Gelderland Midden  een cursus gevolgd  in het kader van het sociaal 
veiligheidsbeleid.  
 
SKOVV had in 2017 een contract i.h.k.v. bedrijfsgezondheidszorg met Human ConneXion, 
welke een eigen klachtenregeling heeft: 
Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de keuringen en spreekuren, maar ook op 
andere adviezen, over telefoonbehandeling, wachttijden, bereikbaarheid, communicatie 
enzovoort. 
 
Landelijke klachtencommissie (LKC): 

Hier kunnen ouders of verzorgers van leerlingen, maar ook personeel (iedereen die 
daadwerkelijk bij de school betrokken is) een klacht indienen. Deze commissie adviseert het 
bestuur t.a.v. de afwikkeling van de behandelde klacht. In 2017 is er geen klacht ingediend bij 
de LKC.  
 
Geschillencommissie medezeggenschap: 

Deze commissie behandelt op verzoek van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, 
het schoolbestuur of beiden, geschillen die zijn ontstaan tussen (G)MR en schoolbestuur. 
De commissie doet een bemiddelingsvoorstel of een bindende uitspraak. In 2017 is er geen 
geschil aan de geschillencommissie voorgelegd.  
 
Bezwarencommissie Fuwa 

Deze commissie behandelt bezwaren van werknemers tegen een door het schoolbestuur 
vastgestelde functiewaardering. De commissie brengt advies uit aan het schoolbestuur. In 2017 
zijn er geen bezwaren betreffende SKOVV behandeld.  
 
Commissie van beroep: 

De Commissie van Beroep behandelt en beslist op beroepschriften ingediend door 
onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel. De Commissie behandelt zaken 
betreffende disciplinaire maatregelen, schorsing en andere besluiten t.a.v. personeel. In 2017 
zijn er geen zaken aan de commissie voorgelegd.  
 
Bovenstaande gegevens betreffende de afhandeling van klachten zijn vermeld op de SKOVV 
website, de schoolgidsen en de websites van de individuele scholen. Alle scholen beschikken 
over een school-vertrouwenspersoon die regelmatig training volgt.  
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Personeelsbeleid 
 
We geloven dat het personeel er toe doet en het verschil maakt. De wereld verandert en dat is 
van invloed op het onderwijs en de rol van de leerkrachten. Welke kennis, vaardigheden en 
houding horen hierbij?  We willen de motivatie van de medewerkers verbinden met de ambities 
van de organisatie. Ons personeelsbeleid is gericht op ontwikkeling van medewerkers. Het 
Strategisch BeleidsPlan (SBP) geeft aan dat we willen investeren in de medewerkers als 
onderwijsprofessionals.  Daarbij zijn positieve werkbeleving, bekwaamheid en (persoonlijk) 
leiderschap belangrijk en een integraal onderdeel van het strategisch beleid van SKOVV. Meer 
dan in het verleden is ingezet op het leren met en van elkaar, en op ontwikkeling van 
leerkrachten. Deze lijn zal ook in 2018 worden voortgezet.  
 
Bestuursformatieplan  
 
Er is voor gekozen om het bestuursformatieplan voor 2018-2019 en de daarop volgende jaren 
reeds in kalenderjaar 2017 te ontwikkelen en vast te stellen. In nauw overleg tussen de 
betrokken stafmedewerkers financiën en P&O is een tijdpad opgesteld, om zowel de 
(meerjaren)begroting als het bestuursformatieplan voor de kerst van 2017 vast te stellen. 
Volgens CAO moet het bestuursformatieplan jaarlijks voor 1 mei worden vastgesteld, nadat de 
PGMR daarmee ingestemd heeft. SKOVV heeft het plan dus 4 maanden eerder vastgesteld. 
Een belangrijk voordeel van het eerder vaststellen van het bestuursformatieplan, is dat de 
scholen eerder duidelijkheid hebben over te besteden middelen, en dat de mobiliteitsronde 
eerder gestart kan worden.  
In november 2017 heeft met alle scholen een formatiebespreking plaatsgevonden, waarin 
afspraken voor het nieuwe schooljaar zijn gemaakt. Daarbij is de richtlijn gehanteerd dat de per 
school beschikbare formatie evenredig en als gevolg van bewuste keuzes binnen de individuele 
school ingezet kan worden. Eind 2017 is de jaarlijkse mobiliteitsinventarisatie uitgezet. In 2017 
is geen sprake geweest van ontslag of aankondiging daarvan op grond van een tekort aan 
formatie. De lichte daling van het leerlingenaantal kon via natuurlijk verloop in het aantal 
arbeidsplaatsen opgelost worden. Op grond van de leerlingenontwikkeling en de te verwachten 
personele mutaties is er in 2018 geen sprake van gedwongen ontslag en Risico dragend Deel 
van Formatie-plaatsing is niet nodig.  
 
Personele wisselingen 

 
2017 was een jaar met veel personele wisselingen. Dit heeft in de organisatie voor de nodige 
onrust gezorgd. Het dienstverband van  de bestuurder werd per 1 augustus 2017 beëindigd en 
zijn taken zijn tot 1 februari 2018 ingevuld door een interim bestuurder.  Zowel binnen de 
bezetting aan directeuren, als op het stafbureau zijn veel mutaties geweest. In een aantal 
gevallen zijn de posities tijdelijk bezet door interim medewerkers (bestuurder, P&O, controller, 
schoolleiders). Het kostte de nodige inspanningen om de vrijgekomen posities weer goed en 
structureel in te vullen. Dat is gelukt. Naast het werven en selecteren van nieuw personeel, is 
met succes een beroep op een aantal in dienst zijnde directeuren gedaan om tijdelijk waar te 
nemen op andere scholen. 
 
Er waren geen RDDF-plaatsingen in het schooljaar 2016-2017 en er is dus ook geen ontslag 
geëffectueerd op basis van formatietekorten. Op grond van het meerjarenperspectief in het 
bestuursformatieplan 2017-2018 zijn geen medewerkers in het RDDF geplaatst. Er is wel 
voorzien dat het aantal medewerkers met ongeveer 3 fte zal moeten dalen, naar verwachting 
zal dit gehaald worden met natuurlijk verloop.  
 
De sociale regeling die sinds 2014 binnen SKOVV van kracht was en tot doel had om het 
vertrek van werknemers te bevorderen en daarmee gedwongen ontslagen te verminderen of te 
voorkomen is met het oog op de positieve formatie-ontwikkeling eind 2017 geëindigd. Gelet op 
het aankomende tekort aan bevoegde leerkrachten in het basisonderwijs is de aandacht meer 
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gericht op het behoud van medewerkers. SKOVV heeft zich met instemming van de GMR 
aangesloten bij het  Regionaal Transfer Centrum Gelderland/Utrecht om in samenspraak met 
andere onderwijsorganisaties de arbeidsmarktproblematiek in de regio gezamenlijk aan te 
pakken.  
  
Vrijwillige mobiliteit 

 
Het mobiliteitsbeleid is erop gericht goede medewerkers in de gelegenheid te stellen intern te 
mobiliseren, in het kader van hun ontwikkeling. In samenspraak met de directeuren en GMR is 
vervolgens een nieuwe visie op mobiliteit geformuleerd, vastgelegd en uitgewerkt in het 
Mobiliteitsbeleid SKOVV (5-7-2016). SKOVV ziet mobiliteit als personeelsinstrument dat 
bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van zowel de medewerker als de organisatie. Het 
bevordert de flexibiliteit in de organisatie, komt aan de ontwikkelbehoefte van medewerkers 
tegemoet en kan bijdragen aan het voorkomen van ziekteverzuim. Een helder traject, goede 
communicatie, facilitering van de mobiliteitskandidaat rondom de overstap én het toewerken 
naar een positief imago van mobiliteit zijn belangrijk.  
Het vertrouwen in het mobiliteitsbeleid moet in de loop der jaren verder groeien. Het beleid lijkt 
succesvol: in 2017 hebben zich meer kandidaten dan eerdere jaren gemeld voor een 
verkennend gesprek. Heel positief is, dat het gelukt is het merendeel van deze medewerkers 
(10 leerkrachten) de door hen gewenste overstap te laten maken! Ook een aantal 
directievacatures kon door interende mobiliteit worden ingevuld.  
 
Aanbod van personeel 

 
SKOVV heeft in 2017 regelmatig te maken gehad met een tekort aan invalleerkrachten. Er was 
sprake van uitstroom door onder andere pensionering, maar tegelijkertijd ook een afnemend 
aanbod aan invalkrachten. Er is in het Regionaal Transfer Centrum Gelderland/Utrecht een 
samenwerking met andere besturen én mobiliteitscentrum IPPON aangegaan, als gevolg 
waarvan onder andere een aantal invalleerkrachten in reguliere dienst benoemd is. Helaas is 
het IPPON ook niet telkens gelukt om volledig te voorzien in de vraag naar invalleerkrachten, 
omdat er een regionaal tekort is aan invalleerkrachten.  
 
Voor SKOVV biedt de samenwerking in het Regionaal Transfer Centrum en IPPON goede 
mogelijkheden om medewerkers, al dan niet tijdelijk, onder te brengen en samen te werken aan 
toekomstgericht  beleid inzake werving – en selectie van onderwijspersoneel. SKOVV was tot 
mei 2017 penvoerder van het RTC. Deze taken zijn  overgedragen aan CNS Ede. Met 
instemming van de GMR is de samenwerking met het RTC verlengd tot eind 2018.  Met de 
invoering van de WWZ is er groeiende aandacht voor de controle op het ontstaan van 
onbedoelde benoemings- of uitkeringsverplichtingen. Dit vereist de komende jaren extra 
aandacht.  
 
Collegiale consultatie 

 
Collegiale consultatie is een instrument dat sterk kan bijdragen aan professionele ontwikkeling. 
Medewerkers hebben uitgesproken graag met en van elkaar te leren. Daarom is op 
stichtingsniveau de afspraak gemaakt dat alle leerkrachten in schooljaar 2017-2018 gebruik 
maken van collegiale consultatie. Daar worden zij ook voor gefaciliteerd. In het overleg van het 
managementteam (directieoverleg) maakt intervisie deel uit van de agenda.  
 
 
 
 
 

 



 
Jaarverslag 2017 

31237 / Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei, te Ede 

 20 

 

SKOVV coaching 
 
Ook in 2017 is sterk ingezet op georganiseerde interne coaching bedoeld voor 
professionalisering van leerkrachten. Leerkrachten zijn de belangrijkste medewerkers bij het 
verhogen van de onderwijskwaliteit. SKOVV vindt het van groot belang dat elke leerkracht 
reflecteert op het eigen functioneren en aan optimalisering van leerkrachtvaardigheden werkt. 
Daarvoor kan bijvoorbeeld scholing, maar ook SKOVV coaching worden ingezet.  
Het team van coaches bestaat nu met name uit leerkrachten. Deze leerkrachten investeren in 
het verder ontwikkelen van de eigen coachingsvaardigheden, onder leiding van een externe 
deskundige.  
 
Functiemix 

 
SKOVV wil onderwijs van hoge kwaliteit verzorgen en dat is alleen mogelijk met kwalitatief 
goede leerkrachten. Leerkrachten die zich blijven ontwikkelen en een pedagogisch en 
didactisch klimaat creëren waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Een deel van de 
leerkrachten beheerst deze vaardigheden, en wil en kan nóg meer. Deze leerkrachten hebben 
de competenties, bereidheid en flexibiliteit om hun expertise in te zetten ten gunste van de 
organisatie. Deze leerkrachten kan loopbaanperspectief en een hoger salaris worden geboden 
door middel van een LB functie. Eind 2017 was 23% van de leerkrachten benoemd in een LB 
functie. De functiemix wordt - in overleg met de GMR - nu meer dan voorheen ingezet als een 
‘vliegwiel voor ontwikkeling’. Leerkrachten worden aangemoedigd te solliciteren naar een LB 
functie. Zij worden niet ‘voorgedragen’ door hun eigen directeur, maar reageren zelfstandig en 
rechtstreeks naar de sollicitatiecommissie, bestaande uit een medewerker P&O, de directeur 
van een andere SKOVV school en de eigen directeur. Het streven is om deze gesprekken altijd 
ontwikkelgericht te laten zijn en afspraken te maken die bijdragen aan de professionele 
ontwikkeling van de leerkracht, altijd in relatie tot de doelen van de organisatie. 
 
Taakbeleid 
 
De invoering van de 40-urige werkweek en het nieuwe taakbeleid hebben geleid tot 
ingewikkelde puzzels voor medewerkers en directeuren. Het bleek in veel gevallen niet mogelijk 
alle taken in de 40 uur per week onder te brengen. Het doel van de maatregel is dit aspect van 
werkdruk inzichtelijk en bespreekbaar te maken en bovendien de regelruimte van de leerkracht 
(eigen leiderschap) te vergroten. Deze doelen zijn nog niet overal behaald. In 2017 is (in het 
bestuursformatieplan) in overleg met de GMR de afspraak gemaakt om het geldende taakbeleid 
te evalueren in 2018.  
 
Ziekteverzuim binnen SKOVV 2017 

 
SKOVV had jarenlang een relatief hoog gemiddeld voortschrijdend ziekteverzuimpercentage 
dat varieerde tussen de 7 en 9%. Sinds 2015 is er extra aandacht voor preventiemaatregelen 
en effectieve interventies bij verzuim. Om dit 
beleid te ondersteunen is SKOVV in 2016 in 
zee gegaan met een andere bureau voor 
bedrijfsgezondheidszorg, Human ConneXion. 
Dit heeft bijgedragen aan een geleidelijke 
daling in het voortschrijdend 
ziekteverzuimpercentage tot 5,3% in 
december 2016. Helaas is in 2017 het 
ziekteverzuimpercentage weer flink gestegen 
(naar 6,8% in december 2017), zoals 
weergegeven in onderstaande tabel.   
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Landelijk gezien is het verzuimpercentage onder het onderwijzend personeel in het primair 
onderwijs tussen 2014 en 2016 gestegen van 6,0% in 2014 naar 6,2% in 2016.(Bron: 
Verzuimonderzoek personeel PO en VO 2016). De meldingsfrequentie is in 2017 licht gedaald 
naar 0,85 en zit daarmee onder het landelijk gemiddelde van 1,1 over het jaar 2016. 
 
