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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

Aanbieding

De Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze biedt u hierbij aan het rapport

inzake de jaarstukken over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2017 en een staat van baten en lasten

over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, welke beide zijn voorzien van de

nodige specificaties en toelichtingen. 

Het bestuursverslag en de overige gegevens completeren de jaarstukken.
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van het schoolbestuur dienen de navolgende

overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de

gegevens uit de geconsolideerde balansen:

Vergelijkend balansoverzicht

€ % € %

ACTIVA

Materiële vaste activa 734.948 18,9% 843.557 22,3%

Vorderingen 523.301 13,5% 557.497 14,7%

Liquide middelen 2.631.216 67,6% 2.383.549 63,0%

3.889.464 100,0% 3.784.602 100,0%

PASSIVA

Eigen vermogen 1.947.150 50,1% 2.068.747 54,7%

Voorzieningen 911.231 23,4% 871.815 23,0%

Kortlopende schulden 1.031.084 26,5% 844.040 22,3%

3.889.464 100,0% 3.784.602 100,0%

31-12-2017 31-12-2016
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

Resultaat

Het nettoresultaat over 2017 bedraagt € -121.597 tegenover € -253.788 over 2016.

De nettoresultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

€ € €

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 7.136.294 6.897.396 7.116.692

Overige overheidsbijdragen en subsidies 62.975 46.713 35.862

Overige baten 169.058 153.531 185.194

Totaal baten 7.368.327 7.097.640 7.337.748

Lasten

Personele lasten 6.319.305 5.997.500 6.451.583

Afschrijvingen 177.808 182.515 190.445

Huisvestingslasten 537.718 495.950 503.676

Overige lasten 265.232 283.846 273.891

Leermiddelen (PO) 199.019 186.830 188.846

Totaal lasten 7.499.082 7.146.641 7.608.441

Saldo baten en lasten -130.755 -49.001 -270.692

Financiële baten en lasten 9.157 15.000 16.904

Resultaat baten en lasten -121.597 -34.001 -253.788

Voor een analyse van het bestuur wordt verwezen naar het jaarverslag.
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

Balanskengetallen 2017 2016

Solvabiliteit 1 Eigen vermogen 1.947.150 2.068.747

Passiva 3.889.464 3.784.602

50,06% 54,66%

Solvabiliteit 2 Eigen vermogen + 2.858.380 2.940.562

Voorzieningen

Passiva 3.889.464 3.784.602

73,49% 77,70%

Liquiditeit (current ratio) Vlottende Activa 3.154.517 2.941.046

Kortlopende schulden 1.031.084 844.040

3,06% 3,48%

Weerstandsvermogen Eigen vermogen 1.947.150 2.068.747

Totale baten 7.368.327 7.337.748

26,43% 28,19%

Kapitalisatiefactor Activa 3.889.464 3.784.602

Gebouwen 14.836 12.957

Activa -/- gebouwen 3.874.628 3.771.645

Totale baten incl. financiële baten 7.377.485 7.354.652

52,52% 51,28%

Rentabiliteit Resultaat -121.597 -253.788

Totale baten 7.368.327 7.337.748

-1,65% -3,46%

Personele lasten / totale lasten Personeelslasten 6.319.305 6.451.583

Totale lasten 7.499.082 7.608.441

84,27% 84,80%

Materiële lasten / totale lasten Materiele lasten 1.179.777 1.156.858

Totale lasten 7.499.082 7.608.441

15,73% 15,20%
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

B1 Grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de 

Ministeriële Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs.

Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het

Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660

Onderwijsinstellingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis

van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke  

balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen 

nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten

worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 

verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening

bekend zijn geworden.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt

het bestuur van Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM  zich verschillende oordelen 

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

Indien het voor het geven van het in artikel 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 desbetreffende jaarrekeningposten.

 

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt 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 Stichting Katholiek Primair Onderwijs 

NOVUM of de moedermaatschappij van Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM

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.

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

Vergelijkende cijfers

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het 

voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de 

begroting van het verantwoordingsjaar.
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van eventuele

investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing

met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 

verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde.

Er wordt afgeschreven vanaf de maand van aanschaf.

Er wordt geen activeringsgrens gehanteerd.

Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het juridisch

eigendom berust bij het schoolbestuur. Dit geldt voor alle scholen m.u.v. 't Maxend. Deze

school is gevestigd in het gebouw de KanZ, dat zowel economisch als juridisch eigendom

is van de gemeente.

Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening

is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passivazijde van de balans.

Bijzondere waardevermindering van vaste activa
 

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan 

een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig

zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 

realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde

bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is 

dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde 

en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last

verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van

het betreffende actief.

Vordering en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de 

reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde 

en geamortiseerde kostprijs zijn (nagenoeg) gelijk aan de nominale waarde. De vorderingen 

en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting 

op de balans anders is aangegeven.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering 

gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de

vordering.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans,

ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

Algemene reserve

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd

gezag en wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen die op balans-

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

is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen

en risico's niet op de activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen 

gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt

maar die voortkomen uit risico's die op de balansdatum aanwezig zijn.

Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in

de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorzieningen onderhoud

De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig

onderhoud aan onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben.

De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting die

een periode kent van 30 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening

gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande dotaties, toereikend voor het uit

te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjarenbegroting strekt.

Voorzieningen jubilea

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op 

grond van een cao dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum

van indiensttreding / een fictieve indiensttredingsleeftijd van 25 jaar, blijfkanspercentage en

een uitkering bij 25- en 40-jarig jubileum conform de cao. De voorziening is gewaardeerd

tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 2,5%.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. 

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 

kostprijs zijn (nagenoeg) gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden 

worden toegerekend en nog te betalen bedragen voor zover ze niet onder andere kortlopende

schulden zijn te plaatsen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden,

aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend

aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

Grondslag voor financiële instrumenten en risicobeheersing 

Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM loopt renterisico over de rentedragende

vorderingen (met name onder liquide middelen) en rentedragende langlopende en

kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Stichting Katholiek Primair 

Onderwijs NOVUM risico ten aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot

vastrentende vorderingen en schulden loopt Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM

risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.

Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot 

afdekking van het renterisico gecontracteerd.

Rijksbedragen OCW/EL&I

Onder de Rijksbedragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen. 

De Rijksbedragen worden toegerekend aan het verslagjaar 2017.

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies 

(vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop

toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij

het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en

lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van

de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord

onder de overlopende passiva. Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekenings-

clausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste

waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder

de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede 

middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is

verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door 

gemeente of provincie. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslag-

jaar waarop ze betrekking hebben.

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het

Ministerie van OCW, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten

worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst

zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op

o.a. het inhuren van extra personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg.
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

Pensioenlasten

Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM heeft voor haar werknemers een toegezegd

pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioen-

gerechtigde leeftijd recht op een pensioen gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon

berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de Stichting Katholiek

Primair Onderwijs NOVUM. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar 

personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Stichting Katholiek

Primair Onderwijs NOVUM betaalt hiervoor de premies waarvan 70% door de werkgever

wordt betaald en 30% door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd,

indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het 

pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Naar de stand van ultimo december 2017 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 104,4%

(bron: website www.abp.nl, d.d. 15-3-2018)

Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM heeft geen verplichting tot het voldoen van

aanvullende bedragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van

hogere toekomstige premies. Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM heeft daarom alleen

de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en 

materiële vast activa. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van

de geschatte levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf de maand van aanschaf.

aantal jaar

Inventaris 20

Verbouwingen 15

Machines en installaties 10

ICT-digiborden 5

ICT-apparatuur overig 5

Leermiddelen, spel- en ontwikkelingsmaterialen 8

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten

worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken

dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslag-

jaar waarop ze betrekking hebben.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-

opbrengsten -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgend de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende 

effecten. Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottende actief worden verantwoord.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, 

worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen is

opgenomen onder de operationele activiteiten.
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

 
B2 Balans per 31 december 2017 na resultaatbestemming

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 14.836 12.957

Inventaris en apparatuur 545.853 650.651

Leermiddelen 167.615 179.948

Overige materiële vaste activa 6.644 0

734.948 843.557

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 15.206 60.955

Vorderingen op Ministerie van OCW 350.810 355.613
Vordering op de Gemeente 54.440 726

Overige vorderingen 32.929 118.733

Overlopende activa 69.916 21.470

523.301 557.497

Liquide middelen 2.631.216 2.383.549

Totaal activa 3.889.464 3.784.602

31-12-2017 31-12-2016

€ €
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen 1.947.150 2.068.747

Voorzieningen

Personele voorzieningen 96.096 106.845

Overige voorzieningen 815.135 764.970

911.231 871.815

Kortlopende schulden

Crediteuren 168.839 119.955

Belastingen en premies sociale verzekeringen /pensioenen 239.436 257.901

Schulden terzake pensioenen 103.436 129.494

Overige kortlopende schulden 287.293 86.375

Overlopende passiva 232.079 250.316

1.031.084 844.040

Totaal passiva 3.889.464 3.784.602

€ €

31-12-2017 31-12-2016
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

B3 Staat van baten en lasten 2017

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 7.136.294 6.897.396 7.116.692

Overige overheidsbijdragen en subsidies 62.975 46.713 35.862

Overige baten 169.058 153.531 185.194

Totaal baten 7.368.327 7.097.640 7.337.748

Lasten

Personele lasten 6.319.305 5.997.500 6.451.583

Afschrijvingen 177.808 182.515 190.445

Huisvestingslasten 537.718 495.950 503.676

Overige lasten 265.232 283.846 273.891

Leermiddelen (PO) 199.019 186.830 188.846

Totaal lasten 7.499.082 7.146.641 7.608.441

Saldo baten en lasten -130.755 -49.001 -270.692

Financiële baten en lasten 9.157 15.000 16.904

Resultaat baten en lasten -121.597 -34.001 -253.788

2017 Begroting 2017 2016

€ € €
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

B4 Kasstroomoverzicht 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -130.755 -270.692

Aanpassing voor:

Afschrijvingen 177.808 190.445

Mutaties voorzieningen 39.416 134.652

Overige mutaties EV 0 0

Verandering in vlottende middelen:

 - Vorderingen (-/-) 34.196 -48.130

 - Schulden 187.043 199.102

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties 307.708 205.377

Ontvangen interest 9.157 16.904

Betaalde interest (-/-) 0 0

9.157 16.904

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 316.866 222.281

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa (-/-) -70.574 -207.113

Desinvesteringen materiële vaste activa (+/+) 1.376 0

Afronding materiële vaste activa 0 0

Mutaties financiële vaste activa (-/-) 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -69.199 -207.113

Mutatie liquide middelen 247.667 15.168

Beginstand liquide middelen 2.383.549 2.368.381

Mutatie liquide middelen 247.667 15.168

Eindstand 2.631.216 2.383.549

2017 2016

€ €
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016

€ € 

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 14.836 12.957

Inventaris en apparatuur 545.853 650.651

Leermiddelen 167.615 179.948

Overige materiële vaste activa 6.644 0

Totaal materiële vaste activa 734.948 843.557

Verkrijgings-

prijs t/m 

2016

Afschrijvingen 

t/m 2016

Boekwaarde   

31-12-2016

€ € €

Gebouwen en terreinen 13.048 91 12.957,12

Inventaris en apparatuur 2.205.070 1.554.419 650.651

Leermiddelen 795.979 616.031 179.948

Overige materiële vaste activa 3.779 3.779 0

Totaal materiële vaste activa 3.017.876 2.174.319 843.557

Investeringe

n2017

Desinveste-

ringen 2017

Afschrijvingen 

2017

Desinvestering

en 

afschrijvingen 

2017

€ € € €

Gebouwen en terreinen 2.904 0 1.025 0

Inventaris en apparatuur 23.092 1.376 126.515 0

Leermiddelen 37.016 0 49.349 0

Overige materiële vaste activa 7.563 0 919 0
Totaal materiële vaste activa 70.574 1.376 177.808 0

Verkrijgings-

prijs t/m 

2017

Afschrijvingen 

t/m 2017

Boekwaarde   

31-12-2017

€ € €

Gebouwen en terreinen 15.952 1.116 14.836

Inventaris en apparatuur 2.226.786 1.680.934 545.853

Leermiddelen 832.995 665.380 167.615

Overige materiële vaste activa 11.341 4.697 6.644
Totaal materiële vaste activa 3.087.075 2.352.127 734.948
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Vlottende activa

31-12-2017 31-12-2016

Vorderingen € € 

Debiteuren 15.206 60.955

Vorderingen op Ministerie van OCW 350.810 355.613

Vordering op de Gemeente 0 0

Vordering op gemeente 54.440 726

Overige vorderingen

Vervangingsfonds 0 30.782

IBN begeleid werken 0 3.747

Energie 2.097 6.309

Bijdrage NT2 8.040 0

Rente 9.157 16.904

Diversen 0 0

Onderhoudswzh ivm doordecentralisatie onderhoud basisscholen 0 40.641

Diversen 13.635 20.351

Totaal overige vorderingen 32.929 118.733

Overlopende activa

Vooruitbetaald 69.916 21.470

Voorschotten lonen 0 0

Totaal overige overlopende activa 69.916 21.470

Totaal vorderingen 523.301 557.497

31-12-2017 31-12-2016

Liquide middelen € € 

Schoolbanken 17.344 29.093

Rabobank 1382.73.561 337.312 156.514

Rabobank 3313.660.436 2.275.516 2.196.690

Kassen 1.045 1.252

Totaal liquide middelen 2.631.216        2.383.549       
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016

€ € 

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.947.150 2.068.747

Totaal eigen vermogen 1.947.150 2.068.747

31-12-2016

Bestemming 

Resultaat

Overige 

mutaties 31-12-2017

€ € € €

Kapitaal 0,00 0,00 0,00 0,00

Algemene reserve 2.068.747 -121.597 1.947.150

Totaal eigen vermogen 2.068.747 -121.597 1.947.150

31-12-2017 31-12-2016

Voorzieningen € € 

Personele voorzieningen 96.096 106.845

Overige voorzieningen 815.135 764.970

911.231 871.815

Saldo 

 31-12-2016

Dotaties         

2017

Onttrekkingen 

2017

Saldo                  

31-12-2017

kortlopend deel      

< 1 jaar

langlopend 

deel > 1 jaar

€ € € €

Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 764.970 165.000 114.835 815.135 110.664 704.471

Personele voorzieningen

Voorziening jubilea 106.845 -3.545 7.204 96.096 0 96.096

Totaal voorzieningen 871.815 161.455 122.039 911.231 110.664 800.567

De onderhoudsvoorziening is toereikend tot 2036. Het onderhoudsplan is gebaseerd op een raming tot en met 2044.
Uitgaande van een jaarlijkse dotatie van € 165.000 vanaf 2016 is de voorziening op dit moment van voldoende omvang.
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

31-12-2017 31-12-2016

€ € 

Kortlopende schulden

Crediteuren 168.839 119.955

Belastingen en premies sociale verzekeringen 239.436 257.901

Schulden terzake pensioenen 103.436 129.494

Overige kortlopende schulden

Bankkosten 116 0

Vervangingsfonds 529 0

Kosten administratievoering 6.308 6.467

IBN 4.693 2.912

Energie 7.762 2.200

Loonvoorschotten 4.797 9.621

Teveel ontvangen bedragen Vervangingsfonds VF 235.921 32.405

Uitkeringskosten Participatiefonds 14.085 10.848

Overige kortlopende schulden 13.082 21.923

287.293 86.375

Overlopende passiva

Reservering Vakantiegelduitkering 203.515 212.935

Nog te besteden, ouderbijdrage 0 0

Nog te besteden, personeelspot 1.637 3.058

Nog te besteden, Levensverzekering REAAL 19.099 19.099

Wijs Onderwijs Accountants 4.454 4.557

Overige 3.374 10.667

232.079 250.316

Totaal kortlopende schulden 1.031.084 844.040
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze Brinnr: 41020

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving Bedrag van Ontvangen t/m 

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar
Subsidie lerarenbeurs voor scholing en zijintroomDL/B/110284 18-5-2009 4.837,12              4.837,12                 
2009 - 2017 X

totaal 4.837,12              4.837,12                 

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Bedrag van Ontvangen t/m Totale kosten te verrekenen
Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar ultimo verslagjaar

totaal -€                     -€                        -€                   -€                                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

Omschrijving Bedrag van Saldo Ontvangen in Lasten in Totale kosten Saldo nog te

Kenmerk Datum de toewijzing 01-01-2017 verslagjaar verslagjaar 31-12-2017 besteden

totaal -€                     -€                        -€                   -€                                -€                     -€                   

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing De prestatie is ultimo verslagjaar conform de beschikking

geheel uitgevoerd en afgerond nog niet geheel  afgerond
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Leaseverplichtingen

Dit betreft een huurovereenkomst voor een 7-tal kopieermachines Canon ImageRunner Advance C5250i en 1

Canon ImageRunner Advance C3300 bij Canon Nederland B.V. te 's-Hertogenbosch voor de termijn van 60

maanden, ingegaan op 01-10-2015.

De huurtermijn per kwartaal (excl. BTW) bij vooruitbetaling verschuldigd bedraagt € 1.927,95.

De afdrukken worden achteraf per kwartaal afgerekend.

Huurovereenkomst

Dit betreft een huurovereenkomst voor het pand 't Maxend 6 (gedeeltelijk) te Nistelrode. De

huurverplichting bedraagt € 8.467,07 per jaar.

De overeenkomst loopt tot en met 31 augustus 2021. Na afloop van genoemde periode wordt de 

overeenkomst stilzwijgend verlengd, telkens met een periode van één jaar.

Levering elektriciteit

Op 1 september 2014 is door Stichting Katholiek Primair Onderwijs Novum een leveringsovereenkomst

elektriciteit gesloten met De Vrije Energie Producent B.V. (DVEP) te Hengelo.

Deze leveringsovereenkomst elektriciteit treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking en eindigt op 31

december 2020.

Gedurende de contractperiode zal DVEP zorgen voor levering van alle elektriciteit.

De vergoeding bestaat uit de opslag op Endex Settlement End of Day 17:00 uur gedurende de 

periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020:

€ 1,38/MWh hoog tarief/Peak en € 1,38/MWh laagtarief/Off Peak (beide bedragen zijn exclusief btw).

Het enkeltarief wordt berekend aan de hand van de formule:

Enkeltarief = (volume peak * prijs peak (inclusief opslag)) + (volume offpeak * prijs offpeak (inclusief

opslag)) / (volume peak +volume offpeak)

Levering aardgas

Op 1 september 2014 is door Stichting Katholiek Primair Onderwijs Novum een leveringsovereenkomst

aardgas gesloten met Eneco Business B.V. te Rotterdam.

Deze leveringsovereenkomst aardgas treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking en eindigt op 31

december 2020.
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

B7 Overzicht verbonden partijen

Naam Juridische zetel Statutaire zetel Code activiteiten

- Samenwerkingsverband PO 30.06 Oss Oss 4

Code activiteiten: 1 contractonderwijs, 2 contractonderzoek, 3 onroerende zaken, 4 overige.
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

B8 Toelichting op de onderscheiden posten

van de staat van baten en lasten

Baten

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

€ € €

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen OCW 6.651.272 6.502.519 6.715.528

Overige subsidies OCW 229.462 191.639 210.706

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 255.560 203.239 190.459

Totaal rijksbijdragen OCW 7.136.294 6.897.396 7.116.692

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

€ € €

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Gemeentelijke bijdragen 62.975 46.713 35.862

Totaal overige overheidsbijdragen 62.975 46.713 35.862

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

€ € €

Overige baten

IBN 46.834 0 37.194

Ouderbijdragen 0 0 0

Projectopbrengsten TSO 15.662 12.000 26.367

Overige projectopbrengsten 25.965 38.917 37.919

Verhuur opbrengsten 32.227 32.700 31.032

Buitengewone baten 0 0 0

Overige baten 48.370 69.914 52.682

Totaal overige baten 169.058 153.531 185.194

Lasten

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

€ € €

Personele lasten

Lonen en salarissen 6.288.579 5.718.931 6.169.408

Overige personele lasten 342.853 473.569 646.456

Af: Uitkeringen -312.127 -195.000 -364.282

Personeelslasten 6.319.305 5.997.500 6.451.583

Uitsplitsing:

Brutolonen en salarissen 4.658.452 5.718.931 4.594.870

Sociale lasten 982.225 0 1.028.087

Pensioenpremies 647.901 0 546.452

Lonen en salarissen 6.288.579 5.718.931 6.169.408
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

B8 Toelichting op de onderscheiden posten

van de staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

€ € €

Dotaties personele voorzieningen -3.545 6.125 13.187

Personeel niet in loondienst 38.506 94.400 254.476

Projectkosten TSO 12.727 11.000 19.455

Cursuskosten 67.440 85.000 84.545

BGZ kosten 17.295 15.532 17.633

Werkvoorzieningsschap 54.227 75.000 78.392

Overige 156.204 186.512 178.769

Overige personele lasten 342.853 473.569 646.456

Uitsplitsing personeel in FTE 2017 2016

Directie 6 5

Onderwijzend personeel 78 80

Onderwijzend ondersteunend personeel 9 9

93 94

De Fte's bij het bevoegd gezag hebben betrekking op het gemiddeld aantal werkzame medewerkers gedurende het  boekjaar.

Deze totale personeelsbezetting is bijvoorbeeld inclusief eigen medewerkers die werkzaam  zijn voor projecten en exclusief

externe inhuur.
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

B8 Toelichting op de onderscheiden posten

van de staat van baten en lasten

 

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Voor de bepaling of de Wet Normering Topinkomens (WNT) wordt overschreden zijn in 2017 de bezoldigingsklassen op 

basis van instellingskenmerken van kracht geworden.

Per instellingskenmerk worden er complexiteitspunten toegekend. Het aantal complexiteitspunten bepaald het 

bezoldigingsmaximum.

Aan Novum wordt o.b.v. het driejaarsgemiddelde van de totale baten 4 complexiteitspunten toegekend.

O.b.v. het driejaarsgemiddelde van het gemiddeld aantal leerlingen op 1 oktober worden 2 complexiteitspunten toegekend.

A.d.h.v. het aantal onderwijssoorten of sectoren dat werd aangeboden wordt 1 complexiteitspunt toegekend.

Het totaal aantal berekende complexiteitspunten komt hiermee uit op 7, welke valt in klasse C.

Bij klasse C hoort een bezoldigingsmaximum voor 2017 van € 129.000.

Conclusie: De Wet Normering Topinkomens (WNT) wordt niet overschreden.

WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

Bestuur: 41020 Jaar: 2017
1.a Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking

Functie Voorzittersclau-

sule van

toepassing

(J/N)

Naam Ingangsdatum

dienstverband

Einddatum

dienstverband

Omvang

dienstverband in

FTE

Beloning

plus belastbare

onkosten-

vergoedingen

Beloning

betaalbaar op

termijn

Individueel 

toepasselijk 

bezoldigings-

maximum

Reden waarom 

de 

overschrijding 

al dan niet is 

toegestaan

Directeur-bestuurder N Bergen van GPJM 1-1-2017 31-12-2017 1 95.463€                 14.735€                    129.000€             nvt

Functie Naam Gewezen 

topfunctionaris

(Fictieve) 

dienstbetrekking

Directeur-bestuurder Bergen van GPJM Nee Ja

Bestuur: 41020 Jaar: 2016
1.a Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking

Functie Voorzittersclau-

sule van

toepassing

(J/N)

Naam Ingangsdatum

dienstverband

Einddatum

dienstverband

Omvang

dienstverband in

FTE

Beloning

plus belastbare

onkosten-

vergoedingen

Beloning

betaalbaar op

termijn

Totale 

bezoldiging 2016

Directeur-bestuurder N Bergen van GPJM 1-1-2016 31-12-2016 1 86.662€                 10.887€                    97.549€               

Bestuur: 41020 Jaar: 2017
1.c Toezichthoudende topfunctionarissen

Functie Voorzittersclau-

sule van

toepassing

(J/N)

Naam Ingangsdatum

dienstverband

Einddatum

dienstverband

Omvang

dienstverband in

FTE

Beloning

plus belastbare

onkosten-

vergoedingen

Beloning

betaalbaar op

termijn

Individueel 

toepasselijk 

bezoldigings-

maximum

Reden waarom 

de 

overschrijding 

al dan niet is 

toegestaan

Voorzitter RvT J W. Tolboom 2-1-2017 -€                          19.350€               

Lid Raad van Toezicht N F. van Vilsteren 2-1-2017 31-12-2017 -€                          12.900€               

Lid Raad van Toezicht N S. Martens 2-1-2017 -€                          12.900€               

Lid Raad van Toezicht N M. Leerdam 2-1-2017 1-4-2017 -€                          3.225€                 

Lid Raad van Toezicht N H. van Breemaat 2-1-2017 -€                          12.900€               

Lid Raad van Toezicht N B. van de Wetering 5-4-2017 -€                          9.496€                 

Lid Raad van Toezicht N M. van Schijndel 12-10-2017 -€                          2.809€                 

Bestuur: 41020 Jaar: 2016
1.c Toezichthoudende topfunctionarissen

Functie Voorzittersclau-

sule van

toepassing

(J/N)

Naam Ingangsdatum

dienstverband

Einddatum

dienstverband

Omvang

dienstverband in

FTE

Beloning

plus belastbare

onkosten-

vergoedingen

Beloning

betaalbaar op

termijn

Totale 

bezoldiging 2016

Voorzitter J W. Tolboom 1-1-2016 31-12-2016 -€                          

Bestuurslid N F. van Vilsteren 1-1-2016 31-12-2016 -€                          

Bestuurslid N S. Martens 1-1-2016 31-12-2016 -€                          

Bestuurslid N M. Leerdam 1-1-2016 31-12-2016 -€                          
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

B8 Toelichting op de onderscheiden posten

van de staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

€ € €

Afschrijvingen

Gebouw en terreinen 1.025 73 91

Inventaris en apparatuur 126.734 131.569 138.879

Leermiddelen 49.349 50.873 51.475

Overige 919 0 0

Boekverlies desinvesteringen -219 0 0

Afschrijvingen 177.808 182.515 190.445

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

€ € €

Huisvestingslasten

Huur 56.375 58.500 53.422

Onderhoud 59.034 43.600 48.734

Energie en water 111.101 105.000 110.397

Schoonmaakkosten 111.421 97.650 98.814

Heffingen 15.768 12.100 11.596

Dotatie onderhoudsvoorziening 165.000 165.000 165.000

Overige huisvestingslasten 19.019 14.100 15.713

Huisvestingslasten 537.718 495.950 503.676

De post huur bestaat voor € 12.375 uit huur voor het bestuurskantoor. Het restant betreft overdracht MI vergoeding aan een

beheersstichting vanwege huisvesting in panden (inclusief energie, schoonhouden en onderhoud) waarvoor deze beheersstichting 

volledig de kosten betaalt. 