Overige maatregelen 

Binnen SKOVV wordt gekeken naar het ziekteverzuimpercentage van de hele organisatie en 
vervolgens naar welke scholen ten opzichte hiervan negatief scoren. Van deze scholen wordt 
per medewerker onderzocht wat de reden van het verzuim is geweest, zodat (indien werk 
gerelateerd) de oorzaak hiervan kan worden aangepakt. Met de frequent verzuimers worden zo 
nodig acties afgesproken om tot reductie van het aantal keren verzuim te komen. Hierbij is ook 
nauw overleg met de bedrijfsarts. Bij de ziekteverzuimanalyse wordt gebruik gemaakt van de 
kengetallen die het administratiekantoor Dyade beschikbaar stelt.  
 
Naast schoolniveau, worden ook op bovenschools niveau activiteiten ingezet om het verzuim 
omlaag te brengen. Enkele voorbeelden zijn: 
- ondersteuning van directies bij ziekteverzuimbegeleiding 
- inzet van SKOVV coaches 
- denktank gesprekken tussen leerkrachten en stafbureau 3 x per jaar 
- individuele coaching van de intern begeleiders (IB-ers) 
- gesprekscyclus tussen directies en medewerkers 
- waar mogelijk/noodzakelijk maatwerk in de formatietoedeling 
 
In het strategisch beleidsplan 2015-2019 zijn beheersing van werkdruk en ziekteverzuim, maar 
vooral het stimuleren van een positieve werkbeleving, belangrijk thema's. In de CAO primair 
onderwijs zijn ook maatregelen opgenomen die hieraan moeten bijdragen.  
 
In 2015 is op een school binnen SKOVV met een hoog ziekteverzuim een pilot gestart in 
samenwerking met het Vervangingsfonds met een project "Gezonde werkdruk daar word je 
beter van". Dit project heeft als doel inzicht te krijgen in welke interventies leiden tot een 
vermindering van een hoge ervaren werkdruk en een vermindering van een hoog 
ziekteverzuim. Bij de start is een 0-meting gedaan m.b.t. de ervaren werkdruk. In mei 2017 
heeft de eindmeting plaatsgevonden. In de afgelopen jaren is o.a. ingezet op bewustwording, 
werkplezier en werkstress, drijfveren en de keuzes die je daarin kunt maken.  
 

Landelijk gemiddelde 2015 
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Samenstelling personeel 
 
In totaal had SKOVV 263 medewerkers in dienst oftewel 175 fte. Daarvan waren 16 
personeelsleden voor directie/management, 213 voor onderwijs personeel, en 34 voor 
onderwijs ondersteunend personeel.  
 
  2015 2016 2017 

Total aantal personeelsleden 264 287 263 

Totaal aantal FTE 189 177 175 

 
 

 
Hieronder is het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie op 31 december van de 
afgelopen drie kalenderjaren in beeld gebracht. Over het geheel genomen is de verdeling over 
de leeftijdscategorieën niet ongunstig, echter blijft het aandacht vragen. De sociale regeling 
moet er toe bijdragen dat het aantal personeelsleden in de categorie tot 34 jaar toeneemt. Door 
middel van verder te ontwikkelen Strategische Personeelsplanning (SPP) wordt gestreefd naar 
een passende personele bezetting, in kwalitatief en kwantitatief opzicht. Daarnaast wordt met 
SPP gestreefd naar ontwikkeling en benutten van specialismen.  
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Het overgrote deel van het personeel van SKOVV bestaat nog steeds uit vrouwen. Dit is een 
landelijk verschijnsel. Zeker waar het onderwijsgevend personeel (OP) betreft. Het aantrekken 
van meer mannelijke leerkrachten, één van de doelen uit het strategisch beleid, lukt 
onvoldoende. Dat is tevens gevolg van het feit dat er weinig mannen voor de Pabo opleiding 
kiezen, en degenen die dat wel doen veelal snel doorstromen naar functies buiten het 
klaslokaal. Eind 2017 waren, inclusief parttimers, 263 personen werkzaam binnen de SKOVV 
scholen; 33 mannen tegenover 230 vrouwen, respectievelijk 12,5% en 87,5%.  
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Bedrijfsvoering 
 
Financieel Beleid  
 
Het financiële beleid is onderdeel van het totale beleid van de stichting. Uitgangspunt hierbij is 
dat financiën geen doel op zich vormen maar een middel om onderwijskundige doelen van de 
scholen en de stichting, zoals verwoord in het Strategisch Beleidsplan te kunnen bereiken. Uit 
het financiële beleid moet blijken hoe en op welk moment de financiële middelen verantwoord 
worden ingezet.  
Voor wat betreft het algemeen financiële beleid kan worden aangegeven dat hierbij de 
meerjarenbegroting en meerjarenbestuursformatieplan per kalenderjaar en per schooljaar 
centraal staan. Op basis van het meerjarenbestuursformatieplan wordt per schooljaar en 
kalenderjaar een formatieplan opgesteld per school.   
 
Binnen SKOVV vindt de toewijzing van formatiebudgetten aan de scholen plaats op grond van 
de T-0 telling. Door gebruik te maken van de T-0 telling, gebaseerd op het geprognosticeerde 
werkelijke aantal leerlingen per 1 oktober van het betreffende schooljaar, is het mogelijk beter 
aan te sluiten bij de feitelijk aanwezige leerlingaantallen en de schaarser wordende budgetten, 
conform het Strategisch Beleidsplan, daar in te zetten waar deze het meest nodig zijn. De 
begroting en formatieplan worden na onderling overleg tussen de directeuren en de bestuurder 
door de bestuurder vastgesteld.  
 
Investeringsbeleid 

 
Het investeringsbeleid is gebaseerd op het realiseren van de in het Strategisch Beleidsplan 
2015-2019 geformuleerde ambities.  
 
In het Strategisch Beleidsplan werden expliciet de volgende onderdelen benoemd: 
- Moderne onderwijsmethoden gericht op handelingsgericht werken; 
- Deskundigheidsbevordering / scholing in relatie tot duurzame inzetbaarheid; 
- Facilitering van het professionele gesprek en kennisdeling; van ontmoeting, netwerken,  

intervisie en consultatie; 
- Verbetering en uitbreiding van de HR instrumenten, waaronder coaching; 
- Analyseren en evalueren onderwijs ter verbetering van de kwaliteit; 
- ICT: zowel t.a.v. het onderwijsproces (uitdaging en maatwerk voor leerlingen), goede  

hard- en software, facilitering van scholing en samenwerking, als  t.a.v. de planning en  
control cyclus. 

 
Parallel aan de begroting wordt jaarlijks het meerjareninvesteringsplan voor inventaris, 
apparatuur en leermiddelen bijgesteld op basis van het investeringsbeleid. Hierin zijn de 
afschrijvingen verwerkt. De onderhoudsplanning en het meerjareninvesteringsplan voor 
meubilair worden op bovenschools niveau opgesteld en uitgevoerd, de overige op 
schoolniveau.  
  
Treasury 

 
De stichting hanteert het uniforme treasury statuut van de Verus. In dit statuut is bepaald binnen 
welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te 
richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun 
bestemming worden besteed. 
De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling 
beleggen lenen en derivaten OCW 2016. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen, de 
tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. 
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Nagenoeg alle rekeningen zijn ondergebracht bij de SNS bank (zakenrekening en 
spaarrekening), SKOVV heeft ook een spaarrekening bij de Robeco, een beleggingsrekening bij 
de Rabobank en nog twee rekeningen bij de ING Bank van de ouderraad van een school.  

 

ICT ontwikkelingen 
 
Een van de speerpunten uit het Strategisch Beleidsplan is de inzet op het verbeteren van de 
kwaliteit, de afstemming en het gebruik van ICT: zowel in het onderwijsproces (uitdaging en 
maatwerk voor leerlingen), bij goede hard- en software, in de facilitering van scholing en 
samenwerking, als in de planning en control cyclus. In 2017 zijn belangrijke stappen gezet:  
 
Touchscreens en Chromebooks 

Op verschillende scholen zijn de oudste digiborden afgeschreven en zien we de intrede van de 
touchscreens. Een groot verschil t.o.v. de digiborden is het scherpe beeld, het geluid en de vele 
extra gebruiksmogelijkheden.  
Daarnaast zijn er op twee scholen pilots gestart met Chromebooks. De Franciscusschool is met 
de groepen 3 t/m 8 volledig overgestapt op het werken in de cloud met Chromebooks. Een 
andere pilot draait op de Antoniusschool. Daar is ervoor gekozen om eerst met één groep 
ervaring op te doen. Zij maken daarbij gebruik van het Google platform. De ervaringen van 
beide scholen worden in het MT gedeeld met de andere scholen.  
 
SharePoint 

In 2017 is een herstart gemaakt met de SharePoint-omgeving. Deze omgeving ‘het Digiplein’, is 
opnieuw vormgegeven door de firma Speyk uit Veenendaal. Het Stafbureau werkt nu volledig 
met SharePoint. In december 2017 hebben ook de directies toegang gekregen tot een deel van 
deze omgeving. Het is de bedoeling om dit in 2018 verder uit te bouwen en alle digitaal 
beschikbare documenten als beleidsafspraken, procedures, richtlijnen, protocollen en afspraken 
via SharePoint te delen. Ook de afspraken en overeenkomsten met externe dienstverleners zijn 
hierin toegankelijk.  
 
Office 365  

In 2017 hebben alle personeelsleden nieuwe mailadressen gekregen. SKOVV maakt hiervoor 
gebruik van de Office 365 omgeving van Microsoft. De nieuwe mailadressen werken allemaal 
met voorletter.achternaam@skovv.nl.  
 
Beheer ICT stafbureau 

In 2017 is het beheer van het Stafbureau overgedragen van de firma Dijkma naar de firma 
Speyk. Daarmee heeft de firma Speyk het totale beheer van alle ICT gerelateerde zaken. Het 
gaat daarbij  o.a. om het volledige netwerkbeheer, SharePoint en Office 365.  
 
Telefonie 

Skovv heeft de keuze gemaakt om de komende jaren het 
stafbureau en alle scholen voor telefonie te laten bellen via het 
internet. (VOIP) In 2017 zijn het stafbureau en de Groene Vallei 
hiermee begonnen. Hiervoor is de centrale zo voorbereid dat 
alle scholen hier ook gebruik van kunnen gaan maken.  
 
Invoering AVG  

Op 25 mei 2018 zal de Europese verordening betreffende 
privacy van kracht worden. Deze beoogt te bevorderen dat 
organisaties de persoonsgegevens die verzameld worden beter 
beschermen. In het onderwijs heeft deze regelgeving veel 
impact. Ter voorbereiding op de invoering van de AVG-verordening werken we sinds oktober 
2017 aan het creëren van bewustwording in de organisatie, te beginnen bij de MT-leden. 
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Huisvesting 
 
SKOVV heeft in het huisvestingsdossier te maken met onderhoud van bestaande gebouwen en 
het upgraden van bestaande gebouwen. Er lopen trajecten om te komen tot vervangende 
nieuwbouw in drie gemeenten: Ede, Veenendaal en Renkum.  
In de loop van 2017 is duidelijk geworden dat de budgetten voor vervangende nieuwbouw van 
onze scholen door alle drie de gemeenten te laag zijn begroot. De beschikbaar gestelde 
bedragen waren gebaseerd op de situatie van voor de crisis waarbij aanbestedingsvoordeel 
gehaald kon worden. Dat voordeel is weggevallen, de markt trekt aan en de prijzen stijgen mee. 
In alle drie de gemeenten heeft dat ertoe geleid dat het traject naar nieuwbouw vertraging 
oploopt, omdat nieuwe middelen gezocht moeten worden en/of de plannen aangepast.   
Door toepassing van het bouwbesluit gebruiken we meer duurzame materialen bij nieuwbouw 
en meer energiezuinige installaties. We mogen verwachten dat de exploitatie van gebouwen 
hierdoor gunstig wordt beïnvloed. De ontvangen materiële bekostiging is nauwelijks toereikend 
om in de onderhoudskosten voor de toenemende hoeveelheid technische voorzieningen in de 
gemoderniseerde schoolgebouwen te voorzien. 
De meerjarenonderhoudsplanning, gebaseerd op de decentralisatie van het gehele onderhoud, 
wordt jaarlijks bijgesteld. 
  
Het meerjarenonderhoudsplan voor de schoolgebouwen van SKOVV voor de komende tien jaar 
vormt samen met de Integrale Huisvestingsplannen (IHP) van de gemeenten waar SKOVV 
scholen heeft, de basis voor het te voeren huisvestingsbeleid. Woningbouwplannen, prognoses, 
maar ook het resultaat van het IHP-overleg tussen gemeenten en schoolbesturen spelen een 
rol. SKOVV heeft scholen in zes gemeenten. In dit jaarverslag worden per gemeente waar 
SKOVV scholen heeft de resultaten van het huisvestingsbeleid samengevat. 
  
Gemeente Barneveld 

  
Antoniusschool 
Deze school is sinds 2012 gehuisvest in een compleet gerenoveerd gebouw. Zoals bij veel 
nieuwe schoolgebouwen veroorzaken ook hier de vele technische voorzieningen t.b.v. 
energievoorziening en een gezond binnenklimaat toenemende onderhoudskosten. De school 
heeft duidelijk groeipotentieel en kampt met ruimtegebrek. In 2017 is in samenspraak met de 
gemeente Barneveld een architectenonderzoek uitgevoerd om de mogelijkheden van aanbouw 
van een extra lokaal te realiseren. 
  
Gemeente Ede 

  
Koning Davidschool 
Deze school is in redelijke staat maar kan de groei niet meer goed huisvesten. Er wordt nu 
intensief gebruik gemaakt van een overlooplocatie naast de school. Nieuwbouw staat pas 
gepland voor 2026. Voor 2018 staat een upgrade van het interieur en de gevel gepland. Het 
speellokaal is tijdelijk als leslokaal ingericht, en in 1e kwartaal 2018 komt er in de 
overlooplocatie een extra lokaal vrij voor de leerlingen van de Koning Davidschool. 
Ruimtebehoefte blijft een speerpunt voor de komende 
jaren. 
  
Kleine Prins 
De Kleine Prins beschikt over een tamelijk nieuw gebouw 
dat goed voldoet. Het heeft nu nog enige leegstand, 
maar de verwachting is dat de nieuwbouw in de wijk 
Kernhem ertoe gaat leiden dat de school groeit. Met de 
gemeente is afgesproken dat de leegstaande 
Meanderschool in dezelfde wijk zal worden aangepast, 
zodat deze kan fungeren als een overlooplocatie.   
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Franciscusschool 
In de Maandereng is de Franciscusschool in een scholencomplex gehuisvest samen met de 
Beatrixschool van CNS Ede en Uniek van Proominent. Op initiatief van de gemeente Ede is 
reeds in 2012 gestart met overleg over een algehele aanpassing van het gebouw en 
nieuwbouw van het verbindende middengedeelte. De gemeente Ede heeft hiervoor gelden 
gereserveerd om naast de scholen ook andere kindgerichte voorzieningen in het gebouw onder 
te brengen, waardoor een Kindcentrum kan ontstaan. De deelnemende besturen (Proominent, 
CNS Ede en SKOVV) zijn samen met Spelenderwijs in de lead om te komen tot het 
Kindcentrum Maandereng: de planvorming is in 2017 afgerond en zal in 2018 worden 
aanbesteed. In de Franciscusschool zijn renovatiewerkzaamheden gestart, verdeeld in 2 fases. 
Fase 1 betreft de lokalen (in 2017), fase 2 en de overige ruimtes (in 2018). De Franciscusschool 
school groeit qua leerlingentallen.  
  
Panta Rhei 
Het gebouw van de Panta Rhei is in goede staat. De sportvloer is in 2017  grotendeels voor 
rekening van de gemeente Ede vernieuwd. Vanuit de gemeente is er de wens hier met nabij 
gelegen scholen van CNS en Proominent te komen tot een Kindcentrum. Door uitblijven van 
voortgang is de school voornemens zelf BSO en peuterspeelzaal voorziening te creëren samen 
met Spelenderwijs. 
 
Groene Vallei 
Het gebouw van de Groene Vallei is verbouwd en heeft een upgrade gekregen. Het stafbureau 
SKOVV is gehuisvest in een aantal ruimtes in deze school.  
  
St Alexanderschool 
Het gebouw is in redelijke staat. In  2017 is het schoolplein opnieuw ingericht middels 
crowdfunding en benefietacties. Het gebouw staat op de nominatie voor nieuwbouw in 2026.  
  
Gemeente Renkum 

  
Don Boscoschool en de Vita Vera 
De gemeenteraad van Renkum heeft al in december 2013 besloten € 3,9 miljoen ter 
beschikking te stellen voor gezamenlijke nieuwbouw van de te fuseren Don Boscoschool en de 
Vita Vera samen met de nieuwbouw voor twee te fuseren scholen van PPO-de Link. De Don 
Boscoschool en Vita Vera sorteren inmiddels voor op de nieuwbouw en het voornemen tot fusie 
onder de naam De Keijenberg. De budgetten voor nieuwbouw staan onder druk. In overleg met 
de gemeente en besturen zijn er financieel gezien extra toezeggingen gedaan van beide 
kanten. SKOVV zal o.m. in het kader van duurzaamheid in totaal € 165.000 bijdragen in de 
kosten van de nieuwe accommodatie. In het afgelopen jaar zijn de stukken uitgewerkt naar een 
voorlopig ontwerp met de architect en schoolbesturen .  In januari 2018 heeft de raad 
ingestemd met een extra krediet van € 1,3 miljoen. Medio augustus 2018 zal er gestart worden 
met de nieuwbouw en de oplevering wordt verwacht 2e helft 2019.  
  
Gemeente Rhenen 

  
Cuneraschool 
Begin 2015 is het nieuwe schoolgebouw van de 
Cunera opgeleverd. De school is in uitstekende staat 
en straalt rust en orde uit hetgeen de werk- en 
leerhouding bevordert en ouders aanspreekt.  De 
school heeft groeipotentieel, maar dit stagneert door 
gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden. In 2018 zullen 
wij de gemeente benaderen om opties voor groei te 
bespreken.  
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Gemeente Veenendaal 

  
De Vuurvlinder 
De Vuurvlinder is gehuisvest in drie gebouwen in Veenendaal. In West zijn er twee naast elkaar 
staande schoolgebouwen, en in de wijk Noord bevindt zich een gebouw.  Er zijn vergevorderde 
plannen voor nieuwbouw van beide gebouwen op de locatie West samen met een school van 
de Stichting Wereldkidz (openbaar onderwijs). Met de gemeente en Wereldkidz zijn gesprekken 
gericht op goede samenwerking en realisatie van de nieuwbouw gaande. De gemeente heeft 
het beleid dat er een Integraal Kindcentrum (IKC) gerealiseerd moet worden. De inhoudelijke 
pedagogische afstemming van visie met alle betrokken partijen vergt veel tijd, maar is voor de 
gemeente voorwaardelijk voor het ter beschikking stellen van middelen. Hierin is geïnvesteerd 
in 2017. Begin 2018 zal de architectenselectie plaatsvinden, de oplevering van de gezamenlijke 
nieuwbouw wordt voor medio 2020 verwacht. Omdat nieuwbouw voor de locatie Noord pas 
gepland staat voor 2026, waren er ideeën om te oriënteren op verplaatsen van de locatie Noord 
naar een beter gebouw.  
  
  
Gemeente Wageningen 

  
Kardinaal Alfrinkschool 
Het gebouw heeft in de zomer van 2016 een stevige opknapbeurt gekregen waarbij het interieur 
is verbouwd en geüpgraded.  Het is weer in goede conditie voor de komende jaren. De gevels, 
plein en meubilair staan voor 2018 op het programma. 

St Jozefschool 
Het gebouw van de Josefschool is in goede staat. In 2015 is de speelzaal gemoderniseerd, in 
2017 is de keuken vervangen. De school heeft groeipotentieel maar geen ruimte. Met de 
gemeente is overleg geweest over mogelijkheden van uitbreiding maar deze heeft dit verzoek 
afgewezen.  
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Financiën 
 
 
Financiële positie op balansdatum 
 
Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2017 in vergelijking met 31 december 
2016. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. 
 
Balans 
 

 
 
Toelichting op de balans: 
 
Activa 

 
Materiële vaste activa: 

Het totaal van de vaste activa bedraagt per 31-12-2017 € 1.534.370. Er is geïnvesteerd in 
inventaris en apparatuur voor € 195.018 en in overige materiele activa voor € 101.404. De 
afschrijvingen op gebouwen en overige materiële vaste activa waren iets hoger dan de 
investeringen  Dit leidde tot een afname van de materiële vaste activa van € 24.601 ten 
opzichte van 31-12-2016.  
 
Vorderingen: 

De vorderingen zijn in 2017 met € 55.187 afgenomen ten opzichte van 2016 en bedroegen per 
31-12-2017 € 872.760. Deze daling ligt met name aan de betaling van een openstaande 
vordering door een gemeente. De vorderingen bestaan met name uit de post op het ministerie 
van OCW wegens het betaalritme van de personele bekostiging. Deze bekostiging wordt per 
schooljaar ontvangen en een gedeelte heeft aldus betrekking op 2018.  
 
Liquide middelen: 

De liquide middelen zijn in 2017 met € 314.654 toegenomen tot € 2.911.088. 
De stijging van de liquide middelen wordt veroorzaakt met name door het positieve 
exploitatieresultaat. Daarnaast zijn de voorzieningen gestegen en de vorderingen gedaald, 
welke een positief effect hebben op het banksaldo. Een nadere toelichting op de ontwikkeling 
van de liquide middelen is terug te vinden in het kasstroomoverzicht. De liquide middelen zijn 
voornamelijk ondergebracht bij de SNS bank. Onder de liquide middelen zijn ook opgenomen 
de bankrekeningen bij scholen voor in totaal € 480.274. Hieronder vallen ook de saldi van de 
TSO en de Ouderraden van de scholen.  
 
Passiva 

 
Eigen vermogen: 

Het eigen vermogen is door het positieve resultaat ad. € 74.661 toegenomen tot € 3.277.787. 
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de reserve publiek zoals in 
onderstaande tabel is weergegeven. 
 
 
 

Activa 31-12-2017 31-12-2016 Passiva 31-12-2017 31-12-20 16

Materiële vaste activa 1.534.370        1.558.972        Eigen vermogen 3.277.788        3.203.127           

Vorderingen 872.760           927.947           Voorzieningen 445.458           366.879              

Liquide middelen 2.911.088        2.596.434        Kortlopende schulden 1.594.972        1.513.347           

Totaal activa 5.318.218        5.083.353        Totaal passiva 5.318.218        5.083.353           
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  Stand per Resultaat Stand per  
  1-1-2017 2017 31-12-2017 
Algemene reserve 967.009 -307.867 659.142 

Reserve publiek 2.236.118 382.528 2.618.646 
Totaal eigen vermogen 3.203.126  74.661 3.277.787 

 
Voorzieningen: 

De voorzieningen zijn gestegen naar € 445.458, een toename van € 78.579. De post 
voorzieningen bestaat uit de voorziening onderhoud gebouwen en een voorziening jubileum.  
 

  
Stand per Dotatie Onttrekking Stand per  

1-1-2017 2017 2017 31-12-2017 
Voorziening jubileum 253.212 1.409 17.437 237.184 

Voorziening onderhoud 113.666 340.000 245.393 208.274 
Totaal voorzieningen 366.878  341.409 262.830 445.458 

 
De voorziening jubileum is in 2017 gedaald met € 16.028 tot € 237.183. De dotatie wordt 
berekend aan de hand van de te verwachten jubileumuitkeringen in de toekomst, waarbij 
rekening wordt gehouden met verwachte salarisstijgingen en de kans dat een medewerker in 
dienst blijft. De onttrekking in 2017 betreft uitbetaalde jubileum gratificaties. 
De voorziening onderhoud is per saldo toegenomen met € 94.607. In 2017 is € 340.000 
gedoteerd om de voorziening op langere termijn op voldoende niveau te houden zodat al het 
benodigde onderhoud aan de gebouwen kan plaatsvinden. De stijging van de voorziening 
onderhoud wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking van € 245.392. Dit betrof 
voornamelijk gepland onderhoud aan diverse schoolgebouwen.  
 
Kortlopende schulden: 

De kortlopende schulden zijn beperkt gestegen met € 81.625 naar € 1.594.972. De sterke 
daling van het saldo van de crediteuren (met € 113.313) is gecompenseerd door een stijging 
van de overige kortlopende schulden (stijging € 216.432). De overige kortlopende schulden zijn 
met name gestegen door een verwachte terugbetaling aan het Vervangingsfonds voor een te 
hoog vergoed bedrag. Andere kortlopende schulden betreffen met name het te betalen 
vakantiegeld en –dagen (€ 375.739) en te betalen belastingen en premies sociale 
verzekeringen (€ 505.782). Deze twee posten zijn ongeveer op gelijk niveau gebleven.  
 
 
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
 
SKOVV heeft een langlopend contract met Ricoh voor de huur van kopieerapparatuur en het 
scannen en kopiëren. In de Jaarrekening wordt dit contract nader toegelicht.  
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Resultaat 2017 

 
De begroting van 2017 ging uit van een negatief resultaat van € 110.381. Uiteindelijk resulteert 
een positief resultaat over het boekjaar 2017 van € 74.611. Oftewel een positief verschil van  
€ 185.042 met de begroting. Over het boekjaar 2016 bedroeg het resultaat -/-  € 255.384.  
 
Als gevolg van diverse ontwikkelingen (stijging loonkosten, teruglopende rijksbijdragen, 
invoering passend onderwijs, functiemix, leerlingenkrimp e.d.) heeft de stichting in de periode 
2010-2014 ingrijpende maatregelen genomen om de organisatie financieel gezond te houden. 
De maatregelen hebben er toe geleid dat zowel 2013, 2014 als 2015 positief zijn afgesloten. 
Het kalenderjaar 2016 heeft helaas weer een negatief resultaat van € 255.384 met name door 
hogere personele lasten en overige instellingslasten. Deze waren zowel ten opzichte van 2015 
als ten opzichte van de begroting 2016 gestegen. In 2017 is vervolgens het resultaat weer 
positief met name als gevolg van hogere rijksbijdragen van OCW, inclusief een nabetaling over 
het schooljaar 2016/2017 van € 250.748. Deze nabetaling is in een beschikking van OCW  in 
het najaar van 2017 duidelijk geworden.  
 