Alle huurkosten zijn voldaan vanuit de vergoeding materiële instandhouding.

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

€ € €

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

Telefoonkosten 3.073 4.470 2.821

Portikosten 1.131 1.800 2.016

Kantoorbenodigdheden 886 2.350 2.364

Bankkosten 2.000 1.700 1.487

Drukwerk 502 1.050 295

Abonnementen 7.642 5.800 6.682

Kopieerkosten 48.166 39.450 42.540

Contributies 18.436 26.966 16.758

Verzekeringen 2.031 5.250 4.933

Vergaderkosten 63 500 549

Accountantskosten 7.500 7.500 7.500

Administratiekosten 106.152 110.000 106.879

Medezeggenschap / OR 4.444 5.000 6.004

Totaal administratie- en beheerslasten 202.027 211.836 200.829

Accountantshonoraria 2017 2016

Controle van de jaarrekening 7.500 7.500

Advies- en fiscale werkzaamheden 0 0

7.500 7.500
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Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM te Bernheze

B8 Toelichting op de onderscheiden posten

van de staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

€ € €

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Software en licentiekosten 80.249 55.330 57.703

Overige ICT-kosten 22.323 33.180 27.008

Testen en toetsen 6.444 2.000 3.469

Schoolfruit 75 0 0

Leer-/hulpmiddelen 89.928 96.320 100.667

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 199.019 186.830 188.846

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

€ € €

Overige

Reisjes/excursies 4.815 5.550 3.885

Sportdag/vieringen 5.787 7.500 7.119

Representatiekosten 5.489 2.000 1.495

Culturele vorming 8.211 13.960 12.047

Kleine inventaris 4.163 3.400 4.296

Kosten LGF - leerlinggebondenfinanciering 5.224 2.200 2.468

Overige kosten projectsubsidies 25.154 34.750 40.064

Overige lasten 4.363 2.650 1.688

Totaal overige 63.206 72.010 73.062

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

€ € €

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Rentebaten 9.157 15.000 16.904

Totaal financiële baten 9.157 15.000 16.904

Financiële lasten

Rentelasten 0 0 0

Totaal financiële lasten 0 0 0

Financiële baten en lasten 9.157 15.000 16.904

(Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten

Het resultaat van € -121.597 heeft de volgende bestemming

-121.597 komt ten laste  van de Algemene reserve.  
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan de raad van toezicht van 

Stichting Katholiek Primair Onderwijs Novum  

Postbus 65 

5388 ZH NISTELRODE 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Katholiek Primair Onderwijs Novum  te 

NISTELRODE gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

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

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Katholiek Primair 

Onderwijs Novum  op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

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

balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2017; 

(2) de staat van baten en lasten over 2017; en 

(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor  

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017. 

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Katholiek Primair Onderwijs Novum, zoals vereist in 

de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 

(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 

accountants (VGBA). 

 

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

basis voor ons oordeel. 

 



 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
 andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• de overige gegevens. 

 

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

informatie: 

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

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2017 is vereist. 

 

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

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

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

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

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

 

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

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

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

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor 

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

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

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

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

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

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

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

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

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 



 

 

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

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

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

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

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 

jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 

proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

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

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

fouten en fraude ontdekken.  

 

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

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

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

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

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen 

in de bijlage bij onze controleverklaring. 

 

Eindhoven,  23 mei 2018 

Wijs Accountants 

 

  

 

Was getekend: Drs. M.H.J. Werner-Hoeks RA 

  



 

 

 

 

Bijlage bij de controleverklaring:  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

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

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

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

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

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

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

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

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

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

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

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

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

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

onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

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

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

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

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

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen 

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

handhaven; 

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

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

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

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  
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C2 Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor de

interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.
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D1 Gegevens over de rechtspersoon
Gegevens over de rechtspersoon:

* Bestuursnummer 41020

* Naam en adres van de instelling Stichting Katholiek Primair Onderwijs NOVUM

Postbus 65

5388 ZH  Bernheze

* Telefoonnummer 0412-613441

* E-mailadres info@skpo-novum.nl

* Contactpersoon G. van Bergen

Brin nr Naam Sector

Aantal 

leerlingen 

2017

Aantal 

leerlingen 

2016

03SW Op Weg PO 171 170

03US t Maxend PO 196 211

03XQ Sint Albertus PO 140 145

06MH De Beekgraaf PO 253 245

08PO Het Mozaiek PO 245 262

08TV t Palet PO 326 363

1331 1396
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1. Inleiding  
 

 
Dit jaarverslag beschrijft naast een aantal instellingsgegevens en de gerealiseerde (financiële) beleidsvoornemens van de 
stichting ook de belangrijkste (bestuurlijke) ontwikkelingen die in 2017 hebben plaatsgevonden. De opzet van dit 
jaarverslag sluit aan bij de uitgangspunten en kaders van het kwaliteitsbeleid en toezichtskader van de stichting.  
 
Bij het opstellen van dit jaarverslag heeft het College van Bestuur rekening gehouden met de wettelijke voorschriften, 
zoals deze door OCW / CFI zijn aangereikt. Dit jaarverslag bevat dan ook een financiële analyse bestaande uit onder meer 
een balans per 31 december 2017, een beoordeling van bijbehorende kengetallen, een meerjaren begroting en een 
exploitatierekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, welke zijn voorzien van de nodige 
specificaties en toelichtingen.  
 
Dit jaarverslag is geschreven als verantwoording naar het ministerie van onderwijs en dient tevens als verantwoording 
naar de eigen organisatie. 
 
 
 
Gerard van Bergen, 

directeur-bestuurder  
 
 
 
 
Wim Tolboom, 
voorzitter Raad van Toezicht 
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1. Organisatie 
 

 
1.1.  Instellinggegevens 
Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten en resultaten van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Novum en de 6 onder 
de verantwoordelijkheid van het bestuur vallende basisscholen in het jaar 2017.  
De stichting is opgericht op 1 augustus 1998. 
 
Vestigingsadres: Maxend 6, 5388 GL Nistelrode 
Postadres: Postbus 65, 5388 ZG Nistelrode 
Telefoon: 0412 – 613441 
Website: www.skpo-novum.nl  
E-mail: info@skpo-novum.nl  
Werkgeversnummer: 41020 
KvK: 17106981 
 
1.2.  Juridische structuur 
SKPO Novum kent sinds 2 januari 2017 het bestuursmodel CvB-RvT. 
Aansluitend bij de Wet Goed onderwijs, Goed bestuur zijn de bestuurlijke taken en bevoegdheden de verantwoordelijkheid 

van de directeur-bestuurder en vervult de Raad van Toezicht binnen de organisatie van de SKPO Novum de 
toezichthoudende rol.  
Met deze organische scheiding tussen besturen en toezicht houden voldoet SKPO Novum aan de wettelijke voorwaarde(n) 
en aan de Code Goed bestuur.  
 
1.3.  Organisatorische structuur 
De SKPO Novum is op 1 augustus 1998 ontstaan na een bestuurlijke fusie en telt 6 basisscholen allen gevestigd in de 
gemeente Bernheze en centraal gelegen in een van de dorpskernen van deze gemeente: 

• basisschool Op Weg, Vorstenbosch 
• basisschool St. Albertus, Loosbroek 
• basisschool ’t Maxend, Nistelrode 
• basisschool De Beekgraaf, Nistelrode 
• basisschool Het Mozaïek, Heeswijk 
• basisschool ’t Palet, Dinther 

In totaal verzorgen ongeveer 140 personeelsleden, waarvan ongeveer 90 leraren het onderwijs aan ruim 1300 leerlingen. 
 
de scholen in een maatschappelijke context 

Alle scholen vormen een belangrijke ontmoetingsplaats voor ouders, verenigingen en instanties. De scholen kennen een 
op traditie gebaseerde samenwerking met verenigingen, instanties en parochie. Deze samenwerking is vooral kerngericht. 
De scholen van de SKPO Novum richten is primair op het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Dit doen zij in de 
maatschappelijke context van de eigen kern / dorpsgemeenschap en in samenwerking met de instanties voor opvang en 
voor- en vroegschoolse educatie en onderwijs. Steeds meer zal dit leiden tot een aanbod, waarbij onderwijs, vrije tijd en 
ontspanning geïntegreerd worden aangeboden. 
 
bestuursmodel 
SKPO Novum kent sinds 2 januari 2017 een bestuursmodel, dat bestaat uit een Raad van Toezicht (= RvT) en een College 
van Bestuur (= CvB). Het CvB wordt gevormd door de directeur-bestuurder die de stichting en de scholen bestuurt. De 
Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de onderwijskwaliteit en op het bestuurlijk handelen van de directeur-
bestuurder. De RvT staat de directeur-bestuurder terzijde door middel van gevraagd en ongevraagd advies.  
Tenslotte neemt de RvT besluiten ten aanzien van het goedkeuren van onder meer de begroting, de jaarrekening en in 
het strategisch beleid van de stichting. 
Iedereen die daarin geïnteresseerd is, kan de statuten van de stichting op school opvragen. 
De RvT bestaat uit tenminste vijf personen en kent per 1 januari 2018 de volgende leden: 

- de heer W. Tolboom, voorzitter  
- mevrouw S. Martens, vicevoorzitter 
- de heer H. van Breemaat 
- de heer B. van de Wetering 
- mevrouw M. van Schijndel 

De GMR wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één lid van de RvT.  
 
directeur-bestuurder 
Gerard van Bergen 
 

 

http://www.skpo-novum.nl/
mailto:info@skpo-novum.nl
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Contactgegevens 
E info@skpo-novum.nl 

website: www.skpo-novum.nl  
T 0412 613441 / 06 50283494 
 
Bezoekadres: 
Maxend 6 
5388 GL Nistelrode 
 
Postadres: 
Postbus 65 
5388 ZH Nistelrode 
 
SKPO Novum heeft de ambitie om in 2020 één sterke organisatie te zijn die duurzaam kwalitatief goed onderwijs biedt 
vanuit één gemeenschappelijke visie, vanuit één gemeenschappelijk (school)plan, uitgevoerd op de zes scholen. 
Vanaf 1 augustus 2015 werken de zes scholen in gezamenlijkheid aan de realisatie van deze ambitie, verder uitgewerkt in 
het Schoolplan SKPO Novum 2015-2019 en de Jaarplannen SKPO Novum 2016-2017 en 2017-2018. 
 
Werken vanuit één gemeenschappelijk plan vereist een centrale aansturing. In de uitwerking van deze structuur zien wij 

op hoofdlijnen, dat: 
- de beleidsontwikkeling en -uitvoering voor de zes schoollocaties centraal wordt aangestuurd: 

- in gezamenlijkheid door het directeurenteam voor de verantwoordelijkheidsgebieden Onderwijs en 
Personeel; 

- door de directeur-bestuurder voor de overige verantwoordelijkheidsgebieden. 
- de dagelijkse leiding van de afzonderlijke schoollocaties, de operationele uitvoering van het onderwijs en de 

begeleiding van de personeelsleden op die locatie een eerste verantwoordelijkheid is van de directeur die daarbij 
wordt ondersteund door de teamcoördinatoren en intern begeleiders; 

- iedere schoollocatie een directeur heeft die eindverantwoordelijk is. 

 
 

1.4.  Vergaderingen Raad van Toezicht 
In 2017 heeft de Raad van Toezicht zes keer een vergadering gehouden. Tijdens deze vergaderingen heeft de Raad van 
Toezicht – conform haar toezichthoudende verantwoordelijkheden en bevoegdheden – documenten vastgesteld en / of 

goedgekeurd.  
Zo heeft de Raad van Toezicht in 2017: 

• de Meerjaren begroting 2018-2021 goedgekeurd; 
• de Jaarbegroting SKPO Novum 2018 goedgekeurd; 
• het Jaarverslag SKPO Novum 2017, inclusief de Jaarrekening 2017 goedgekeurd. 