De baten zijn in 2017 ten opzichte van 2016 gestegen. Ten opzichte van het budget zijn de 
baten € 1.004.407 hoger. Dat het resultaat ondanks deze stijging maar € 74.611 is, wordt met 
name veroorzaakt door hogere personeelslasten (€ 717.733 hoger dan gebudgetteerd).    
 
In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en een nadere specificatie van de 
belangrijkste verschillen. 
 
Staat van baten en lasten 

 
 

Realisatie
2017

Begroting
2017

Verschil Realisatie 
2016

Verschil

Baten

Rijksbijdragen OCenW 14.565.194   13.936.525   628.669        14.313.285   251.909        

Overige overheidsbijdragen 183.416        165.123        18.293          169.407        14.009          

Overige baten 644.006        286.561        357.445        710.090        -66.084         

Totaal baten 15.392.616   14.388.209   1.004.407     15.192.782   199.834        

Lasten

Personele lasten 12.750.898   12.033.165   717.733        12.764.583   -13.685         

Afschrijvingen 321.023        377.043        -56.020         315.897        5.126            

Huisvestingslasten 1.057.956     1.079.430     -21.474         1.112.933     -54.977         

Overige lasten 1.189.949     1.015.952     173.997        1.257.150     -67.201         

Totaal lasten 15.219.826   14.505.590   814.236        15.450.563   -130.737       

Saldo baten en lasten 72.790          -117.381       190.171        -257.781       330.571        

Financiële baten en lasten

Financiële baten 1.871            9.500            -7.629           3.772            -1.901           

Financiële lasten -                    2.500            -2.500           1.375            -1.375           

Totaal financiële baten en lasten 1.871            7.000            -5.129           2.397            -526              

Totaal resultaat 74.661          -110.381       185.042        -255.384       330.045        
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Baten 
 
Rijksbijdragen OCW: 

De rijksbijdragen OCW zijn ten opzichte van 2016 met € 319.811 gestegen. Deze zijn ook ten 
opzichte van de begroting hoger (€ 524.475). Dit verschil komt grotendeels voort uit de hogere 
personele bekostiging die over het schooljaar 2016/2017 werd ontvangen (van € 250.748). Dit 
was een gevolg van de door OCW doorgevoerde prijsaanpassingen voor het schooljaar 
2016/2017 ten opzichte van de in oktober 2016 bekendgemaakte regeling personele 
bekostiging 2016/2017. Deze compensatie vanuit OCW is pas na het vaststellen van de 
begroting 2017 bekend geworden.         
 
Onder Rijksbijdragen OCW zijn ook de gelden van de samenwerkingsverbanden opgenomen.  
Er zijn meer gelden toegekend vanuit de samenwerkingsverbanden. Ten opzichte van de 
begroting waren deze  € 104.196 hoger, met name door niet begrote bedragen van het 
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei voor het schooljaar 2017/2018. Voor de extra 
gelden via de samenwerkingsverbanden geldt dat hier hogere lasten tegenover staan.  
 
De hogere baten binnen Rijksbijdragen OCW bestaan ook uit niet begrootte OCW bijdragen 
voor Groei (€ 32.771 hoger), de Prestatie box (€ 59.123 hoger), Vergoeding Personeel en 
Arbeidsmarktbeleid (€ 48.731 hoger), Opvang Vreemdelingen (€ 19.460 hoger) en Subsidie 
voor Studieverlof (€ 28.607 hoger).  
 
Overige overheidsbijdragen: 

De overige overheidsbijdragen betreffen voornamelijk ontvangen gelden van de Gemeente Ede 
voor het verzorgen van Vóór en Vroegschoolse Educatie (VVE). Ten opzichte van 2016 zijn 
deze bijdragen ongeveer gelijk gebleven. Ook ten opzichte van het budget is er geen groot 
verschil (€ 18.293). De lichte stijging is toe te schrijven aan de bijdrage die een school ontvangt 
voor een werknemer met een ID baan in 2017.   
 
Overige baten: 

De overige baten bestaan met name uit huurinkomsten, baten Opvangklas en de bijdrage TSO 
van de scholen. De overige baten zijn ten opzichte van 2016 (€ 66.084) gedaald met name door 
lagere baten Opvangklas. Tegenover deze baten staan hogere personeelslasten. 
 
Ten opzichte van de begroting zijn de overige baten € 357.445 hoger. Dit is met name toe te 
schrijven aan een hogere baten Opvangklas (€ 170.100 hoger), terwijl het budget hiervoor maar 
€ 100.000 was. Tegenover deze baten staan hogere personeelslasten. 
 
Een andere oorzaak voor de hogere overige baten zijn de hogere verhuuropbrengsten, 
waaronder een hogere opbrengst door verhuur bij de locatie De Kleine Prins (€ 16.499) en 
Panta Rhei (€ 7273). Daarnaast is een andere oorzaak voor de hogere overige baten de 
verwerking van de saldomutaties van de bankrekeningen van de scholen, TSO en Ouderraden, 
welke heeft geleid tot een positief effect van € 64.417. Ten opzichte 
van de begroting zijn de bijdragen van TSO van scholen niet hoger, 
ten opzichte van 2016 zijn deze met € 31.000 gestegen.  
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Lasten 
 
Personele lasten: 

De personele lasten laten ten opzichte van 2016 een lichte daling zien (€13.684), maar in de 
begroting was een grotere daling voorzien. De realisaties waren € 717.733 hoger dan de 
begroting over 2017. De personele lasten zijn op te delen in lonen en salarissen, overige 
personeelslasten en uitkeringen. Deze worden hieronder toegelicht.  
 
Lonen en salarissen 

Ten opzichte van 2016 zijn de loon en salariskosten gedaald met € 146.256. Onder deze post 
vallen ook de premies voor het Vervangingsfonds, deze zijn gedaald naar € 377.073 ten 
opzichte van € 495.880 in 2016 vanwege een verlaging van het premiepercentage.  
Ten opzichte van budget is de post lonen en salarissen per saldo € 156.979 hoger. Voor een 
groot deel zijn de hogere lasten direct gekoppeld aan een stijging van de baten.  
 
Overige personele lasten 

De overschrijding van de personele lasten ten opzichte van de begroting wordt verder 
voornamelijk veroorzaakt door verschillende kostenposten die horen bij de overige personele 
kosten. De overschrijding van € 537.290 is met name toe te schrijven aan hogere kosten voor 
inhuur waaronder de interim bestuurder, interim controller en schooldirecteur. Daarnaast waren 
de lasten van de Opvangklas hoger dan begroot, daar staan hogere baten tegenover  
(€ 170.100 hoger).   
 
Uitkeringen 

De vergoedingen van het Vervangingsfonds worden ook onder de uitkeringen geboekt. Met 
betrekking tot de vergoeding van het Vervangingsfonds is een terugbetaling opgenomen van  
€ 124.066 over vergoede bedragen in 2016. Deze terugbetaling is volgens het 
Vervangingsfonds aan de orde vanwege het niet halen van de 98% inzet van pool-
medewerkers. Pool-medewerkers moeten meer dan 98% ingezet worden voor vervanging bij 
ziekte. Vervanging in het kader van bijvoorbeeld zwangerschapsverlof wordt niet vergoed, 
echter pool-medewerkers zijn hierop wel ingezet. Dat is de reden dat een bedrag moet worden 
terugbetaald, over de exacte bedragen die terug betaald dienen te worden is het RTC nog in 
gesprek met het Vervangingsfonds.  
 
Afschrijvingen: 

De afschrijvingslasten zijn ten opzichte van 2016 ongeveer gelijk gebleven, ten opzichte van de 
begroting waren ze € 56.020 lager.  
 
Huisvestingslasten: 

De huisvestingslasten zijn ten opzichte van 2016 gedaald met € 52.469. Met een daling was 
rekening gehouden in het budget, de realisaties lagen nog eens € 18.967 lager dan budget.  
 
Overige lasten: 

De overige lasten betreffen onder andere kosten voor leermiddelen, administratie en beheer en 
inventaris en apparatuur en bedroegen in 2017 € 1.189.949.  
 
De totale overige lasten laten ten opzichte van 2016 (€ 1.257.149) een daling zien van  
€ 67.200. Dit is met name toe te schrijven aan lagere lasten voor bestuursondersteuning  
(€ 30.536 lager) en minder lasten van de uitbesteding administratie (€31.433 lager). 
Daarentegen zijn de lasten voor Werving en Selectie in 2017 hoger ( € 50.498). De kosten voor 
de Bedrijfsgezondheidszorg zijn in 2016 geboekt onder de overige instellingslasten, maar in 
2017 onder overige personeelslasten. Dit leidt tot een verschil van € 61.262. 
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Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde overige lasten € 173.997 hoger. Dit is toe 
te schrijven aan hogere kosten voor leer- en hulpmiddelen (€ 47.163 hoger) vanwege met name 
hogere lasten voor verbruiksmaterialen (€ 44.387 hoger) en hogere lasten voor ICT-licenties.  
Daarnaast zijn de overige algemene kosten hoger, met name door hogere wervings- en 
advertentiekosten (€46.387 hoger). De wervings- en advertentiekosten in 2017 zijn hoger dan 
budget (€ 46.873 hoger) met name door de werving en selectie van een nieuwe bestuurder, 
hoofd Finance & Control en drie nieuwe schooldirecteuren.  
 
Financiële baten en lasten 

Door de lage rentestand zijn de financiële baten beperkt gebleven tot € 1.871, hetgeen zowel 
ten opzichte van de begroting als 2016 een daling betreft. De (zeer beperkte) financiële lasten 
zijn terug te vinden onder overige lasten en niet meer onder financiële lasten.  
 
Investeringen en financieringsbeleid 
 
Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan.   
Het beleid is dat als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt een 
spreiding in de aanschaf van nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen 
worden bewaakt op basis van de liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd vanuit een in de 
meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief. In hoofdstuk "Kenmerken van het 
gevoerde beleid" is onder "Financieel beleid" vermeld welke meerjaren financiële 
planningsinstrumenten hiervoor worden benut. 
  



 
Jaarverslag 2017 

31237 / Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei, te Ede 

 35 

 

 

Financiën: Kengetallen 
 
Hieronder zijn de kengetallen huisvestingsratio, liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit en het 
weerstandsvermogen opgenomen. Deze kengetallen zijn vergeleken met de 
signaleringswaarde zoals de onderwijsinspectie hanteert. Met behulp van de 
signaleringswaarde bepaalt de onderwijsinspectie of er mogelijk sprake is van een financieel 
risico. 
 

Kengetal 2017 2016 2015 2014 * 
Signaleringswaarde 
onderwijsinspectie 

Huisvestingsratio 0,07  0,07  0,08 - groter dan 0,10 
Liquiditeit (current ratio) 2,37  2,33  2,98 2,60  kleiner dan 0,75 
Rentabiliteit (1-jarig) 0,00  -0,02  0,00 0,01  lager dan -0,10 
Solvabiliteit 0,70  0,70  0,75 0,64  kleiner dan 0,30 
Weerstandsvermogen 0,21  0,21  0,23 0,14  kleiner dan 0,05 

* De bepaling van de kengetallen wijkt enigszins af ten opzichte van de opvolgende jaren. 
 

Huisvestingsratio        

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de 
totale lasten (inclusief financiële lasten). Definitie huisvestingsratio: Som van de 
huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van de totale 
lasten (inclusief financiële lasten).       
 
   31-12-2017 

 
31-12-2016 

Kengetal:  0,07  0,07 
 
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10. De 
huisvestingsratio is voor 2017 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In 
vergelijking met 2016 is de huisvestingsratio gelijk gebleven.  
 
Liquiditeit (current ratio) 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan 
voldoen. Definitie liquiditeit: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide 
middelen, kortlopende effecten, vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.  
    
   31-12-2017 

 
31-12-2016 

Kengetal:  2,37  2,33 
 
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75. De liquiditeitsratio 
geeft aan dat 2,37 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 
bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de 
overlopende passiva. De stichting heeft op 31 december 2017 de beschikking over € 2.911.088 
aan liquide middelen en heeft daarnaast € 872.760 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.  
Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de 
openstaande schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 1.594.972. De 
liquiditeit is voor 2017 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 
2016 is de liquiditeitspositie gestegen. In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden 
met de in de voorzieningen opgenomen verplichtingen.      
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Rentabiliteit 

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten. Definitie 
rentabiliteit: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 
 
   31-12-2017 

 
31-12-2016 

Kengetal 1-jarig:  0,00  -0,02 
 
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10. De rentabiliteit geeft 
aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. In 
vergelijking met 2016 is de rentabiliteitspositie gestegen.   
      
Solvabiliteit        

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus 
inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op 
langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Definitie solvabiliteit inclusief 
voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen. 
  

   31-12-2017 
 

31-12-2016  
Kengetal:   0,70  0,70 

     
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30. Deze definitie van de 
solvabiliteit geeft aan dat 70% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves en 
voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 30% van het totale vermogen gefinancierd 
wordt met vreemd vermogen. De solvabiliteit is voor 2017 groter dan de signaleringswaarde 
onderwijsinspectie. In vergelijking met 2016 is de solvabiliteitspositie gelijk gebleven.  
        
Weerstandsvermogen      

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere 
bedrijfsvoering behorende risico's op te vangen. Definitie weerstandsvermogen inclusief 
materiële vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële 
baten).    
 
   31-12-2017 

 
31-12-2016 

Kengetal:  0,21  0,21 
 
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05. In deze definitie wordt 
de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen benadrukt. Bij 
toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed 
functioneren van de planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het 
opvangen van de mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende 
weerstandsvermogen hebben of opbouwen. Het weerstandsvermogen is voor 2017 groter dan 
de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2016 is het weerstandsvermogen 
gelijk gebleven.     
 
Kapitalisatiefactor 

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of 
onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de 
vervulling van hun taken. Definitie kapitalisatiefactor: de activazijde van de balans minus de 
materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen gedeeld door de totale baten 
(inclusief financiële baten). 
 
   31-12-2017 

 
31-12-2016 

Kengetal:  0,34  0,33 
 
De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor. 
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Continuïteitsparagraaf 
 
Onderstaand wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor SKOVV. Hiermee willen 
we een beeld geven over de continuïteit van onze stichting. Eerst wordt ingegaan op de 
algemene uitgangspunten, vervolgens op de meerjarenbalans en de meerjarenbegroting 
inclusief de ontwikkelingen op het gebied van leerlingaantallen en personeel. Ten slotte wordt 
de ingegaan op het interne risicobeheersings- en controlesysteem. 
 
 
Algemeen 
 
SKOVV werkt met een planning- & controlcyclus. Deze start bij het Strategisch Beleidsplan. De 
andere producten van de planning & controlcyclus, zoals de schoolplannen, de 
meerjarenbegroting en het bestuursformatieplan bouwen hier op voort. In de jaarlijks op te 
stellen meerjarenbegroting en het bestuursformatieplan wordt naast de input uit het Strategisch 
Beleidsplan de relatie gelegd tussen ontwikkeling leerlingaantallen, de op grond daarvan te 
ontvangen rijksvergoedingen en de personele bezetting. Aan de hand hiervan kan de personele 
bezetting worden bijgesteld.  
 
Meerjarenbalans 
 

 
 
Deze meerjarenbalans is gebaseerd op de prognoses leerlingaantallen, het 
meerjarenformatieplan en de meerjarenbegroting 2018-2021. Deze worden hierna toegelicht. 
  

Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognos e

31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021

Activa

Materiële vaste activa 1.558.972 1.534.370 1.534.370 1.534.370 1.534.370 1.534.370

totaal vaste activa 1.558.972 1.534.370 1.534.370 1.534 .370 1.534.370 1.534.370

Vorderingen 927.947 872.760 872.760 872.760 872.760 872.760

Liquide middelen 2.596.434 2.911.088 2.743.575 2.900.656 2.953.141 3.033.779

totaal vlottende activa 3.524.381 3.783.848 3.616.335 3 .773.416 3.825.901 3.906.539

Totaal activa 5.083.353 5.318.218 5.150.705 5.307.786 5. 360.271 5.440.909

Passiva

Algemene reserve 967.009 659.142 709.547 767.898 773.220 839.349

Bestemmingsreserve 2.236.117 2.618.646 2.618.646 2.618.646 2.618.646 2.618.646

Totaal eigen vermogen 3.203.126 3.277.788 3.328.193 3.3 86.544 3.391.866 3.457.995

Voorzieningen 366.879 445.458 227.540 326.270 373.433 387.942

Kortlopende schulden 1.513.347 1.594.972 1.594.972 1.594.972 1.594.972 1.594.972

Totaal Passiva 5.083.353 5.318.218 5.150.705 5.307.786 5 .360.271 5.440.909
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Meerjarenbegroting 
 

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Baten
Gebaseerd op aantal leerlingen t-1 en t-2             2.797             2.721             2.737             2.695             2.695 

   14.313.285    14.565.194    14.144.703    14.055.045    14.021.581 

        169.407         183.416           35.400           35.400           35.400 

        710.090         644.006         477.931         458.695         454.721 

   15.192.782    15.392.616    14.658.034    14.549.140    14.511.702 

   12.764.583    12.750.898    12.094.947    11.989.742    12.033.708 

        315.897         321.023         376.446         378.061         378.636 

     1.112.933      1.057.956      1.063.575      1.052.175      1.039.375 

     1.257.150      1.189.949      1.076.161      1.074.311      1.058.161 

   15.450.563    15.319.826    14.611.129    14.494.289    14.509.880 

       -257.781         148.294           46.905           54.851             1.822 

            3.772             1.871             3.500             3.500             3.500 

            1.375                     -                     -                     -                     - 

            2.397             1.871             3.500             3.500             3.500 

       -255.384           74.661           50.405           58.351             5.322 

Huisvestingslasten

Overige lasten

Totaal resultaat

Totaal financiële baten en lasten

Financiële lasten

Financiële baten

Financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

Rijksbijdragen OCenW

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Totaal baten

Totaal lasten

Afschrijvingen

Personeelslasten

Lasten

 
 

Leerlingaantallen 

In de komende jaren zullen ook in onze regio de leerlingaantallen nog licht blijven afnemen. In 
enkele gemeenten wordt vanaf 2018 een stabilisering van de leerlingaantallen verwacht 
(Barneveld en Wageningen) en in enkele gemeenten zelfs een stijging (Ede en Veenendaal). In 
het formatiebeleid wordt daarop ingespeeld.  
 
 

 

Teldatum 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021

Antoniusschool 130 141 153 157 156 152

Cuneraschool 278 279 279 263 268 254

De Vuurvlinder ** 422 389 380 346 321 288

Don Boscoschool 114 101 101 96 100 92

Franciscusschool 121 132 136 140 139 128

Groene Vallei * 178 156 158 158 158 158

Kardinaal Alfrinkschool 223 208 207 191 180 160

Koning Davidschool ** 429 429 444 462 477 479

Panta Rhei 306 302 294 297 295 284

St Alexanderschool 238 240 241 241 243 242

St Jozefschool 200 195 198 202 215 216

Vita Vera 158 149 146 142 143 136

Totaal 2.797 2.721 2.737 2.695 2.695 2.589

PrognoseGerealiseerd
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**  Bij de Koning Davidschool is ook de Kleine Prins (dislocatie) onder hetzelfde Brinnummer (11XK) opgenomen. Bij de 
Vuurvlinder betreft het twee vestigingen: West en Noord. 
Bovenstaande prognoses zijn in 2017 op basis van gegevens van directies, gemeenten en Verus bijgesteld en komen overeen met 
de cijfers  gehanteerd in de vastgestelde begroting 2018.  

 
Personele lasten 

Een beperkte formatiedaling is voor de komende  jaren voorzien. De daling zullen we naar 
verwachting op kunnen vangen door natuurlijk verloop. Van gedwongen ontslagen zal geen 
sprake zijn in de komende jaren. Bij de begrotingen wordt voorzichtigheidshalve uitgegaan van 
natuurlijk verloop op de pensioengerechtigde leeftijd. In de praktijk kiezen personeelsleden er 
soms voor eerder te stoppen met werken, waardoor het natuurlijk verloop de laatste jaren groter 
is dan ingeschat. We moeten ons de komende jaren blijven richten op het vinden en binden van 
goede leerkrachten om verzekerd te zijn van goed onderwijspersoneel in de toekomst. Gelet op 
de verwachte uitstroom wordt een tekort voorzien.  
 
Bij het opstellen van het bestuursformatieplan wordt telkens nadrukkelijk gekeken naar de 
omvang van de formatie in relatie tot de baten. Bij de vastgestelde begroting over 2017 is ook 
een meerjarenperspectief opgenomen dat uitgaat van de in onderstaande tabel opgenomen 
FTE aantallen.  
 

 
 
Materiële lasten 

De investeringen voor leermiddelen, apparatuur en ICT, meubilair en onderhoud zijn 
opgenomen in de meerjaren investerings- en onderhoudsbegrotingen, over een periode van 4 
resp. 10 jaar. Deze worden jaarlijks op grond van ervaringsgegevens of technische opnamen 
bijgesteld.  
 
Het meerjarenonderhoudsplan voor de schoolgebouwen van SKOVV voor de komende tien jaar 
vormt samen met het Strategisch Huisvestingsplan binnen de gemeenten waar SKOVV scholen 
heeft de basis voor het te voeren huisvestingsbeleid. Woningbouwplannen, prognoses, 
ontwikkelingen op scholen, maar ook het resultaat van het overleg tussen gemeenten en 
schoolbesturen spelen een rol. Zoals eerder opgemerkt is het gewenste onderhouds- en 
vervangingsniveau niet mogelijk binnen de normering van de rijksvergoeding en moeten de 
uitgaven jaarlijks gemaximeerd worden.  Vanaf 2015 zijn schoolbesturen ook verantwoordelijk 
voor het buitenonderhoud, zonder dat de bijbehorende reserves van de gemeenten zijn 
overgedragen. Er heeft in geen gemeente waarbinnen SKOVV actief is een doordecentralisatie 
van de huisvesting plaatsgevonden. De gemeenten blijven derhalve vooralsnog 
verantwoordelijk voor nieuwbouw. Dit thema staat in de verschillende gemeentes op de agenda. 
In enkele gevallen vraagt een gemeente een eigen bijdrage om aan de duurzaamheidsambities 
bij te dragen of omdat door nieuwbouw geplande onderhoudskosten van de stichting komen te 
vervallen (denk aan vervanging van cv-installatie e.d.). Over 
renovaties en nieuwbouw worden in het Strategisch 
Huisvestingsplan per gemeente afspraken gemaakt.  
 
De voorgenomen scholenfusie in Renkum en de nieuwbouw van de 
schoolgebouwen in Renkum en Veenendaal, zullen de komende 
jaren extra investeringen vragen. De beleidskeuzes uit het 
Strategisch Beleidsplan en daarmee verband houdende 
ontwikkelingen zullen ook investeringen vragen. Deze zullen met 
name op het gebied van leer- en hulpmiddelen liggen. 
 

 

FTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Management/Directie 17 15 14 14 14 14 14
Onderwijzend personeel 143 142 135 132 130 128 128
Overige medewerkers 17 18 18 20 20 20 19
Totaal personele bezetting 177 175 167 166 164 161 161
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Interne risicobeheersings- en controlesysteem 
 
In het kalenderjaar 2017 vond een verbeterslag plaats, waarbij met behulp van externe 
expertise de complete cyclus is doorgelicht.  Waar noodzakelijk zijn aanpassingen in gang 
gezet.  
 

Interne beheersing en controle 

In het najaar van 2017 heeft de RvT de accountant (DVE) om een interim controle gevraagd ten 
aanzien van de financiële huishouding. De managementsamenvatting uit dit verslag: “ Wij zien 
dat de administratieve organisatie en interne beheersing van SKOVV op hoofdlijnen van 
voldoende niveau zijn. Op onderdelen is nog een doorontwikkeling in de interne beheersing en 
verder formalisering op de proceshuishouding noodzakelijk.  Wij constateren dat SKOVV een 
beperkte planning – en controlecyclus heeft geïmplementeerd. In het Strategisch Beleidsplan 
2015-2019 zijn onderwijs, personeel, leiderschap en samenwerking belangrijke pijlers. Wij 
adviseren u de pijlers uit de strategie te vertalen naar concrete doelstellingen en KPI’s en 
hierover periodiek te rapporteren”. In 2018 zal dit proces voor wat betreft de administratieve 
organisatie, interne controle en risicobeheersing verder vorm krijgen.  
 

Risicoparagraaf 

Eind 2017 is in samenspraak met alle geledingen een uitvoerige risicoscan gemaakt. Deze 
risicoanalyse biedt een richtlijn voor de gewenste omvang van de reserves, waarbij rekening 
gehouden wordt met het risicoprofiel van de organisatie. Deze risicoanalyse vervult daarmee 
een ondersteunende rol ten aanzien van de bedrijfsvoering, de staat van baten en lasten en 
het bestuursverslag. Uitgangspunt van deze risicoanalyse is dat er niet meer geld aan het 
primaire proces wordt onttrokken dan strikt noodzakelijk. 
Uit de risico-analyse van 2017 zijn de volgende belangrijkste conclusies getrokken:  
a. Vanwege geïnventariseerde risico’s wordt het risicoprofiel van SKOVV (als middelgrote 
organisatie) als ‘gemiddeld’ aangemerkt. 
b. Bij een ‘gemiddeld’ risicoprofiel wordt, op basis van ervaringsgegevens, een norm voor het 
weerstandvermogen gehanteerd van 10%.  
c. De liquiditeit, solvabiliteit en kapitalisatiefactor zijn volgens de normen van 
voldoende niveau. 
d. De hoogte van het feitelijke weerstandsvermogen van SKOVV is toereikend voor het dekken 
van de geïnventariseerde risico’s en toereikend en passend bij een ‘gemiddeld’ risicoprofiel. 
 
Het grootste concrete risico waar SKOVV op korte termijn mee te maken heeft is daling van het 
leerlingaantal. In combinatie met personele lasten, die iets hoger liggen dan het landelijk 
gemiddelde (resp. 84% en 82,6%), is het niet tijdig bijsturen op een dalend leerlingaantal een 
risico voor SKOVV. Het jaarlijks bij te stellen meerjarenbestuursformatieplan is hiervoor een van 
de belangrijkste instrumenten. Hierin wordt in meerjarenperspectief de relatie gelegd tussen 
leerling ontwikkeling, rijksbijdragen en personele bezetting. 
Om een zorgvuldige formatieplanning te realiseren is het 
(meerjaren) bestuursformatieplan 2018-2021 reeds 
opgemaakt en vastgesteld in december 2017. Dat maakt 
tijdige bijsturing mogelijk.  
 
SKOVV onderkent dat risicobeheersing een structureel 
onderdeel moet zijn van de planning en control cyclus. 
Daartoe zal de risicoscan regelmatig worden geactualiseerd, 
risico’s structureel worden gemonitord en noodzakelijke 
beheersmaatregelen worden uitgezet.  
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Verslag toezichthoudend orgaan 
 
 
Omvang en samenstelling 
De Raad van Toezicht kent maximaal zes zetels, waarbij het streven is om vijf zetels te 
bezetten. De extra zetel kan worden gebruikt om wisselingen in samenstelling gelijkmatiger te 
laten verlopen als daar aanleiding toe is. 
 