 

 

mailto:info@skpo-novum.nl
http://www.skpo-novum.nl/
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De Raad van Toezicht heeft toezicht gehouden op de ontwikkelingen ten aanzien van onderwijskwaliteit en organisatie 
door onder meer: 

• de Verantwoordingsrapportages (januari, april en september) te bespreken met de directeur-bestuurder; 
• de analyse van de Centrale Eindtoets PO 2017 te bespreken met de directeur-bestuurder 
• de analyse van de leeropbrengsten (januari en juni), de geplande acties ter verbetering en de effecten daarvan 

te bespreken met de directeur-bestuurder. 
 
Verder heeft de Raad van Toezicht – mede gebruik makend van de beoordeling van de financiële en administratieve en de 
jaarcijfers over 2017 door WIJS Accountants – toezicht gehouden op: 

• de naleving van wet- en regelgeving door de directeur-bestuurder  
• de rechtmatige bestemming en besteding van de middelen door de directeur-bestuurder.  

 
Voor 2017 heeft de Raad van Toezicht vanuit specifieke verantwoordelijkheid de aflopende overeenkomst met de 
accountant geëvalueerd en een nieuwe overeenkomst voor drie jaar afgesloten met WIJS Accountants. 
 
1.5.  Directeurenteam 
De directeur-bestuurder heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor zes basisscholen. De directeuren van deze 
basisscholen vormen samen het directeurenteam onder voorzitterschap van een van de directeuren. 
Het directeurenteam is in 2017 minimaal een keer per drie weken bijeen geweest. Deze bijeenkomsten stonden in het 
teken van de voortgang van beleidsontwikkelingen, zoals opgenomen in de Jaarplannen van 2016-2017 en 2017-2018. 
 
Zie voor een inhoudelijk verslag hoofdstuk 3 Resultaten beleidsvoornemen 2017. 
 
1.6.  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (= GMR)  
In de GMR zijn de zes scholen vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid. Deze leden zijn niet altijd lid van 
de MR van de school die zij vertegenwoordigen. 
De voorzitter van de GMR heeft regelmatig overleg met de directeur-bestuurder over de voortgang van de speerpunten 
van het strategisch beleid en de voorbereiding op de vergaderingen van de GMR. 
De GMR kent een drietal werkgroepen: de werkgroep Onderwijs, Personeel en Middelen. De directeur-bestuurder 
bespreekt met de werkgroepen (de actualisering van) het beleid en (concept) documenten. 
 
 De werkgroepen hebben de taak om: 

• de informatie door te geven aan de overige leden van de GMR 
• een adviesvoorstel te doen, dat besluitvormend wordt besproken door de overige leden van de GMR. 

 
In 2017 heeft de GMR ingestemd met onder meer: 

• het Jaarplan SKPO Novum 2017-2018 
• het vakantierooster SKPO Novum 2017-2018; 
• de gemeenschappelijke teksten voor de Schoolgidsen 2017-2018  

 
De (P)GMR heeft ingestemd met onder meer: 

• de geactualiseerde beleidsdocumenten Mobiliteit, Taakbeleid, Werving en selectie, Professionalisering en het 
Functiehuis. 

• de Personele begroting SKPO Novum 2017-2018 
 
Verder zijn de volgende thema’s besproken: 

• de analyse van de Centrale Eindtoets PO 2017 
• de analyse van de leeropbrengsten (januari en juni), de geplande acties ter verbetering en de effecten daarvan 
• het leeftijdsbewust personeelsbeleid   

 
1.7.  Ambitie 
Zoals verwoord in het Schoolplan: 
 
Door als één SKPO Novum team te opereren wil SKPO Novum efficiëntie, kennis, flexibiliteit en veerkracht genereren, wat 
ons in staat stelt: 

• het beste uit onszelf te halen; 
• voor de aan ons toevertrouwde kinderen passende onderwijsarrangementen te kunnen realiseren; 
• in te kunnen spelen op de gevolgen van de toenemende krimp van het aantal leerlingen. 
• krachtig te participeren in netwerken en samenwerkingsverbanden. 

In 2020 is SKPO Novum één sterke organisatie die: 
• de ontwikkelingsbehoeften van kinderen als uitgangspunt neemt; 

 
Leren? Dat kan ik zelf! 

Maar wil je mij daarbij helpen? 
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• samen met ouders vorm geeft aan het educatief partnerschap; 
• werkt vanuit vastgestelde kaders voor de verschillende onderwijsarrangementen; 
• haar personeelsleden binnen deze kaders professionele ruimte en autonomie geeft; 
• iedere school binnen deze kaders de ruimte en autonomie biedt voor verschillen waar dit (bijvoorbeeld vanwege 

omvang, populatie en afstemming met de plaatselijke gemeenschap) nodig is; 
• met een flexibele inzet van haar personeelsleden de aanwezige expertise maximaal weet te benutten 
• haar personeelsleden ontzorgt van zaken die in gezamenlijkheid efficiënter en effectiever kunnen worden 

geregeld; 
• beleidskeuzes en de uitwerkingen daarvan (= strategisch beleid, schoolplan, en personeelsbeleid) stichtingsbreed 

voorbereidt en regelt; 
• planmatig en doelgericht werkt aan realisatie en verbetering van de opbrengsten; 
• ontwikkeling en innovatie vanzelfsprekend vindt; 

• betekenisvol samenwerkt lokale en regionale partners. 
 
Visie 
Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat vinden wij belangrijk? Hoe willen wij worden gezien en (h)erkend? Het antwoord op deze 
vragen is voor ons: Vanuit relatie naar prestatie. 
 
Wij geloven dat ontwikkeling duurzaam en succesvol plaatsvindt in de dagelijkse interactie tussen mensen. Ons onderwijs 
is verankerd in een maatschappelijke context en zichtbaar in het partnerschap met de omgeving. Wij geven vertrouwen 
en hebben hoge verwachtingen van elkaar en van onze kinderen. Wij beseffen dat we verantwoording dienen af te leggen 
als we ergens verantwoordelijkheid voor dragen. 
 
Missie 
De missie verwoordt onze gezamenlijke kernopdracht en geeft aan wat wij als SKPO Novum wil betekenen. Wij willen: 

• kinderen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen, opdat zij zich die kennis en vaardigheden eigen maken die 
recht doen aan hun mogelijkheden en talenten en hen toerusten en voorbereiden op een actieve rol in een 
veranderende maatschappij. 

• kinderen ruimte en vertrouwen geven bij hun persoonlijke groei en ontwikkeling tot trotse kinderen die zich 
verantwoordelijk tonen voor en actief willen bijdragen aan een duurzame maatschappij. 

 
1.8. Toegankelijkheid 
Vanuit onze katholieke traditie willen wij kinderen kernwaarden als hoop, optimisme en er willen zijn voor de ander 
voorleven en laten ervaren.  
Elke leerling – ongeacht levensovertuiging of geloof - is welkom op de scholen van SKPO Novum. Eventuele kind 
kenmerken en/of (organisatorische) omstandigheden van een specifieke school kunnen ertoe leiden dat een kind niet 
toegelaten wordt. Wanneer dit aan de orde is, heeft de SKPO Novum de inspanningsverplichting voor het vinden van een 
andere school voor betreffend kind. 
SKPO Novum beschikt over herkenbare gebouwen die goed toegankelijk zijn, waarbij ook de toegankelijkheid voor 
gehandicapten is gewaarborgd. 
 
1.9. Klachtenafhandeling 
Voor betrokkenen bij SKPO Novum zijn op iedere school twee (externe) vertrouwenspersonen beschikbaar. De SKPO 
Novum hanteert een duidelijke klachtenprocedure die in de schoolgidsen / websites van de scholen is opgenomen. 
In 2017 is geen officiële klacht ingediend bij de Stichting KOMM.  
Wel zijn er af en toe ouders die niet tevreden zijn. Echter deze klachten zijn steeds door de directie, soms in 
samenwerking met de vertrouwenspersoon opgepakt en afgehandeld.  

 
1.10. Planning en control 
Voor het kunnen sturen op het duurzaam realiseren van de beoogde opbrengsten is gekozen voor de systematiek van de 
PDSA cyclus. Sturen op opbrengsten kan niet direct, maar wel indirect, bijvoorbeeld door het onderwijs anders in te 
richten of door een andere aanpak van door leraren. Zo is een vijftal verantwoordelijkheidsgebieden geformuleerd, aan de 
hand waarmee wel direct kan worden gestuurd. 
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Onderstaand schema geeft de systematiek aan waarmee SKPO Novum sturing geeft aan het waarmaken van haar 
ambitie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missie, visie, 
kernwaarden 

en ambitie 

 
Opbrengsten 

 Verantwoordelijkheidsgebied 

Onderwijs 

 
 Verantwoordelijkheidsgebied 

Personeel 

 Verantwoordelijkheidsgebied 
Middelen 

 Verantwoordelijkheidsgebied 
Financiën 

 
 Verantwoordelijkheidsgebied 

Organisatie 

 
 
Uitgangspunten hierbij zijn: 

• De missie, visie, kernwaarden en ambitie: als leidend kader voor het denken en handelen. 
• De concrete opbrengsten / resultaten: als resultante van de realisatie van de kernopdracht. 

• De verantwoordelijkheidsgebieden: de gebieden waarop invloed kan worden uitgeoefend, waarop kan worden 
gestuurd. 

• De indicaties / instrumenten per verantwoordelijkheidsgebied: de indicaties die samen de lading van dat 
verantwoordelijkheidsgebied dekken, meetbaar zijn en zichtbaar maken hoe de resultaten zijn op dat 
verantwoordelijkheidsgebied. 

• De norm per indicatie: hiermee wordt aangegeven wanneer wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen. 
 
Beleidscyclus 
In het strategisch beleidsplan van de SKPO Novum is vastgelegd, dat op alle scholen gewerkt wordt aan: 

• de verbetering van de kwaliteit van de organisatie en inrichting van het onderwijsaanbod; 
• het planmatig en doelgericht werken aan de verbetering van de leeropbrengsten; 
• het vormgeven aan een professionele leergemeenschap. 

Jaarlijks wordt aan de hand van de resultaten op de verschillende verantwoordelijkheidsgebieden getoetst of de beoogde 
verbeteringen. De analyse van deze resultaten leidt tot het vaststellen van nieuwe verbeteractiviteiten / doelen. 
De verdere concretisering van deze (strategische) doelen zijn terug te vinden in het stichtingsjaarplan en alle 
schooljaarplannen. 
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2.  Leerlingen 
 

 
2.1. Aantal leerlingen 
Prognose leerlingaantallen, gebaseerd op de in september 2017 geactualiseerde prognose van de leerlingenaantallen. 

 
Teldatum Op Weg Maxend Albertus Beekgr. Mozaïek Palet Totaal %

1-10-2017 (werkelijk) 171 196 140 253 245 326 1331 -4,6%

1-10-2018 (prognose) 170 187 134 241 238 339 1309 -1,6%

1-10-2019 (prognose) 175 176 126 240 224 312 1253 -4,2%

1-10-2020 (prognose) 171 185 123 238 218 289 1224 -2,3%

1-10-2021 (prognose) 166 189 122 237 213 290 1217 -0,5%  
 
De prognose van het aantal leerlingen laat de komende jaren nog een daling zien van gemiddeld 2,2%. Vanaf 2021 lijkt 
een stabilisering van het aantal leerlingen reëel. De prognose van de leerlingenaantallen is wordt in maart 2018 
geactualiseerd en vormt dan de basis voor de op te stellen meerjaren (personele) begroting voor de periode 2019 t/m 
2022. 

 
2.2. Populatie leerlingen 
 
Leerlingengewichten, d.d. 1 oktober 2017 
Leerlingengewichten, de aantallen per 1 oktober van de laatste vier jaar 
 

Leerlingen 2014 2015 2016 2017

Aantal leerlingen 1518 1475 1396 1331

% 0,0 leerlingen 94,4% 94,4% 94,7% 94,9%

% 0,3 leerlingen 4,6% 4,6% 4,2% 3,7%

% 1,2 leerlingen 1,0% 1,0% 1,0% 1,4%  
 
SKPO Novum ontvangt op basis van de leerlingengewichten geen extra middelen, omdat het percentage leerlingen met 
een leerlingengewicht van 0,3 en 1,2% lager is dan 7%. Het aantal leerlingen met een leerlingengewicht neemt de laatste 
jaren heel geleidelijk af. 
 
2.3. Beleid 
 
Het aantal leerlingen vormt de basis voor de financiering door de Rijksoverheid. Wij moeten zeker de komende drie jaren 
nog rekening houden met een vermindering van de inkomsten vanuit de Rijksoverheid. 
De daling van het aantal leerlingen impliceert een afname van de inkomsten.  
Met het oog op de continuïteit van de organisatie en het garanderen van de kwaliteit van het onderwijs is in 2017 de 
strategische ambitie van SKPO Novum vertaald in een geactualiseerde meerjaren begroting. Deze meerjaren begroting 
vormt het financiële kader waarbinnen de doelen gerealiseerd moeten worden. 
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3.  Opbrengsten 
 

SKPO Novum ziet haar kernopdracht als: 
• kinderen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen, opdat zij zich die kennis en vaardigheden eigen maken die recht 

doen aan hun mogelijkheden en talenten en hen toerusten en voorbereiden op een actieve rol in een veranderende 
maatschappij. 