In de Raad van Toezicht hebben zitting:  

 
Mevrouw A. Krivdic heeft in verband met onverenigbaarheid van functies het lidmaatschap van 
de raad van toezicht per 1-11-2017 opgegeven. De RvT heeft, samen met de (G)MR gezocht 
naar een nieuw lid met een onderwijskundige achtergrond. De GMR is in de gelegenheid 
gesteld een bindende voordracht te doen voor deze zetel. Hiervan is door de GMR geen 
gebruik gemaakt. De RvT heeft besloten dat de zetel met de onderwijskundige achtergrond, de 
zetel is welke door de GMR middels bindende voordracht kan worden gevuld. Dit besluit is 
genomen om hiermee helderheid te geven aan de vermelding in de statuten betreffende de 
mogelijkheid tot bindende voordracht van de GMR. 
Voormalig lid van de MR van St. Josefschool mevrouw M. Hulshof vult per 12 december 2017 
deze zetel in op voordracht van de GMR. Dankzij haar komst zijn alle door de RvT gewenste 
expertisedomeinen gevuld  
 
Vacature bestuurder 
In het voorjaar van 2017 heeft de Raad van Toezicht van de SKOVV besloten afscheid te 
nemen van de bestuurder, de heer J,.W. Westerink. Een onoverbrugbaar verschil van inzicht 
over de wijze van aansturing van de stichting en de manier van interne en externe 
samenwerking met onze stakeholders ligt aan dit besluit ten grondslag. De heer Westerink heeft 
in goed overleg met de Raad van Toezicht besloten per 1 augustus 2017 zijn functie als 
bestuurder definitief neer te leggen. De taken van de bestuurder zijn vanaf 12 april tot 1 
augustus waargenomen door de stafmedewerker onderwijs en Kwaliteit, de heer B. 
Huurdeman, die daarbij is ondersteund door enkele andere stafleden van het Stafbureau. De 
Raad van Toezicht bedankt hem voor zijn inzet en bereidheid om in een lastige periode de 
functie van bestuurder waar te nemen. Dank verdienen ook de andere stafleden en al diegenen 
die zich hebben ingezet de onrust die het vertrek van de bestuurder met zich meebracht te 
beperken en de Raad van Toezicht te ondersteunen. Drs. D.J. Rensink is met ingang van 7 juni 
2017 benoemd als interim bestuurder van SKOVV. Per 1 februari 2018 is op unanieme 
voordracht van de benoemingsadviescommissie de heer M. Jager benoemd als nieuwe 
bestuurder van SKOVV.  Dossieroverdracht heeft plaatsgevonden op  31 januari  2018. De RvT 
is blij dat in de benoemingsadviescommissie ook een aantal stafmedewerkers, twee 

Naam Functie Expertisedomein Rooster van 
aftreden 

Mevr. C.J.A.M. 
Wismans-de Kort 

Voorzitter  
(vanaf 25-4-2016) 

Financiën en 
bedrijfsvoering  1-8-2018 

Dhr. J.J. Leendertz Vicevoorzitter 
Personeel en 
organisatie 1-8-2020 

Dhr.  R.F. 
Braakman Algemeen lid 

Financiën en 
bedrijfsvoering 1-11-2020 

Mevr. H. Frijlink Algemeen lid Juridische zaken 1-8-2018 
(herbenoembaar) 

Mevr. A. Krivdic 
Algemeen lid 
(tot 1-11-2017)  Onderwijs 

1-8-2020 
(herbenoembaar) 

Mevr. M. Hulshof 
Algemeen lid 
(vanaf 12-12-17) Onderwijs 

1-8-2020 
(herbenoembaar)  
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directeuren, de voorzitter  en een personeelslid vanuit de GMR hebben plaatsgenomen, omdat 
de RvT zich realiseert hoe belangrijk draagvlak binnen de stichting is. 
 
Honorering 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die 
aansluit bij het advies van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in 
Onderwijsinstellingen van 2015. De vergoeding van de voorzitter en vicevoorzitter bedraagt € 
4.000 en voor de overige leden € 3.000 per jaar. De bedragen zijn in 2016 aangepast aan de 
nieuwe organisatievorm en daarbij horende verantwoordelijkheden. De bedragen zijn in 2017 
niet gewijzigd. Indien de leden geen vrijstelling van de inspecteur hebben gekregen is BTW van 
toepassing op de vergoeding. De bedragen per lid zijn opgenomen in de bijlage WNT van dit 
jaarverslag. 
 
Toezichtkader 
De RvT heeft de documenten om het toezicht uit te voeren vastgelegd in een toezichtplan. In 
2017 is een start gemaakt met een herijking van dit document. Met de bestuurder zijn afspraken 
gemaakt over de momenten in het jaar dat deze stukken worden besproken, de 
overlegvergaderingen. Hieronder in alfabetische volgorde een overzicht: 
 
Accountantsverslag 
Bestuursformatieplan / strategische personele planning 
Cito scores 
Dashboard leerling volgsysteem 
HRM-verslag, vlootschouw, uitstroom analyse 
ICT beleidsplan incl. meerjaren begroting 
Inspectierapporten 
Jaarverslag, incl. jaarrekening 
Kwartaal rekeningoverzicht 
Maandelijkse financiële resultaten 
Maandelijkse voortgangsrapportage bestuurder 
Meerjarenbegroting (incl. liquiditeiten en investeringen) 
Meerjaren onderhoudsplan 
MT notulen (bestuurder met schooldirecteuren) 
Notulen vergadering RvT met bestuurder 
Opleidingsplan 
RI&E 
Strategisch Beleidsplan 
Tevredenheid enquêtes (met herkenbare scholen) 
Treasury statuut 

 
Naast toezicht via documenten en overlegvergaderingen bezoekt de RvT jaarlijks scholen 
waarbij zij zich laat informeren door de schooldirecteuren en andere personeelsleden. Dit naar 
inzicht van de betreffende schooldirecteur. De Raad van Toezicht heeft het streven, elke school 
om het jaar te bezoeken. 
In 2017 zijn drie scholen bezocht. Vanaf 2018 zal de frequentie van de schoolbezoeken weer 
volgens plan verlopen.  
 
In 2017 is contact geweest met de GMR rond de benoeming van de nieuwe bestuurder en het 
nieuwe lid RvT. Op beide voorgenomen benoemingen heeft de GMR positief geadviseerd. 
in 2018 zal de Raad van Toezicht nadrukkelijker contact houden met de GMR zoals de code 
goed bestuur ook van de RvT vraagt. 
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Wettelijke toezichtstaak en algemeen oordeel 
De RvT is in 2017 bijeen geweest voor: 

• Tien bijeenkomsten met de (interim) bestuurder en de RvT. 
• Tien voorbereidende bijeenkomsten alleen met de RvT leden ter voorbereiding van de 

bijeenkomst met de bestuurder.  
• Daarnaast is de Rvt in 2017 frequent bijeengekomen voor overig intern overleg.  

 
De RvT heeft de volgende documenten beoordeeld en daar haar goedkeuring aan gegeven: 

• 13-04-2017 Benoeming B. Huurdeman tot  waarnemend bestuurder  
• 16-05-2017  Goedkeuring bijgestelde begroting 2017 
• 16-05-2017  Goedkeuring jaarverslag 2016 
• 12-06-2017 Besluit tot uitstel fusie Vita Vera en Don Bosco Renkum 
• 12-06-2017 Besluit aanstelling van drs. D.J. Rensink tot interim bestuurder SKOVV  
• 05-09-2017 Besluit uitschrijving van B. Huurderman als waarnemend bestuurder per 

 01-08-17   
• 03-10-2017 Opdrachtverlening aan DVE Accountants voor uitvoering interim controle/   

controle jaarrekening 2017 
• 03-10-2017  Vaststelling bezoldiging leden RvT 2017 
• 14-11-2017  Instemming tot onderzoek verzelfstandiging (schoolstichting) Kleine Prins 
• 14-11-2017 Uitschrijving lid RvT en benoeming nieuw lid RvT op voordracht GMR 
• 12-12-2017  Goedkeuring Begroting 2018 en meerjarenbegroting 
• 12-12- 2017  Bespreking en goedkeuring managementletter Interimcontrole DVE 
• 12-12-2017 Benoeming M. Jager tot bestuurder SKOVV per 1-2-2018  

 
Klankbordfunctie 
Tijdens alle overleggen van bestuurder met RvT, heeft de RvT zich beschikbaar gesteld als 
klankbord en sparringpartner voor de (interim) bestuurder. Tevens is ruimte geboden aan de 
(interim) bestuurder om per expertise gebied rechtstreeks contact op te nemen met de 
individuele RvT leden, in het kader van de klankbordfunctie.  Op deze wijze kon de RvT de 
stichting verrijken met ervaringen van buiten het onderwijs. 
 
Eigen werkzaamheden 

Professionalisering 

Alle leden van de Raad van Toezicht zijn ook lid van de VTOI en ontvangen op regelmatige 
basis via post en mail informatie over onderwerpen die relevant zijn voor hun functioneren als 
lid RvT. De leden van de Raad van Toezicht hebben nog geen mogelijkheden benut om 
expliciet opleidingen te volgen. 
 
Evaluatie (hierover moet iets gezegd worden in het Jaarverslag) 

Bij de vorige interne evaluatie in 2016 kwam naar voren dat de 
RvT de interne taken beter kon verdelen aan de hand van de 
specifieke expertises van de afzonderlijke leden van de RvT. In 
2017 is dat volgens afspraak gebeurd. Op deze wijze kon de 
RvT ook in 2017 effectief blijven functioneren. 
 
 
Casja Wismans-de Kort, 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van voorgaand jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 

dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding 

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de betreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen 

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.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

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.

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 

statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe 

verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-

termijn in 

maanden

afschrijvings-

percentage per 

jaar

activerings-

grens in €

Gebouwen

Permanent 480 2,5 n.v.t

Semi-permanent 240 5,0 n.v.t

Noodlokalen 120 10,0 n.v.t

Installaties
Verwarming 180 6,7 n.v.t

Alarm 120 10,0 n.v.t

Liften 180 6,7 n.v.t

Kantoormeubilair en Inventaris

(Vergader)stoelen, arbo-stoelen 120 10,0 500

Bureau's 240 5,0 500

Kasten, ladenblokken 240 5,0 500

(Vergader)tafels 240 5,0 500

Huishoudelijke apparatuur

Schoonmaakapparatuur 60 20,0 500

Vaatwasser, koelkast 60 20,0 500

Koffiezetapparaat 60 20,0 500

Keukeninrichting 60 20,0 500

Schoolmeubilair en Inventaris

Leerlingensets/-tafels/-stoelen 180 6,7 500

Verrijdbare computertafels 180 6,7 500

Werkbanken 180 6,7 500

Docentenbureaus/-stoelen/-tafels 240 5,0 500

Schoolborden/prikborden 240 5,0 500

Gym-, speelzaalinrichting 240 5,0 500

Garderobe/kapstokken 240 5,0 500

Kleuterwerkwanden/verfborden 240 5,0 500

Zand/watertafels 240 5,0 500

Poppenkasten 240 5,0 500

Hoekenmeubilair 240 5,0 500

Groepstafels 240 5,0 500

Stoelen 240 5,0 500

Arbo-stoelen 240 5,0 500

Boekenkasten/-rekken 240 5,0 500

Magazijnstellingen 240 5,0 500

Kleioven 240 5,0 500

Computertafels vast 240 5,0 500

TV-trolley 240 5,0 500

Tabourets (krukjes) 240 5,0 500

Aula-/conferentiestoelen 240 5,0 500

Podiumdelen 240 5,0 500

Buitenspeelmateriaal 240 5,0 500

Onderwijskundige apparatuur en machines

Kopieerapparatuur lease n.v.t. n.v.t.

Audio-/video-/fotoapparatuur 60 20,0 500

Projectieapparatuur e.d. 60 20,0 500

Beamer 36 33,3 500

Lichtinstallatie 96 12,5 500

Snijmachine 180 6,7 500

Piano 240 5,0 500

Categorie
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afschrijvings-

termijn in 

maanden

afschrijvings-

percentage per 

jaar

activerings-

grens in €

ICT

Opslagkast (cart) aparatuur 120 10,0 500

Ipads / Tablets 36 33,3 500

Computers / laptops / schermen / chromebooks 60 20,0 500

Servers 48 25,0 500

Printers / scanners 48 25,0 500

Electr. schoolborden (monsterboard) 96 12,5 500

Touchscreens 96 12,5 500

Netwerk 120 10,0 500

Telefooncentrale 120 10,0 500

Leermiddelen

Methodes 96 12,5 500

Wandkaarten, muziekinstrumenten 96 12,5 500

Poppen- en bouwhoeken 96 12,5 500

Documentatiecentrum/bibliotheek 96 12,5 500

Spel- en sportmateriaal 96 12,5 500

Vervoermiddelen

Auto's 36 33,3 n.v.t.

Gebouwen

Vlottende activa

Vorderingen

Liquide middelen

Categorie

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 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.

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.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag 

van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
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Eigen vermogen

Omschrijving Doel Beperkingen EUR

2.556.571 

62.074      

Voorzieningen

Voorziening jubilea

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 toevoeging 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. 

Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke 

voor eind 2017 wordt bepaald. De berekening is als volgt:

Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).