• kinderen ruimte en vertrouwen geven bij hun persoonlijke groei en ontwikkeling tot trotse kinderen die zich 
verantwoordelijk tonen voor en actief willen bijdragen aan een duurzame maatschappij. 

 
 
3.1. Welbevinden leerlingen 
Indicator: SCOL  
Norm: .. ≥ 75% van leerlingen per groep heeft een A, B of C score 
Ambitie: .. ≥ 80% van leerlingen per groep heeft een A, B of C score 
SCOL wordt twee keer per schooljaar afgenomen: in het voorjaar en het najaar. In het najaar van 2016 is SCOL voor het 
eerst op alle scholen afgenomen. 

najaar voorjaar

leraren 3 t/m 8 77

leerlingen 6 t/m 8 77

leraren 3 t/m 8 82

leerlingen 6 t/m 8 83

leraren 3 t/m 8 78

leerlingen 6 t/m 8 79

leraren 3 t/m 8 89

leerlingen 6 t/m 8 72

leraren 3 t/m 8 92

leerlingen 6 t/m 8 85

leraren 3 t/m 8 96

leerlingen 6 t/m 8 81
t Palet

Op Weg

t Maxend

St.Albertus

De Beekgraaf

Het Mozaïek

Scholen
2016-2017

 
 
De wet sociale veiligheid verplicht scholen de veiligheidsbeleving van de leerlingen jaarlijks te monitoren. In de 
vernieuwde versie van SCOL maakt dit aspect onderdeel uit van de vragenlijsten. Deze nieuwe versie wordt vanaf het 
voorjaar 2017 op alle scholen gebruikt en heeft een andere schaalverdeling. 
Het directeurenteam analyseert de resultaten over een drietal meetmomenten ten aanzien van de veiligheidsbeleving van 
leerlingen en neemt in juni 2018 een besluit over een passende normering. De resultaten worden vanaf oktober 2018 
opgenomen in de verschillende verantwoordingsrapportages. 
 
 
3.2. Eindopbrengsten 
Indicator: Centrale Eindtoets PO (vanaf 2015) 
Norm:  .. ≥ de ondergrens behorend bij de schoolgroep  
Ambitie: .. ≥ het landelijk gemiddelde behorend bij de schoolgroep 
 

≤ norm norm ambitie

≤ ondergrens ≥ ondergrens >  landelijk gem.  
 
De resultaten  over de periode 2015 t/m 2017 
 

Jaar Op Weg t Maxend St. Albertus De Beekgraaf Het Mozaïek t Palet

2015 537,8 534,9 540,0 537,2 534,9 535,0

2016 535,0 536,5 531,2 533,9 534,0 535,8

2017 538 535,6 534,0 535,1 533,6 533,7  
 
Hieronder volgen de resultaten afgezet tegen het landelijk gemiddelde score per schoolgroep. 
 

ontheffing deelname score inspectie deelname score

Op Weg 23 23 v.d. 23 538,0 23 v.d. 23 538,0 23 v.d. 23 538,0 1 535,1 537,1 539,1

t Maxend 35 35 v.d. 35 534,0 1 34 v.d. 35 534,9 2 32v.d. 35 536,0 7 534,2 536,2 538,2

St. Albertus 23 23 v.d. 23 532,3 23 v.d. 23 532,3 2 21 v.d. 23 534,0 1 535,1 537,1 539,1

De Beekgraaf 27 27 v.d 27 534,5 1 26 v.d 27 535,1 1 26 v.d 27 535,1 8 534,0 536,0 538,0

Het Mozaiek 41 40 v.d. 41 533,1 1 40 v.d. 41 533,1 3 39 v.d. 41 533,6 6 534,3 536,3 538,3

t Palet 61 61 v.d. 61 534,0 2 59 v.d. 61 532,1 7 54 v.d. 61 533,7 5 534,5 536,5 538,5

Resultaten Centrale Eindtoets PO 2017

2017 aantal lln deelname score

voldoen aan criteria van

schoolgroep ondergrens land. gem. bovengrensontheffing inspectie 
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Het doel voor 2017 was, dat de score op de Centrale Eindtoets in 2017 op alle scholen boven de ondergrens van de 
Inspectienorm ligt. Met drie van de zes scholen beneden de ondergrens van de betreffende scholengroep is dit doel niet 

gehaald. 
Twee van de scholen – St. Albertus en Het Mozaïek – hebben voor het tweede jaar op rij een score beneden de 
Inspectienorm.  Voorkomen moet worden, dat een van de scholen ook volgend schooljaar de ondergrens niet haalt. Voor 
het kiezen van de juiste interventies is / wordt voor beide scholen externe ondersteuning ingezet. 
 
Eindtoets PO 2018 
Dit schooljaar 2017-2018 maken alle scholen gebruik van Route 8 als Eindtoets.  
De Centrale Eindtoets PO was voor de leerlingen een enorme tijdsinvestering en vraagt heel veel concentratie (en 
motivatie) van leerlingen. Route 8 wordt op één dagdeel afgenomen en is (ook) COTAN gecertificeerd. Route 8 is 
bovendien een adaptieve toets, de leerlingen worden op niveau getoetst.  
 
 
3.4. Beleid 
De eindopbrengsten zijn de afgelopen jaar – zowel op de afzonderlijke scholen als stichtingsbreed – niet stabiel en 
voldoen daarmee nog niet aan de gestelde ambitie. 
Op alle scholen ligt sinds augustus 2015 de focus op een tweetal programma’s 1 en 2, te weten: 

1. het opbrengstgericht en handelingsgericht werken in de groep, gekoppeld aan 

2. het versterken van leraarvaardigheden, eenieders persoonlijke ontwikkeling en het leren van en met elkaar. 
Deze focus geldt ook nog voor het schooljaar 2017-2018.  
In augustus 2017 is daarnaast op alle scholen gestart met het professionaliseringstraject Data, Duiden, Doelen, Doen. Het  
biedt directeuren, intern begeleiders en leraren een nieuw en verbeterd inzicht in de analyse van de leeropbrengsten. De 
resultaten van de M-toetsen, januari 2018, worden / zijn onder begeleiding en met de nieuwe inzichten geanalyseerd. 
Hiermee kunnen de doelen concreter worden geformuleerd en ligt de uitdaging in het organiseren van het aanbod dat 
leerlingen nodig hebben.  
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4.  Verantwoordelijkheidsgebied Onderwijs 
 

Ons onderwijsaanbod kenmerkt zich doordat: 
• kinderen met een open en authentieke houding worden uitgenodigd om zich te ontwikkelen en hun talenten te 

ontplooien, niet vrijblijvend maar door het nemen van verantwoordelijkheid; 
• vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, samenwerking, sociale vaardigheden, ICT vaardigheden en problemen 

oplossen zijn geïntegreerd in het onderwijsaanbod; 
• kinderen een rijke en uitdagende leeromgeving, in partnerschap met ouders, leefgemeenschap en ketenpartners 

wordt geboden;  
• het onderwijsaanbod voldoende variëteit kent om te voldoen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen in alle 

leerjaren en op alle locaties. 

 
 
4.1. Kwaliteit onderwijs 
Indicator:  Beoordeling Inspectie, d.d. 26 juni 2017. 
Norm:   Toekenning van minimaal het basisarrangement  
 

norm

zwak waarschuwing attendering basisarrangement 
Inspectie

≤ norm

 
 
Onderstaand schema geeft een overzicht van de arrangementen die de Inspectie vanaf 2015 aan de afzonderlijke scholen 
heeft toegekend.  
 

Arrangement Inspectie Op Weg t Maxend St. Albertus De Beekgraaf Het Mozaïek t Palet

2015

2016

2017  
 
Conclusie: 
Alle scholen voldoen op basis van het toegekende basisarrangement aan de norm.  
Echter voor zowel St. Albertus als voor Het Mozaïek geldt een basisarrangement met een waarschuwing en voor ’t Palet 
geldt een basisarrangement met een attendering. 
 
 
4.2. Passend onderwijs 
Indicator: Onderwijsarrangementen  
Passend onderwijs is op 1 augustus 2014 van start gegaan. Het samenwerkingsverband SWV PO 30.06 heeft voor de 
verschillende onderwijsarrangementen onderstaande deelnamepercentages vastgesteld. 
 

Ondersteuning ≤ norm norm

basisondersteuning < 95% ≥  95%

arrangement BaO > 1% ≤  1%

arrangement SBaO > 2,3% ≤  2,3%

arrangement SO > 1,7% ≤  1,7%  
 
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende arrangementen die gedurende het schooljaren 2015-2016 en 2016-
2017 zijn toegekend. 

2015-2016 2016-2017

Op Weg basisondersteuning 98,2 97,8

arrangement BaO 0,6 1,1

arrangement SBaO 0,6 1,1

arrangement SO 0,6 0

t Maxend basisondersteuning 98,8 98,7

arrangement BaO 0,0 0,9

arrangement SBaO 0,4 0

arrangement SO 0,8 0,4

St. Albertus basisondersteuning 94,23 95,8

arrangement BaO 1,0 2,1

arrangement SBaO 1,0 0,7

arrangement SO 2,0 1,4

De Beekgraaf basisondersteuning 97,0 98,4

arrangement BaO 2,0 0,8

arrangement SBaO 0,0 0,4

arrangement SO 1,0 0,4

Het Mozaïek basisondersteuning 98,9 99,2

arrangement BaO 1,1 0,4

arrangement SBaO 0,0 0

arrangement SO 0,0 0,4

t Palet basisondersteuning 98,71 98,1

arrangement BaO 1,0 1,9

arrangement SBaO 0,3 0

arrangement SO 0,0 0

Arrangementen 

 

 



12 
 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de percentages van verwijzing naar de speciale voorzieningen SBaO en SO op 
stichtingsniveau. 

Arrangementen 2015 2016 2017

arrangement SBaO 2,03% 1,76% 1,29%

arrangement SO 1,36% 1,07% 1,50%  
 
Conclusies: 
• De verwijzingspercentages naar SBaO en SO voldoen aan de door het SWV PO 30.06 gestelde doelen voor 2020. 
• Het aantal verwijzingen naar het SO neemt licht toe in lijn van de ontwikkeling die op het niveau van het 

samenwerkingsverband zichtbaar is. 
• Ten aanzien van de basisondersteuning geldt een toename van de complexiteit en diversiteit van de leer- en 

ontwikkelbehoeften van leerlingen, hetgeen ook blijkt uit de toename van het aantal MDO ‘s. 
• Voor de versterking van de basisondersteuning richten de scholen van SKPO Novum zich op onderstaande 

ontwikkelingen: 
- de verbetering van het leer- en werkklimaat in groepen en de begeleiding van individuele leerlingen; 
- het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen; 
- de ondersteuning en begeleiding van de NT2 leerlingen. 

 
4.3. Beleid 

Sinds 2016 kent SKPO Novum een stichtingsbreed kwaliteitsbeleid. 
De analyse van de leerresultaten – in de vorm van een zelfevaluatie – vormt voor de scholen twee keer per jaar de basis 
voor de interne verantwoording en die naar de directeur-bestuurder.  
In deze zelfevaluatie wordt naast de analyse verslag gedaan van: 
• de extra interventies / ondersteuning die voor specifieke groepen noodzakelijk wordt geacht kijkend naar de 

ontwikkeling van de leeropbrengsten van de voorbije twee schooljaren en / of het leer- en werkklimaat van 
betreffende groepen;  

• de wijze waarop de voortgang van de leeropbrengsten wordt gevolgd; 
• de wijze waarop de groepen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van het leer- en werkklimaat 

worden ondersteund en gevolgd; 
• hoe de teamgerichte en individuele ontwikkeling wordt vormgegeven. 
 
Dit cyclisch werken aan de verbetering van de leeropbrengsten leidde in 2017 reeds tot betere resultaten op de 
tussentoetsen. Een volgende stap in dit cyclisch werken is de verdieping van de analyse, opdat de interventies nog beter 
aansluiten bij de specifieke leerbehoeften van de leerlingen. 
 
Audits 
In juli 2016 is besloten om binnen SKPO Novum interne audits uit te voeren als onderdeel van de monitoringscyclus in ons 

kwaliteitsbeleid.  
Het doel van deze interne audits is verbetering van onze onderwijskwaliteit door middel van zelfreflectie, onderzoek en 
evaluatie. Het maakt inzichtelijk hoe de onderwijskwaliteit zich op het moment van de audit verhoudt tot de gewenste 
kwaliteit zoals beschreven in het onderzoekskader van de inspectie en het kwaliteitskader van SKPO Novum.  
In mei en november 2017 heeft de interne auditcommissie op zowel Het Mozaïek als ‘t Maxend een audit uitgevoerd.  
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5.  Verantwoordelijkheidsgebied Personeel 
 

De SKPO Novum vormt een professionele leergemeenschap en kent een integraal personeelsbeleid, 
zichtbaar doordat: 
• op iedere locatie samenwerkende leraren(teams) zich verantwoordelijk toont. 
• de continue ontwikkeling van personeelsleden, afgestemd op de schoolontwikkeling, een vanzelfsprekendheid is, 

zichtbaar is.  
• innovatie / kennisontwikkeling / expertise plaats vindt in samenwerking met externe partners 
• taak- en functiedifferentiatie gericht is op efficiënte, effectiviteit en benutten / inzetten van specifieke expertise 
• een professionele cultuur waarin de onderzoekende houding van het personeel en het opbrengstgericht werken 

kenmerkend zijn voor onze lerende organisatie. 

 
 
5.1. Personele inzet 
Indicator: 
De facilitering van taken is gericht op: 

• Het primaire proces:  
de groepsgrootte is gebaseerd op 25 leerlingen per groep gemiddeld 

• Ondersteuning en begeleiding van leraren 
een verantwoordelijkheid voor intern begeleider, teamcoördinator, directeur en ICT –er, daarbij gebruikmaken 
van onder meer coaching, assessments, uitwisseling, kennis delen en scholing 

• Kwaliteitszorg:  
het creëren van ruimte voor onder meer audits en collegiale visitaties 

• Passend onderwijs:  
het versterken van onze basisondersteuning 

• Het personeelsbeleid: 
gericht op professionalisering en vitaliteit van personeelsleden 

 
Deze uitgangspunten zijn vertaald in het allocatiemodel, waarmee de toedeling van de middelen ten behoeve van de 
verschillende functies en taken wordt berekend. Dit leidt tot de volgende percentages: 

o Fte groepsleraren    77,5% 
o Fte ondersteuning van het primaire proces    7,2% 
o Fte management     15,3% 

 
Reparatie-uren i.v.m. invoering nieuwe schooltijden 
Voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 zal de werkelijke inzet van leraren ongeveer 1,5 fte hoger liggen dan 
volgens de allocatie. Dit als gevolg van de zogenaamde reparatie-uren, noodzakelijk bij de invoering van de nieuwe 
schooltijden. 
 
Extra inzet personeel schooljaar 2017-2018 
• een extra groep 8 op De Beekgraaf  
• extra ondersteuning voor groep 3 op ’t Maxend  
De kosten hiervoor zijn € 25.000,= in 2017 (voor de maanden augustus t/m december 2017) en € 35.000,= (voor de 
maanden januari t/m juli 2018). 
 
Conclusies: 
Op basis van de huidige uitgangspunten voor de toekenning van de personele vergoedingen geldt: 
• De financiële ruimte in de meerjaren personele begroting maakt in ieder geval tot en met het schooljaar 2019-2020 

de extra inzet voor directie – met één directeur per school – mogelijk. 
• Een deel van de financiële ruimte in de meerjaren personele begroting dient te worden aangewend om de oplopende 

tekorten op de materiele meerjaren begroting op te vangen. 
• De verhouding personele lasten / totale lasten de komende jaren van 84,5% in 2017 naar 82,5% in 2021 gaat en 

daarmee wel boven de voor SKPO Novum vastgestelde norm van ≥ 81% blijft. 
 
Echter, in de personele begroting was de personele inzet voor een extra groep 8 op De Beekgraaf (= 25K in 2017 en 35K 

in 2018 voor de periode t/m juli 2018), de extra ondersteuning voor groep 3 op ’t Maxend niet meegenomen. 
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5.2. Vitaliteit 
Indicator: Verzuimregistratie, periode: 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 

Norm: Het verzuimpercentage en de verzuimfrequentie ligt op stichtingsniveau op of beneden het landelijk gemiddelde.  
 

verzuim ≤ norm norm

verzuimpercentage > 6% ≤  6%

verzuimfrequentie > 1% ≤  1%  
 
De verzuimpercentages over de periode 2014 t/m 2017 
 

verzuim 2014 2015 2016 2017

verzuimpercentage 4,4 6,0 5,2 7,6

verzuimfrequentie 0,8 0,8 0,9 0,8  
Toelichting: 
• In 2017 zijn vier personeelsleden (nagenoeg) het gehele jaar afwezig geweest. Bij een van hen was de oorzaak werk 

gerelateerd. 
• De verzuimbegeleiding is gericht op een duurzaam herstel. Dit vroeg in enkele gevallen extra tijd. 
• De vitaliteit van personeelsleden is een blijvend aandachtspunt voor de directeuren. Zo is het afgelopen jaar: 

- de ervaren werkdruk besproken en in teamverband gezocht naar het verlichten van de werkdruk; 

- aangepast meubilair aangeschaft voor enkele personeelsleden met fysieke klachten; 
- de betrekkingsomvang afgestemd op de belastbaarheid van betreffende personeelsleden. 

 
 
5.3. Beleid 
De persoonlijke ontwikkeling van persoonsleden en het leren van en met elkaar staat centraal is het Jaarplan SKPO 
Novum 2017-2018 en meer geconcretiseerd in de afzonderlijke schooljaarplannen. Het gaat hierbij om onder meer 
onderstaande interventies: 
• De versterking van de leraarvaardigheden gericht op de differentiatie en het eigenaarschap van leerlingen. 
• Het gezamenlijk leren en werken wordt gestimuleerd door uitwisselingen, gezamenlijke studiemomenten en de 

diverse expert- en onderzoeksgroepen.  
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6.  Verantwoordelijkheidsgebied Middelen 
 

De SKPO Novum verwacht ten aanzien van het gebruik en de beschikbaarheid van middelen, dat: 
• de gebouwen beschikken over de noodzakelijke leef, speel en werk- en instructieruimtes; 
• de gebouwen zijn veilig en het klimaat voldoet minimaal aan de kwaliteitseisen 
• de inrichting van de gebouwen / ruimtes voldoet aan de eisen van de gebruikers; 
• de (ICT) infrastructuur voldoet en de beschikbare devices zijn geschikt en uitnodigend voor (mobiel) leren. 

 
 
6.1. De kwaliteit en veiligheid van gebouwen. 
Indicator: Risico Inventarisatie & Evaluatie 
Norm: Knelpunten zijn / worden binnen drie maanden na vaststelling opgelost. Kan een knelpunt niet worden opgelost, 
wordt een beheersmaatregel genomen. 
 

≤ norm norm

knelpunten > 3 mndn opgelost knelpunten ≤ 3 mndn opgelsot  
 
 

RI&E SKPO Novum Op Weg t Maxend St. Albertus De Beekgraaf Het Mozaïek t Palet

knelpunten ≤ 3 mdn. opgelost  
 
In 2017 zijn onderstaande knelpunten aangepakt. 
• Waterschade De Beekgraaf 

Als gevolg een gesprongen koppeling van een brandslang op de bovenverdieping kwam in mei 2017 de volledige 
school onder water te staan. De schade betrof niet alleen de plafonds, muren en vloerbedekking, maar ook de 
volledige inventaris. Het herstel is gefaseerd uitgevoerd. De financiële afhandeling van de waterschade zal in het 
eerste kwartaal van 2018 plaatsvinden.  
Het onderwijsleerpakket bestaat uit gebruiksmaterialen (zoals methoden en ontwikkelingsmaterialen) en 
verbruiksmaterialen (zoals werkboeken en kopieën). Enkele methoden zijn direct vervangen of aangevuld. Andere 
methoden (zoals die van geschiedenis en aardrijkskunde) zijn nog niet vervangen.  
Voor de vervanging van de leerlingensetjes, tafels en stoelen heeft de school gebruik gemaakt van nog bruikbare 
leerlingensetjes van andere scholen. De school is voornemens om in 2019 of 2020 alle leerlingensetjes te vervangen 
en zal daarvoor een concreet investeringsplan opstellen, passend bij de onderwijsvisie van de school. 
In de Jaarrekening SKPO Novum 2018 zullen de nog niet geïnvesteerde schadebedragen als een investeringsreserve 
voor basisschool De Beekgraaf worden geoormerkt. 

• Geluidsoverlast en ventilatie Het Mozaïek  
In de zomer van 2017 zijn de hardnekkige problemen met betrekking tot het klimaat en geluid opgelost door onder 

meer een aanpassing van de luchtventilatie en het aanbrengen van een verlaagd plafond boven de computerruimte in 
de centrale hal. 

 
 
6.2.  Onderhoud 
Indicator: meerjaren onderhoudsplanning 
Norm: de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening is minimaal toereikend voor de geplande onderhoudsuitgaven  
voor de komende 15 jaar 
 
De daling van het aantal leerlingen en als gevolg daarvan de leegstand die gaat ontstaan vormde aanleiding voor nader 
onderzoek naar de (bestuurlijke) beleidsuitgangspunten voor het gebruik van de huidige schoolgebouwen moeten zijn. 
Hierover heeft een gesprek met de wethouder plaatsgevonden. 
Het resultaat van het gesprek met de wethouder is, dat in Het IHP 2022-2025 nieuwbouw voor Op Weg wordt 
opgenomen. Hiervan uitgaande zijn de geplande onderhoudskosten na 2020 uit de meerjaren onderhoudsplanning 
gehaald en is de dotatie aan de onderhoudsvoorziening verlaagd naar € 140.000,=. De dotatie bedroeg de afgelopen 
jaren € 165.000,=. 
 

De voor 2017 geplande onttrekking aan voorziening Onderhoud was € 76.550,=. De uiteindelijke onttrekking  
aan de voorziening Onderhoud is in 2017 € 111.069,=.  
Deze hogere onttrekking is een gevolg van het moeten vervangen van de verwarmingsketels op ’t Palet en het aanpassen 
van de ventilatie op Het Mozaïek i.v.m. aanhoudende klachten over het klimaat in enkele groepen. 
De voor 2017 geplande onderhoudskosten ten laste van de exploitatie waren € 43.600,=. De werkelijke kosten waren € 
58.918,=. Dit is een gevolg van de aanpassing / uitbreiding van het bestuurskantoor van SKPO Novum. 
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6.4. Investeringen  
Onderstaand schema geeft een overzicht van de geplande en de reeds gerealiseerde in 2017. 

 

Investeringen Gepland Gerealiseerd 

Onderwijsleerpakket 72.550€             37.016€             

Inventaris en apparatuur 163.610€           30.654€             

Gebouwen 2.904€               

Totaal 236.160€         70.574€            

Investeringen 2017

 
 
De gerealiseerde investeringen zijn in 2017 aanzienlijk lager dan begroot. De belangrijkste redenen hiervoor zijn, dat: 
• de investeringen in Leren met ICT en Onderwijs in samenhang eerst afstemming en vaststelling van de kaders 

vereist; 
• een aantal geplande investeringen onder voorbehoud was. 
 
Ter voorbereiding op de MJB 2018-2021 zijn de meerjaren investeringsplannen geactualiseerd. De investeringsplannen 
zijn realistisch en voldoen aan de minimaal noodzakelijk geachte omvang voor het kunnen realiseren van de beoogde 
onderwijsontwikkeling. De investeringen in het onderwijsleerpakket worden beperkt tot de instrumentele vak- en 
vormingsgebieden, zoals taal, lezen en rekenen en wiskunde. De wereld oriënterende vak- en vormingsgebieden worden 
in samenhang aangeboden en daarvoor wordt gebruik gemaakt van specifieke software. De investeringen hiervoor zijn 

zeer beperkt, wel zullen hierdoor de licentiekosten stijgen. 
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7.  Verantwoordelijkheidsgebied Organisatie 
 

SKPO Novum kenmerkt zich als organisatie door: 
• efficiëntie en effectiviteit: door het zowel horizontaal als verticaal sturing- en ontwikkelingselement, waar binnen 

duidelijk afgestemde kaders, ruimte is voor autonomie, relatie en competentie; 
• voorwaardenscheppend te zijn voor het primaire proces, de organisatie is dienend, het kind en de kwaliteit van het 

onderwijs staan centraal. 

 
 
7.1. Klachten  
 
Er zijn in 2017 geen formele klachten ingediend. 
 
 
7.2. Administratieve en financiële organisatie  
Indicator: de administratieve en financiële processen zijn in control  
Norm: beoordeling accountant 
 

Adm.  en fin. processen < norm norm

beoordeling niet in control in control  
 
Onderstaand schema geeft een overzicht van de beoordeling door de accountant van de administratieve en financiële 
processen over de boekjaren 2014 tot en met 2017. 
 
Adm.  en financ. processen 2014 2015 2016 2017

beoordeling accountant  
 
In het accountverslag van 2016 waren daarnaast onderstaande aanbevelingen opgenomen: 

• het ontwikkelen van beleid t.a.v. informatie, veiligheid en privacy. 
• de vertaling van de onderhoudsplanning naar een onderhoudsvoorziening; 

Beide aanbevelingen zijn opgepakt en vertaald in een ontwikkeld en vastgesteld beleid. 
 
 
7.2.  Normenkader t.b.v. de rechtmatige besteding van middelen 
Indicator: de rechtmatige besteding van middelen  
 

Besteding middelen < norm norm

beoordeling accountant geen akkoord akkoord  
 
Onderstaand schema geeft een overzicht van de beoordeling door de accountant van de rechtmatige besteding van 
middelen over de boekjaren 2014 tot en met 2017. 
 

Besteding middelen 2014 2015 2016 2017

beoordeling accountant  
 
In het accountverslag van 2016 was opgemerkt, dat de centrale inkoopafspraken met de leverancier voor leer- en 
hulpmiddelen aflopen. Voor de periode van oktober 2017 tot en met oktober 2019 hebben de scholen voor de af te 
nemen producten leveringsvoorwaarden gemaakt. 
 