Voor 2017 wordt er gerekend met een rekenrente van 0,70%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 

vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 1,30% is.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat 

deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding 

als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en 

lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 

gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt 

gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder 

meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 

bestuur is aangebracht.

door het bestuur, alleen 

verwerking van het resultaat 

van het personele deel van de 

exploitatie

dekking van de eventuele 

tekorten op het personele 

deel van de exploitatie

dekking van de 

afschrijvingslasten van 

de materiële vaste activa 

uit de nulmeting

- Reserve nulmeting

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves en bestemmingsreserves. 

formele beperking, ontstaan 

bij de invoering van de 

lumpsumbekostiging

- Reserve personeel 
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Leasing

Operationele leasing

Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en

nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten

worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden,

rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van

baten en lasten over de looptijd van het contract.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden

zijn te plaatsen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door

het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heeft. 

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft

de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen.
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Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.

De instelling is volgens de cao PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste

kenmerken van deze regelingen zijn: 

·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon

·        er heeft in 2017 geen indexatie plaatsgevonden

·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2017 104,40%

·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.
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En vergelijkende cijfers 2016. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 1.534.370     1.558.972     

Totaal vaste activa 1.534.370    1.558.972    

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 872.760        927.947        

1.2.4 Liquide middelen 2.911.088     2.596.434     

Totaal vlottende activa 3.783.848    3.524.381    

TOTAAL ACTIVA 5.318.218     5.083.353     

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 3.277.788     3.203.127     

2.2 Voorzieningen 445.458        366.879        

2.4 Kortlopende schulden 1.594.972     1.513.347     

TOTAAL PASSIVA 5.318.218     5.083.353     

31-12-2017 31-12-2016

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
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En vergelijkende cijfers 2016

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 14.565.194  13.936.525   14.313.285  

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden

183.416       165.123        169.407       

3.5 Overige baten 644.006       286.561        710.090       

Totaal baten 15.392.616  14.388.209   15.192.782  

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 12.750.898  12.033.165   12.764.583  

4.2 Afschrijvingen 321.023       377.043        315.897       

4.3 Huisvestingslasten 1.057.956    1.079.430     1.112.933    

4.4 Overige lasten 1.189.949    1.015.952     1.257.150    

Totaal lasten 15.319.826  14.505.590   15.450.563  

Saldo baten en lasten * 72.790         -117.381      -257.781      

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 1.871           9.500            3.772           

6.2 Financiële lasten -                   2.500            1.375           

Saldo financiële baten en lasten 1.871           7.000            2.397           

Resultaat * 74.661          -110.381       -255.384       

Resultaat na belasting * 74.661          -110.381       -255.384       

Totaal resultaat * 74.661          -110.381       -255.384       

*(- is negatief)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van 

baten en lasten.

(Voorstel) bestemming van het resultaat

2017 Begroot 2017 2016
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En vergelijkende cijfers 2016

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 72.790 -257.781

Aanpassingen voor aansluiting 

bedrijfsresultaat:

- Afschrijvingen 4.2 321.023 315.897

- Mutaties voorzieningen 2.2 78.580 -87.754

Totaal van aanpassingen voor aansluiting 

met het bedrijfsresultaat 399.603 228.143

Veranderingen in werkkapitaal:

- Vorderingen 1.2.2 55.187 130.671

- Kortlopende schulden 2.4 81.625 198.958

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal 136.812 329.629

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 609.205 299.991

Ontvangen interest 6.1.1 1.871 3.772

Betaalde interest 6.2.1 - 1.375

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 611.076 302.388

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -296.422 -568.855

Desinvesteringen in materiële vaste activa 1.1.2 - 4.285

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -296.422 -564.570

Mutatie liquide middelen 1.2.4 314.654 -262.182

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 2.596.434 2.858.616

Mutatie boekjaar liquide middelen 314.654 -262.182

Stand liquide middelen per  31-12 2.911.088 2.596.434

2017 2016

2017 2016

KASSTROOMOVERZICHT 2017
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1 Activa

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6

Gebouwen Terreinen Inventaris 

en 

apparatuur

Overige 

materiële 

vaste 

activa

Vaste 

bedrijfs-

activa in 

uitvoering 

en vooruit-

betalingen 

op MVA

Niet aan de 

bedrijfsuit-

oefening 

dienstbare 

MVA

Totaal 

materiële 

vaste 

activa

€ € € € € € €

     115.902                -     3.662.281   1.831.362                -                  -     5.609.546 

       89.162                -     2.559.623   1.401.789                -                  -     4.050.574 

       26.741                -     1.102.658      429.574                -                  -     1.558.972 

               -                  -        195.018      101.404                -                  -        296.422 

       11.590                -        197.339      112.094                -                  -        321.023 

       11.590-                -            2.321-        10.690-                -                  -          24.601-

     115.902                -     3.857.299   1.932.766                -                  -     5.905.967 

     100.752                -     2.756.962   1.513.883                -                  -     4.371.597 

       15.150                -     1.100.336      418.884                -                  -     1.534.370 

Gebouwen

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Stand per 01-01-2017

Verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

per 01-01-2017

Verloop gedurende 2017

Investeringen

Afschrijvingen

Mutatie gedurende 2017

Stand per 31-12-2017

Verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

per 31-12-2017

De door de Stichting beheerde schoolgebouwen zijn juridisch wel, dich economisch geen eigendom van de Stichting. Deze 

gebouwen zijn volledig gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet meer conform de bestemming worden gebruikt, om niet te 

worden overgedragen aan de Gemeente.
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1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

€ € € €

1.2.2.2 OCW 722.674 718.448

1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen - 33.270

1.2.2.10 Overige vorderingen 135.530 161.732

Subtotaal vorderingen 858.204 913.450

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 13.492 10.726

1.2.2.14 Te ontvangen interest 1.064 3.772

Overlopende activa 14.556 14.498

Totaal Vorderingen 872.760 927.948

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

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 2.911.088 2.596.434

Totaal liquide middelen 2.911.088 2.596.434

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016
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2

2.1 Eigen vermogen

Stand per 

 01-01-

2017

Resultaat

2017

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-

2017

€ € € €

2.1.1 Eigen vermogen

2.1.1.1 Algemene reserve 967.009 -307.867 - 659.142

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 2.236.118 382.528 - 2.618.646

Totaal Eigen vermogen 3.203.127 74.661 - 3.277.788

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

Stand per 

 01-01-

2017

Resultaat

2017

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-

2017

€ € € €

2.1.1.2.1 Reserve personeel 2.154.101 402.470 - 2.556.571

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting 82.016 -19.942 - 62.074

Totaal bestemmingsreserves publiek 2.236.117 382.528 - 2.618.645

2.2 Voorzieningen

Stand per 

 01-01-

2017

Dotatie 

2017

Vrijval 

2017

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-

2017

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 

t/m 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 

voorzieningen 253.212 1.409 17.437 - - 237.184 38.550 84.811 113.823

2.2.3 Voorzieningen voor 

groot onderhoud 113.666 340.000 245.393 - - 208.274 208.274 - -

Totaal 

Voorzieningen 366.878 341.409 262.830 - - 445.458 246.824 84.811 113.823

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele 

voorzieningen Stand per 

 01-01-

2017

Dotatie 

2017

Vrijval 

2017

Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-

2017

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 

t/m 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.4 Jubileum-

voorziening 253.212 1.409 17.437 - - 237.184 38.550 84.811 113.823

Totaal personele 

voorzieningen 253.212 1.409 17.437 - - 237.184 38.550 84.811 113.823

* bij netto contante waarde

Passiva

Onttrekking 

2017

Onttrekking 

2017
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2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.8 Crediteuren 190.390 303.703

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 505.782 507.223

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 136.837 124.138

2.4.12 Overige kortlopende schulden 311.893 95.461

Subtotaal kortlopende schulden 1.144.902 1.030.525

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 24.062 38.808

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 375.739 385.279

2.4.19 Overige overlopende passiva 50.269 58.737

Overlopende passiva 450.070 482.824

Totaal Kortlopende schulden 1.594.972 1.513.349

Verantwoording Regeling subsidieverlening V.V.E. Gemeente Ede

Aflopend per ultimo 2017

Omschrijving Bedrag van Saldo Ontvangen Lasten Saldo 

Jaar Kenmerk toewijzing 2016 2017 2017 2017

€ € € € €

Cluster VVE 2017 17/002808 110.000 -               110.000 110.000 -               

110.000 -               110.000 110.000 -               

Verantwoording Regeling budgetsubsidie Gemeente Ede

Aflopend per ultimo 2017

Omschrijving Bedrag van Saldo Ontvangen Lasten Saldo 

Jaar Kenmerk toewijzing 2016 2017 2017 2017

€ € € € €

Schoolbegeleiding 2017 17/000746 27.806 -               27.806 27.806 -               

27.806 -               27.806 27.806 -               

31-12-2017 31-12-2016
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3 Baten

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 13.484.943 13.043.168 13.450.653

Totaal Rijksbijdrage 13.484.943 13.043.168 13.450.653

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 596.570 513.872 382.525

Totaal Rijksbijdragen 596.570 513.872 382.525

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 

rijksbijdrage SWV 483.681 379.485 480.107

Totaal Rijksbijdragen 14.565.194 13.936.525 14.313.285

€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en 

Gemeenschappelijke Regelingen -

bijdragen en -subsidies

183.416 165.123 169.407

Totaal Overige 

overheidsbijdragen en -subsidies 

overige overheden 183.416 165.123 169.407

Totaal overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden 183.416 165.123 169.407

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 82.145 50.321 73.055

3.5.2 Detachering personeel 8.018 - 4.856

3.5.10 Overige 553.843 236.240 632.179

Totaal overige baten 644.006 286.561 710.090

Overige

SWV/vergoeding 12.573 39.988

Bankmutaties schoolrekeningen 64.417 113.790

CNS Ede/vergoeding opvangklas 270.100 307.952

LGF via derden 8.083 18.994

Bijdrage TSO van scholen 143.238 112.764

Belastingdienst 1.221 14.183

Fonds voor Cultuurparticipatie 13.732 5.057

Veluwezoom 8.706 0

Overige 31.773 19.451

553.843 632.179

Overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden

3.2

20173.5 Overige baten Begroot 2017 2016

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

2017 Begroot 2017 2016

2017 Begroot 2017 2016

Rijksbijdragen3.1
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4 Lasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale 

lasten en pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 8.911.037 11.959.523 9.131.797

4.1.1.2 Sociale lasten 1.332.474 - 1.319.559

4.1.1.3 Premies Participatiefonds 299.477 - 283.526

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 377.073 - 495.880

4.1.1.5 Pensioenpremies 1.196.441 - 1.031.996

Totaal lonen, salarissen, sociale 

lasten en pensioenlasten

12.116.502 11.959.523 12.262.758

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 1.409 13.000 36.830

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 734.640 - 598.953

4.1.2.3 Overig 399.741 585.500 445.780

Totaal overige personele lasten 1.135.790 598.500 1.081.563

4.1.3 Ontvangen uitkeringen 

personeel

4.1.3.2 Uitkeringen van het 

Vervangingsfonds 411.418 516.858 460.218

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 89.976 8.000 119.521

Af: Ontvangen uitkeringen 

personeel 501.394 524.858 579.739

Totaal personele lasten 12.750.898 12.033.165 12.764.582

Overig

Nascholing 149.221 175.185

Kosten BGZ en Arbo zorg 115.051 29.629

Kosten subsidie SBD 39.467 43.718

IW4 Bedrijven 16.836 13.382

Dekker & Dooyeweerd 18.480 24.725

P-services 3.434 8.764

Claimpoint.nl 0 82.736

Ippon 22.576 25.596

Uitkeringskosten PF 3.103 29.358

IJsselgroep 6.775 5.563

Leercoach Ede 7.686 6.951

Dyade 5.019 0

Smart HRD 2.160 0

Employability 2.360 0

Overige 7.573 173

399.741 445.780

4.1 2017 Begroot 2017 2016Personeelslasten
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Gemiddeld aantal werknemers (personen)

Bestuur / Management 20 20

Personeel primair proces 220 220

Ondersteunend personeel 37 36

Totaal gem. aantal werknemers 277 276

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 

activa 321.023 377.043 315.897

Totaal afschrijvingen 321.023 377.043 315.897

€ € € € € €

4.3.1 Huur 6.340 1.280 5.790

4.3.3 Onderhoudslasten (klein 

onderhoud) 134.736 153.900 136.530

4.3.4 Energie en water 218.426 222.450 228.634

4.3.5 Schoonmaakkosten 303.749 314.400 320.158

4.3.6 Belastingen en heffingen 32.209 38.400 42.203

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 340.000 340.000 370.000

4.3.8 Overige 22.496 9.000 9.618

Totaal huisvestingslasten 1.057.956 1.079.430 1.112.933

€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 279.253 271.200 387.740

4.4.2 Inventaris en apparatuur 11.282 10.501 10.171

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 492.163 445.000 517.724

4.4.5 Overige 407.251 289.251 341.514

Totaal overige lasten 1.189.949 1.015.952 1.257.149

Seperate specificatie kosten instellingsaccountant

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 11.677 7.300 7.496

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden 303 - 2.118

4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - -

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

11.980 7.300 9.614

Afschrijvingen 2017 Begroot 2017 2016

4.3 Huisvestingslasten

4.2

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 277 in 2017 (2016: 276). Hieronder is de onderverdeling te vinden van 

het gemiddeld aantal werknemers.