 
7.3.  Beleid 
Kiem Onderwijs en Opvang verzorgt sinds 1 januari 2013 de financiële administratie voor Kiem Onderwijs en Opvang en 
SKPO Novum. Hierbij heeft Kiem voor de personele administratie ondersteuning van het administratiekantoor AK+. Tot 

begin 2017 werd deze ondersteunende dienstverlening verzorgt door Vizyr. De overstap naar AK+ heeft een reductie van 
de kosten met 22% geleid. 
Voor de verdeling van de kosten kennen Kiem Onderwijs en Opvang en SKPO Novum een gemene rekening die jaarlijks 
wordt aangepast / afgestemd op de leerlingenaantallen van beide organisaties op de teldatum van 1 oktober in het 
daaraan voorafgaande boekjaar en omvang van Kiem Opvang. 
In 2017 hebben de afzonderlijke scholen een overeenkomst ondertekend voor een periode van 2 jaar waarin de 
leveringsvoorwaarden voor leer- en hulpmiddelen zijn vastgelegd.  
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8.  Risico’s 
 

Kijkend naar de interne en externe ontwikkelingen moeten wij rekening houden met onderstaande risico’s. 
 

Intern 
• Schoolplan SKPO Novum 2015-2019 

Het nu geldende Schoolplan SKPO Novum 2015-2019 betreft één plan voor alle scholen, samen werkend vanuit één 
gemeenschappelijke visie en één schoolplan. 
Voor de implementatie van deze aanpak zijn extra investeringen opgenomen. 
- Tijdelijk extra personele inzet voor het schoolmanagement 

Dit betreft de facilitering van de teamcoördinatoren (ontwikkelingsgerichte begeleiding / ondersteuning van 
leraren) en directeuren (iedere school een eigen directeur en onderlinge afstemming ) 
In de meerjaren begroting is deze extra facilitering opgenomen conform het geldende allocatiemodel. 

- Investering van middelen 
De noodzakelijke investeringen voor zowel OLP en Leren met ICT zijn in de meerjaren begroting meegenomen.  

 
Risico:  De voorliggende meerjaren begroting biedt geen ruimte voor onvoorziene omstandigheden. Wanneer  
 die aan de orde zijn, zal dit naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een overschrijding van de begroting. 

 

Extern 
• Krapte op de arbeidsmarkt 

Er is sprake van een  toename van het natuurlijk verloop en een afname van het aantal studenten. 
 
Risico:  Een dreigend tekort aan leraren.  
 
• cao PO  

De  gevolgen van wijzigingen in de pensioenleeftijd (Cao PO) voor de vitaliteit van personeelsleden en het geraamde 
natuurlijke verloop. 

 
Risico:  Financiële middelen voor deze doelgroep – anders dan voor de in de Cao PO opgenomen regelgeving  
 omtrent duurzame inzetbaarheid – is in de meerjaren begroting niet vrijgemaakt. 
 
• Passend onderwijs 

De financiële gevolgen van Passend Onderwijs met het oog op de vereiste extra ondersteuning van leerlingen en de 
versterking van vaardigheden van leraarvaardigheden daarvoor. In de meerjaren begroting is structureel een bedrag 
van € 50,= per leerling gereserveerd voor de realisatie van deze extra ondersteuning. Daarnaast is tijdelijk een 
innovatiebudget beschikbaar vanuit het samenwerkingsverband. 

 
Risico:  De toenemende complexiteit van de leer- en ontwikkelbehoeften van (individuele) leerlingen beïnvloedt het 

vereiste het leer- en werkklimaat in groepen, voorwaardelijk voor de borging van de kwaliteit van het onderwijs 
en het behalen van de beoogde leerresultaten.  
 

• Instroom NT2 leerlingen 
De instroom van vluchtelingen vraagt om extra expertise en inzet van personeel. In de meerjaren begroting is een 
beperkt bedrag van € 10.000,= - voortkomend uit de VVE subsidie van de gemeente – gereserveerd voor de extra 
ondersteuning van leraren bij de begeleiding van de NT2 leerlingen.  

 
Risico:  De instroom van deze leerlingen is niet voorspelbaar en verspreid over de scholen, waardoor het  
 moeilijk is opgedane expertise te bundelen. 
 
• Materieel 

- De (stijgende) lasten voor huisvesting zijn door de Overheid onvoldoende geïndexeerd. Daarnaast ontstaat er 
meer leegstand, vanwege de terugloop van het aantal leerlingen. 

 
Risico:  Een verdere afname van de beschikbaarheid van personele vergoedingen voor de personele inzet. 
 
• Wet Werk en Zekerheid 

Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Wet Werk en Zekerheid bij de aanstelling van personeel voor 
kortdurende vervangingen is SKPO Novum aangesloten bij CPV Ingenium. 

 
Risico:  De extra investeringen / kosten voor deelname aan CPV Ingenium en de complexe verantwoording aan  
 het Vervangingsfonds van de extra inzet van personeel. 

 



19 
 

9. Toekomstige ontwikkelingen 
 
In 2018 staan voor SKPO Novum onderstaande thema’s centraal. 
 
• Kwaliteitsverbetering van het onderwijs 

De focus ligt ook in 2018 voor alle scholen op het opbrengstgericht en handelingsgericht werken in de groep. De 
uitwerking hiervan kent een tweetal programma’s die allen centraal staan op de agenda van alle teams en in de 
schoolspecifiek uitgewerkte schooljaarplannen. 
- Programma 1: Het opbrengstgericht en handelingsgericht werken in de groep. 
- Programma 2: De professionele leergemeenschap, de persoonlijke ontwikkeling van personeelsleden en het leren 

van en met elkaar. 
In augustus 2017 is daarnaast op alle scholen gestart met het professionaliseringstraject Data, Duiden, Doelen, Doen. 
Het  biedt directeuren, intern begeleiders en leraren een nieuw en verbeterd inzicht in de analyse van de 
leeropbrengsten. De resultaten van de M-toetsen, januari 2018, worden / zijn onder begeleiding en met de nieuwe 
inzichten geanalyseerd. Hiermee kunnen de doelen concreter worden geformuleerd en ligt de uitdaging in het 
organiseren van het aanbod dat leerlingen nodig hebben.  

 
• Implementatie van het nieuwe bestuursmodel en de nieuwe managementstructuur 

SKPO Novum kent als uitgangspunt: Samen werken aan één sterke organisatie, krachten bundelen en werken vanuit 
één schoolplan. 
Vanaf 1 januari 2017 kent SKPO Novum het bestuursmodel CvB-RvT en een organisatiestructuur, waarbij het 
directeurenteam: gezamenlijk verantwoordelijk onderwijs, personeel en kwaliteitszorg. In het voorjaar van 2018 vindt 
een tussenevaluatie vanuit de vraag “Wat kan / moet beter / scherper om de beoogde doelen te behalen?” 

 
• Vermindering werkdruk 

In het Regeerakkoord van oktober 2017 zijn extra middelen voor lerarensalarissen en werkdrukverlaging in het 
primair onderwijs opgenomen. 
In overleg met personeel en GMR zal SKPO Novum onderzoek doen naar de wijze waarom deze middelen het best 
kunnen worden ingezet. 

 
• Verantwoording 

Het in 2016 ontwikkelde en vastgestelde kwaliteitsbeleid en toezichtskader wordt in 2018 gevolgd en tussentijds 
geëvalueerd. 
Naast de interne verantwoording zal ook gezocht worden naar een passende maatschappelijke verantwoording van 
het onderwijs en de realisatie van de opbrengsten. 
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10. Financiële analyse 
 

 
10.1.  Uitgangspunten van het gevoerde financiële beleid 
De SKPO Novum beschouwt het financiële beleid als een integraal onderdeel van de totale besturing van de organisatie. 
Het financiële beleid is gericht op het behoud van de continuïteit en kwaliteit van de organisatie. Een evenwichtige 
kostenbeheersing is hiervoor van belang. 
 
 
10.2.  Exploitatie 
De staat van basten en lasten kent over het boekjaar 2017 een negatief resultaat van € 121.597,=. Daar waar een 
negatief resultaat van € 34.000,= was voorzien. 
 

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

Rijksbijdragen Ministerie van OCW 7.136.294 6.897.396 7.116.692

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 62.975 46.713 35.862

Overige baten 169.058 153.531 185.194

Totale baten 7.368.327 7.097.640 7.337.748

Brutolonen en salarissen 4.658.452 5.718.931 4.594.870

Sociale lasten 982.225 1.028.087

Pensioenlasten 647.901 546.452

Overige personele lasten 342.853 473.569 646.456

Af: Uitkeringen -312.127 -195.000 -364.282

Afschrijvingen materiële vaste activa 177.808 182.515 190.445

Huisvestingslasten 537.718 495.950 503.676

Overige lasten 265.232 283.846 273.891

Leermiddelen (PO) 199.019 186.830 188.846

Totaal lasten 7.499.082 7.146.641 7.608.441

Saldo baten en lasten -130.755 -49.001 -270.692

Saldo financiële baten en lasten 9.157 15.000 16.904

Nettoresultaat -121.597 -34.001 -253.788

Baten

Lasten

 
 
Zie voor een toelichting op de verschillen tussen begroot en realisatie de analyse. 
 
 
10.3.  Analyse baten en lasten 
 
Baten 
Onderstaand schema geeft een overzicht van de belangrijkste baten, waarbij het verschil is aangegeven tussen de 
begrote en werkelijke inkomsten in het boekjaar 2017. 
 

Realisatie 2017 Begroting 2017 Verschil

Rijksbijdragen Ministerie van OCW 7.136.294 6.897.396 238.898

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 62.975 46.713 16.262

Overige baten 169.058 153.531 15.527

Saldo financiële baten en lasten 9.157 15.000 -5.843

Overzicht baten in 2017:

 
 
Toelichting: 
Rijksbijdragen Ministerie van OCW: Door prijsbijstellingen zijn de inkomsten vanuit de Rijksbijdragen hoger dan begroot. 
Ook is er in 2017 een kabinetsbijdrage ontvangen voor de verhoging van de pensioenpremie per 1 januari 2017, als ook 
de in de cao PO aangegane verplichtingen betreffende de eenmalige uitkering van € 500 per 1 april 2017. Hier staan 
echter ook hogere loonkosten tegenover. Ook de baten samenwerkingsverband zijn hoger dan begroot. Dit wordt 
veroorzaakt door het ontvangen van een innovatiebudget van € 37,50 per leerling. De begrote kosten voor de baten 
cluster 1 en 2 zijn lager dan begroot. 
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Overige overheidsbijdragen en –subsidies: De gemeentelijke gelden bestaan uit projectsubsidie, BVL (Brabants 
Verkeerlabel), NT2 gelden. 

 
Overige baten: Stichting Signum, voor Opleiden in de school (€ 16.000,=) en WTE zijn niet meegenomen in de begroting.  
 
Saldo financiële baten en lasten: de afname van het rentepercentage op de spaartegoeden gedurende het boekjaar 2017 
verklaart, dat het saldo lager is dan begroot. 
 
Lasten  
Onderstaand schema geeft een overzicht van de belangrijkste kostenposten, waarbij het verschil is aangegeven tussen de 
begrote en werkelijke lasten in het boekjaar 2017. 

 

Realisatie 2017 Begroting 2017 Verschil

Brutolonen en salarissen 6.288.579 5.718.931 569.648

Overige personele lasten 342.853 473.569 -130.716

Af: Uitkeringen -312.127 -195.000 -117.127

Afschrijvingen materiële vaste activa 177.808 182.515 -4.707

Onderhoud 59.034 43.600 15.434

Energie en water 111.101 105.000 6.101

Schoonmaakkosten 111.421 97.650 13.771

Overige huisvestingslasten 256.161 249.700 6.461

Overige lasten 265.232 283.846 -18.614

Leermiddelen (PO) 199.019 186.830 12.189

Overzicht lasten in 2017:

 
 
Toelichting: 
De belangrijkste afwijkingen van de werkelijke lasten met de begrote lasten in 2017 zijn: 
 
De totale uitgaven aan brutolonen en salariskosten, overige personele lasten en uitkeringen zijn hoger onder andere 
doordat per 1 april 2017 een uitkering plaatsgevonden aan het personeel van Novum conform in de cao PO aangegane 
verplichting betreffende de eenmalige uitkering van € 500 per FTE. Dit zorgde voor een kostenpost van € 57.500,-. 
Tevens is er extra fte ingezet. 
Aan de andere kant heeft Novum meer middelen van het UWV en het risicofonds ontvangen. En zijn er lager kosten 
gemaakt voor scholing en inhuur externen/advieskosten. 
 
De energiekosten zijn hoger dan begroot als gevolg van te laag ontvangen voorschot facturen. 
 
De hogere overige huisvestingslasten zijn een gevolg van de niet voorziene kosten voor verversen van de  zandbak. 
 