2017 2016

2017 Begroot 2017 2016

4.4

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het 

resultaat gebracht:

2017 Begroot 2017 2016

Overige lasten 2017 Begroot 2017 2016
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Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

€ € € € € €

4.4.5.1 Wervingskosten 50.873 4.000 375

4.4.5.2 Representatiekosten 16.190 7.750 17.019

4.4.5.3 Huishoudelijke kosten 13.433 12.250 13.614

4.4.5.4 Buitenschoolse cq bijzondere 

activiteiten 9.342 20.000 16.721

4.4.5.6 Contributies 30.129 32.000 31.014

4.4.5.7 Abonnementen 11.935 6.000 9.618

4.4.5.8 Medezeggenschapsraad 2.772 4.800 3.806

4.4.5.9 Verzekeringen 17.626 14.000 14.094

4.4.5.10 Reproductiekosten, drukwerk, 

schoolgids 137.869 130.001 130.013

4.4.5.11 Toetsen en testen 10.556 15.000 15.067

4.4.5.12 Culturele vorming 19.907 20.000 23.717

4.4.5.13 Overige overige lasten 86.619 23.450 66.456

Totaal overige lasten 407.251 289.251 341.514

6 Financiële baten en lasten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 1.871 9.500 3.772

Totaal financiële baten 1.871 9.500 3.772

€ € € € € €

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten - 2.500 1.375

Totaal financiële lasten - 2.500 1.375

6.1 Financiële baten

Financiële lasten6.2

Begroot 2017 2016

2017 Begroot 2017 2016

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig 

boekjaar.

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door 

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht 

accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

4.4.5 Overige lasten

2017 Begroot 2017 2016

2017
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€ € €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) -307.867

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.1 Reserve personeel 402.470

2.1.2.10 Reserve nulmeting -19.942

2.1.2 Totaal bestemmingsreserves publiek 382.528

Totaal bestemmingsreserves 382.528

Totaal resultaat 74.661

Resultaat 2017

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Code

Juridische Statutaire activi- Deelname

Statutaire naam vorm 2017 zetel teiten percentage

Vereniging van Samenwerkingsverband

Passend Onderwijs Rijn & Gelderse Vallei Vereniging Ede 4 0%

Stichting van Samenwerkingsverband 

25-06 PO Stichting Arnhem 4 0%

Code activiteiten: 1. contractonderwijs,  2. contractonderzoek,  3. onroerende zaken, 4. overige

VERBONDEN PARTIJEN

Versie: Definitief 09-04-2018 64



Jaarrekening 2017

31237 / Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei, te Ede

De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

G1-A Beknopt gespecificeerd

Omschrijving Prestatie

Kenmerk Datum afgerond?

Lerarenbeurs voor scholing T/003254 25-07-2016 Ja

Lerarenbeurs voor scholing T/003254 25-07-2016 Ja

Lerarenbeurs voor scholing 775325-1 17-08-2016 Ja

Lerarenbeurs voor scholing 776108-1 17-08-2016 Ja

Lerarenbeurs voor scholing 776721-1 17-08-2016 Ja

Omschrijving Prestatie

Kenmerk Datum afgerond?

Subsidie voor studieverlof 852345-1 20-09-2017 Nee

Subsidie voor studieverlof 852154-1 20-09-2017 Nee

Subsidie voor studieverlof 853679-1 20-09-2017 Nee

Toewijzing

VERANTWOORDING SUBSIDIES

Toewijzing
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Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2017

Gemiddelde totale baten 4

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 8

Bezoldigingsklasse C

Bezoldigingsmaximum 129.000€      

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.

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.

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2017.

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.
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Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of minder

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging 

van € 1.500 of minder.

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR
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Bestuurder

Dienstbetrekking Ja

Aanhef De heer

Voorletters J.W.

Tussenvoegsel

Achternaam Westerink

Functievervulling in 2017

Functie(s)

Directeur-bestuurder

Aanvang functie in verslagjaar 01-01

Afloop functie in verslagjaar 31-07

Taakomvang (fte) 1,000

Gewezen topfunctionaris Nee

Bezoldiging 2017

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding                      58.643 

Beloningen betaalbaar op termijn                        8.647 

Subtotaal bezoldiging                      67.290 

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                               - 

Totale bezoldiging                      67.290 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                      74.926 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan Niet van toepassing

Gegevens 2016

Aanvang functie vorig verslagjaar 01-01

Afloop functie vorig verslagjaar 31-12

taak omvang vorig verslagjaar (fte) 1,000

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding in vorig 

verslagjaar                      92.708 

Beloningen betaalbaar op termijn in vorig verslagjaar

                     12.085 

Totale bezoldiging in vorig verslagjaar                    104.793 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband in 2017

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 

functievervulling en gewezen topfunctionaris

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van 

de functievervulling en gewezen topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Niet van toepassing, er zijn gene uitkeringen in 2017.
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Bestuurder

Aanhef De heer

Voorletters D.J.

Tussenvoegsel

Achternaam Rensink

Functievervulling 

Functie(s) Interim Directeur-

bestuurder

Aanvang functievervulling in verslagjaar 07-06-17

Afloop functievervulling in verslagjaar 31-12-17

Uren in verslagjaar (uur) 658

Aantal maanden in verslagjaar (mndn)                               6 

Aanvang functievervulling in vorig verslagjaar

Afloop functievervulling in vorig verslagjaar

Uren in vorig verslagjaar (uur)                               - 

Aantal maanden in vorig verslagjaar (mndn)                               - 

Bezoldiging 

Uitgekeerde bezoldiging in verslagjaar                      69.152 

Uitgekeerde bezoldiging in vorig verslagjaar                               - 

Uitgekeerde bezoldiging gehele tijdvak 1 t/m 12 

maanden                      69.152 

Onverschuldigd betaald bedrag                             -   

Totale bezoldiging exclusief BTW                      69.152 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 

Maximum uurtarief in verslagjaar                           176 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum in 

verslagjaar                    115.808 

Werkelijk uurtarief in verslagjaar lager dan het 

maximum uurtarief Ja

Werkelijk uurtarief in verslagjaar indien hoger                             -   

Maximum uurtarief in vorig verslagjaar                           175 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum in 

vorig verslagjaar                             -   

Werkelijk uurtarief in vorig verslagjaar lager dan het 

maximum uurtarief in vorig verslagjaar Ja

Werkelijk uurtarief in vorig verslagjaar indien hoger

                            -   

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum gehele 

tijdvak 1 t/m 12 maanden                    115.808 

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

De volgende leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling zijn in de 

tabel hieronder opgenomen.

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling
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Toezichthouder

Dienstbetrekking Nee Nee Nee Nee Nee

Aanhef Mevrouw De heer De heer Mevrouw Mevrouw

Voorletters C.J.A.M. J.J. R.F. H. A.

Tussenvoegsel

Achternaam Wismans-de 

Kort

Leendertz Braakman Frijlink Krivdic

Functievervulling in 2017

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01

Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12 31-10

Bezoldiging 2017

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 4.000 4.000 3.000 3.000 750

Beloningen betaalbaar op termijn                       -                         -                          -                          -                          - 

Subtotaal bezoldiging               4.000                  4.000                   3.000                   3.000                     750 

Onverschuldigd betaald bedrag 

bezoldiging                     -                         -                          -                          -                          -   

Totale bezoldiging 4.000 4.000 3.000 3.000 750 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum 19.350 12.900 12.900 12.900 10.744

Reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan
Niet van 

toepassing

Niet van 

toepassing

Niet van 

toepassing

Niet van 

toepassing

Niet van 

toepassing

Gegevens 2016

Aanvang functie vorig verslagjaar 25-04 01-01 01-01 01-01 01-08

Afloop functie vorig verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen in vorig 

verslagjaar               2.417                  4.000                   3.000                   3.000                  3.000 

Beloningen betaalbaar op termijn in 

vorig verslagjaar                     -                         -                          -                          -                          -   

Totale bezoldiging in vorig 

verslagjaar               2.417                  4.000                   3.000                   3.000                  3.000 

Uitkering wegens beëindiging dienstverband 2017

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Toezichthoudend topfunctionaris

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Niet van toepassing, er zijn geen uitkeringen in 2017.
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Toezichthouder

Dienstbetrekking Nee Nee Nee

Aanhef Mevrouw Mevrouw Mevrouw

Voorletters R. R. C.J.A.M.

Tussenvoegsel

Achternaam

Smits-Pope Smits-Pope Wismans-de Kort

Functievervulling in 2017

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid

Aanvang functie in verslagjaar

Afloop functie in verslagjaar

Bezoldiging 2017

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal bezoldiging

Onverschuldigd betaald bedrag 

bezoldiging

Totale bezoldiging

Afwijkend bezoldigingsmaximum

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum

Motivering overschrijding 

bezoldigingsmaximum

Reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan

Gegevens 2016

Aanvang functie vorig verslagjaar 01-01 01-05 01-01

Afloop functie vorig verslagjaar 25-04 31-07 25-04

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen in vorig 

verslagjaar               1.584                     750                   1.000 

Beloningen betaalbaar op termijn in 

vorig verslagjaar                     -                         -                          -   

Totale bezoldiging in vorig 

verslagjaar               1.584                     750                   1.000 

Uitkering wegens beëindiging dienstverband 2017

Niet-topfunctionarissen boven de norm

Niet van toepassing, er zijn geen niet-topfunctionarissen boven de norm.

Niet van toepassing, er zijn geen uitkeringen in 2017.
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Rechten

Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg

Nr. Omschrijving

Loop-

tijd

Bedrag 

per 

maand

Bedrag 

verslag-

jaar *

Bedrag 

< 1 jaar

Bedrag 

1 - 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

Bedrag 

totaal

Mndn € € € € € €

1 Docutopics B.V. (Ricoh) 1-3-2015 29-2-2020 60 5.877       113.611   70.524    82.278     -           152.802   

2 Docutopics B.V. (Ricoh) 7-11-2016 6-11-2021 60 951          13.995     11.412    33.285     -           44.697     

3 Docutopics B.V. (Ricoh) 1-3-2018 1-3-2023 60 5.231       -           62.772    251.088   -           313.860   

* inclusief afrekeningen afdrukken 2017.

Overeenkomst Ippon

Het schoolbestuur heeft een overeenkomst (SLA) gesloten met IPPON VOF te Driel voor het verlenen van personeelsdiensten.

De SLA tusen SKOVV en IPPON wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 augustus 2015 en derhalve eindigend op 31 juli 2016,

waarna jaarlijks het contract stilzwijgend wordt verlengd met een periode van 12 maanden.

Met ingang van het nieuwe contract kunnen marktconforme prijswijzigingen worden doorgevoerd.

Opzegging dient schriftelijk en met redenen omkleed uiterlijk 3 maanden voor het aflopen van het contract plaats te vinden.

Het contract is stilzwijgend verlengd.

Periode van t/m

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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Plaats, ……………………………………………………

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

Raad van Toezicht

C.J.A.M. Wismans-de Kort

Voorzitter

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

Statutaire adres

Statutaire vestigingsplaats

Ede (Gld.)

Adres feitelijke activiteiten

Groenendaal 7-9, 6715 BA  Ede (Gld.)

Dolderstraat 58, 6706 JG  Wageningen

Acacialaan 32 A, 6721 CP  Bennekom

Don Boscoweg 19, 6871 DH  Renkum

Bram Streeflandweg 107, 6871 HV  Renkum

Stormzwaluw 25, 3905 RS  Veenendaal

Boerenzwaluw 19, 3905 SG  Veenendaal

Tweespan 39, 3902 GE  Veenendaal

Achterdorpstraat 3, 3772 CC  Barneveld

Stationsweg 6, 3911 AM  Rhenen

Tarthorst 292, 6708 JH  Wageningen

Ceelman van Ommerenweg 5, 6711 JD  Ede (Gld.)

Balgzand 4, 6718 MJ  Ede (Gld.)

Mesdagstraat 5, 6717 SE  Ede (Gld).

Palmedreef 4, 6716 HB  Ede (Gld.)

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
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OVERIGE GEGEVENS
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Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk in overeenstemming

is met dat van de stichting met inachtneming van de desbetreffende wettelijke bepalingen.

Statutaire bestemming van het resultaat
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Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Internetsite:

Bestuursnummer:

Contactpersoon:

Telefoon: 0318-640405

E-mailadres:

BRIN-nummers: 04SW St. Jozefschool

05GR St. Alexanderschool

05IT Don Boscoschool

05IU Vita Vera

06MA De Vuurvlinder

06YT Antoniusschool

07VM Cuneraschool

08WH Kardinaal Alfrinkschool

11XK Koning Davidschool

12GU Franciscusschool

17JX Groene Vallei

23PR Panta Rhei

D.J. Rensink

stafbureau@skovv.nl

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

0318-640405

Groenendaal 7, 6715 BA  Ede

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

31237

stafbureau@skovv.nl

www.skovv.nl
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BIJLAGEN
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1.2.2.2 Ministerie van OCW

Beschikking Toegerekend Ontvangen Te vorderen

Bekostigings (nummer Bedrag t/m jaar t/m jaar 

Overlopende post lumpsum jaar  en datum) beschikking 2017 2017 31-12-2017

€ € € €

Personeel 2017/2018 Diversen 9.598.477 3.999.365 3.316.273 683.092

Prestatiebox 2017/2018 Diversen 14.752 6.147 5.097 1.050

Impuls gebieden 2017/2018 Diversen 477.672 199.030 160.498 38.532

Totaal OCW 10.090.901 4.204.542 3.481.868 722.674

OCW-BIJLAGE
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1.2.4 Liquide middelen

31-12-2017

€

SNS-bank, zakenrekening NL95 SNSB 0875805531 1.186.624

SNS-bank, zakenrekening NL78 SNSB 0927678527 4.753

Robeco, spaarrekening 284513598 (geen eigen IBAN-nummer) 338.275

Rabobank, beleggersrekening NL87 RABO 03465860675 55.060

SNS-bank, meersparen NL26 SNSB 0939211017 901.162

Diverse bankrekeningen scholen 425.214

Totaal Liquide middelen 2.911.088

SPECIFICATIE BALANSPOSTEN
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