De kosten voor onderhoud en schoonmaak zijn ongeveer zoals begroot 
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10.4.  Financiën op balansdatum 
 

Onderstaande schema’s geven een overzicht van de balanspositie per 31-12-2017 en per 31-12-2016 
 

BALANSPOSITIE

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016

Vaste activa

Gebouwen en terreinen 14.836 12.957

Inventaris en apparatuur 545.853 650.651

Leermiddelen 167.615 179.948

Overige materiële vaste activa 6.644 0

Totaal 734.948 843.557

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 15.206 60.955

Vorderingen op Ministerie van OCW 350.810 355.613

Vordering op de Gemeente 54.440 726

Overige vorderingen 32.929 118.733

Overlopende activa 69.916 21.470

Totaal 523.301 557.497

Liquide middelen 2.631.216 2.383.549

Totaal 2.631.216 2.383.549

TOTAAL 3.889.464 3.784.602  
 
BALANSPOSITIE

PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016

Eigen vermogen

Eigen vermogen 1.947.150 2.068.747

Totaal 1.947.150 2.068.747

Voorzieningen

Personele voorzieningen 96.096 106.845

Overige voorzieningen 815.135 764.970

911.231 871.815

Kortlopende schulden

Crediteuren 168.839 119.955

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen /pensioenen
239.436 257.901

Schulden terzake pensioenen 103.436 129.494

Overige kortlopende schulden 287.293 86.375

Overlopende passiva 232.079 250.316

Totaal 1.031.084 844.040

TOTAAL 3.889.464 3.784.602  
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10.5.  Activa 
 

10.5.1. Materiële vaste activa 
In 2017 is er voor € 70.574,= geïnvesteerd: 

• € 2.904,= t.b.v. huisvesting (begroot: € 0,=) 
• € 8.887,= t.b.v. ICT (begroot: € 96.000,=) 
• € 14.204,= t.b.v. inventaris (w.o. meubilair) en apparatuur (begroot: € 67.610,=) 
• € 37.016,= t.b.v. leermiddelen (begroot: € 72.550,=) 
• € 7.562.= t.b.v. vervoermiddelen (begroot: € 0,=) 

De gerealiseerde investeringen zijn in 2017 aanzienlijk lager dan begroot wat de inventaris en apparatuur, computers, en 
leermiddelen betreft. In 2017 worden nieuwe meerjaren investeringsplannen met de directeuren opgesteld. De 
afschrijvingen bedroegen € 177.808,=. 
 
10.5.2. Vlottende activa 
De vlottende activa bestaan onder meer uit: 
 
Vorderingen: 
De in de balans opgenomen vorderingen bestaan voor een belangrijk deel uit: 

• Ministerie van OCW ten behoeve van salariskosten personeel.  

• Rabobank, nog te ontvangen rente over 2017. 
• Gemeente Bernheze, te ontvangen bedrag i.v.m. de waterschade bij de Beekgraaf  
• Gemeente Bernheze, nog te ontvangen NT2 gelden 
• Nog te ontvangen gelden van UWV 

Per 31 december 2017 resteert er een bedrag van € 69.916,= aan vooruitbetaalde bedragen, hoofdzakelijk bestaande uit 
Reinders licenties 2017, licentiekosten Snappet voor 2017, Rovict Bestuurscontract ESIS, licenties SCOL. 
 
Liquide middelen 
Deze post bestaat uit diverse schoolbankrekeningen alsmede de betaal- en spaarrekening van het bestuurskantoor. Het 
saldo per eind 2017 is hoger dan het saldo per eind 2016. 
 
10.6.  Passiva 
 
De passiva betreffen: 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is per 31 december 2017 € 1.947.150,=. Het  exploitatieresultaat van negatief  
€ 121.597,= komt ten laste van de algemene reserve. 
 
Voorzieningen 
Voorziening onderhoud: op basis van het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan bedraagt de jaarlijkse dotatie voor 
het jaar 2017 € 165.000,=.  
Voorziening jubilea: Jaarlijks wordt de benodigde voorziening berekend. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit: 

• crediteuren: € 168.839,= 
• belastingen en premies sociale verzekeringen: € 239.436,= 
• schulden pensioenen: € 103.436,= 

De bedragen worden afgewikkeld in de eerste maanden van 2018. 
 
Overlopende passiva 
De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit de reservering van het in mei 2017 aan alle personeelsleden toe te 
kennen vakantiegeld: € 203.515,=. 
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10.7.  Financiële kengetallen 

In november 2008 heeft  de commissie DON adviezen uitgebracht over de financieringsstructuur in relatie tot aanwezige 
financiële risico’s. De commissie definieerde een nieuw kengetal, de kapitalisatiefactor (= totaal kapitaal / totale baten). 
Onderwijsorganisaties mogen – zo luidde het advies – een bepaalde bovengrens niet overschrijden. Een overschrijding 
vormt een signaal dat een deel van het kapitaal niet of inefficiënt wordt benut voor de uitvoering van de kernopdracht, 
het verzorgen van een kwalitatief goed onderwijsaanbod. 
 
Naast de kapitalisatiefactor formuleerde de commissie Don nog drie andere kengetallen die van belang worden geacht bij 
de beoordeling van de financiële positie en het gevoerde beleid, te weten: 

• current ratio (= vlottende activa / vlottende passiva): moet minimaal 0,5 en maximaal 1,5 zijn; 
• solvabiliteit (= eigen vermogen / totaal vermogen) dient minimaal 0,2 te zijn; 
• rentabiliteit = (exploitatieresultaat / totale baten) moet minimaal 0% en maximaal 5% zijn. 

 
 
10.7.1.  Kapitalisatiefactor (= totaal kapitaal / totale baten) 
 

Kapitalisatiefactor 2015 2016 2017

Balanstotaal 3.704.636 3.784.602 3.889.464

Boekwaarde gebouwen en terreinen 0 0 0

Totale baten incl. financiële baten 7.368.495 7.354.652 7.377.485

Percentage 50,28% 51,46% 52,72%  
 
De SKPO Novum zou – afgezet tegen de grootte van de organisatie – de bovengrens van 35% niet mogen overschrijden. 
De kapitalisatiefactor ligt ongeveer 15% hoger. 
 
 
10.7.2.  Current ratio voor de liquiditeit (= vlottende activa / vlottende passiva) 
 

Current ratio voor de liquiditeit 2015 2016 2017

Vlottende activa 2.877.751 2.941.046 3.153.987

Vlottende passiva / kortlopende schulden 644.938 844.040 1.030.554

Percentage 446% 348% 306%  
 
Bij de  liquiditeit gaat het erom of de SKPO Novum in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen te kunnen 
voldoen. Dit blijkt uit de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden. Volgens de commissie DON ligt 
een gezonde waarde voor dit kengetal tussen 0 en 1,5 (= 100% en 150%). Alleen dan kan aan de schuldeisers tegemoet 
worden gekomen. De waarde voor de SKPO Novum ligt hoger dan de aangegeven grenzen. 
 
 
10.7.3.  Solvabiliteit (= eigen vermogen / totaal vermogen) 
 

Solvabiliteit 2015 2016 2017

Eigen vermogen 2.322.535 2.068.747 1.947.150

Voorzieningen 737.163 871.815 911.231

Balanstotaal (= totaal vermogen) 3.704.636 3.784.602 3.889.464

Percentage 82,59% 77,70% 73,49%  
 
Bij de solvabiliteit gaat het erom in hoeverre een bestuur op lange termijn, ook in tijden van tegenslag, aan haar 
verplichtingen kan voldoen. Dit blijkt uit de verhouding tussen eigen vermogen en het totaal aan passiva. Het percentage 
is berekend exclusief de financiële middelen in de ‘voorzieningen’. De commissie DON hanteert 20% als ondergrens.  

De SKPO Novum voldoet derhalve ruimschoots aan deze norm. 
 
10.7.4.  Rentabiliteit (= exploitatieresultaat / totale baten) 
 

Rentabiliteit 2015 2016 2017

Exploitatieresultaat -78.516 -253.788 -121.597

Totale baten 7.347.997 7.337.748 7.368.327

Percentage -1,07% -3,46% -1,65%  
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Rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen de baten van het jaar en de opbrengst van deze baten in dat jaar. Het 
negatieve exploitatieresultaat leidt tot een rentabiliteit voor de SKPO Novum van negatief 1,65%. De commissie DON 

adviseert als kengetal 0.  
 
 
10.7.5.  Financiële buffer (= (totaal kapitaal – boekwaarde gebouwen en terreinen) / totale 

baten) 
 

Financiële buffer 2015 2016 2017

Totale kapitaal 2.322.535 2.068.747 1.947.150

Materiële vaste activa 0 0 0

Totale baten 7.347.997 7.337.748 7.368.327

Percentage 31,61% 28,19% 26,43%  
 
Een financiële buffer is noodzakelijk om risico’s op te vangen als: 

• de fluctuaties – en de komende jaren de daling – in de leerlingenaantallen; 
• financiële  gevolgen van niet voorzien personele knelpunten / conflicten; 
• de instabiliteit in de bekostiging; 

• de onvolledige indexatie van de bekostiging. 
De commissie Don is van mening dat de financiële buffer minimaal 5% (voor grote besturen) en minimaal 10% (voor 
kleinere besturen) moet zijn.  
 
 
10.7.6.  Weerstandsvermogen (=(eigen vermogen – materiële vaste activa) / rijksbijdragen *  
 100%) 
 

Weerstandsvermogen 2015 2016 2017

Eigen vermogen 2.322.535 2.068.747 1.947.150

Materiële vaste activa 826.886 843.557 734.948

Rijksbijdragen 7.056.278 7.116.692 7.136.294

Percentage 21,20% 17,22% 16,99%  
 
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare middelen zich verhouden tot de exploitatie. 
Bij een laag risicoprofiel dient de omvang van dit vermogen tussen de 7 en 10% te bedragen, bij een gemiddeld 
risicoprofiel circa 10 à 15% en bij een hoog risicoprofiel 15 à 20%.  
 
Conclusie 
De analyse van de kengetallen geeft aan dat de financiële positie van de SKPO Novum in 2017 gezond is. De financiële 
kengetallen zijn gelijk of liggen hoger dan de door de commissie DON vastgestelde minimumnormen. Hiermee kan het 
negatieve resultaat van 2017 worden opgevangen en geeft SKPO Novum nog de financiële ruimte om daar waar 
noodzakelijk extra investeringen te doen. 
 
 
10.8. Planning en control  

Het bestuur van de SKPO Novum is eindverantwoordelijkheid voor de totale exploitatie van de stichting. Het bestuur acht 
een adequate opzet van de planning en control onontbeerlijk voor het kunnen voeren van een gezonde bedrijfsvoering. 
Planning heeft betrekking op het begroten van in te zetten middelen op basis van de gekozen beleidsuitgangspunten en 
de daaraan verbonden realisatietermijnen. Control betreft het beheersen van de geldstromen gericht op behoud van 
(financiële) continuïteit en de bewaking op de beleidsrealisatie overeenkomstig de eerder opgestelde planning.  
 
 
10.9 Horizontale verantwoording 
 
In het kwaliteitsbeleid van SKPO Novum staat beschreven welke informatie iedere geleding of functie nodig heeft om 
sturing te kunnen geven aan het behalen van de gewenste resultaten. 
Door middel van deze verantwoordingsrapportage geeft de directeur-bestuurder de Raad van Toezicht de vereiste 
informatie om haar toezichthoudende opdracht adequaat te kunnen vervullen. Deze rapportage is tegelijkertijd het 
document waarmee de directeur-bestuurder zich verantwoordt aan de Raad van Toezicht.  
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Deze rapportage kent een vaste opbouw: 
1) een overzicht van de gerealiseerde opbrengsten en de kwaliteit van de op de verschillende verantwoordingsgebieden 

in de vorm van een kwaliteitskaart 
2) enkele algemene gegevens over het aantal leerlingen  
3) de opbrengsten 
4) de verantwoordingsgebieden 
5) de beleidsontwikkeling 
6) de risico’s en de (voorgenomen) maatregelen 
7) de ontwikkelingen en de (voorgenomen) acties 
 
 
10.10. Treasuryverslag  
 
Het bestuur van de SKPO Novum heeft in 2016 haar treasurystatuut geactualiseerd.  
Naast de rekeningen courant beschikt SKPO Novum over een spaarrekening in de vorm van Vermogensparen. Er zijn in 
2017 geen middelen belegd.  
 
 
10.11.  Voorzieningen  

 
De voorzieningen moeten toereikend zijn om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Streefwaardes ten 
aanzien van de hoogte van de voorziening zijn feitelijk niet relevant, daar de omvang van de voorziening afgestemd moet 
zijn op de verplichting. 
De jaarlijkse dotatie aan de voorzieningen is toereikend voor het kunnen voldoen aan de verwachte verplichtingen. 
 
 
 
 
 

 



27 
 

11. Continuïteitsparagraaf 
 

11.1.  Uitgangspunten van het gevoerde financiële beleid 
Conform de Regeling jaarverslaglegging onderwijs (= RJO) bevat het jaarverslag 2017 een continuïteitsparagraaf met 
daarin opgenomen de prognoses voor het jaar 2018 en verder. Hiermee beoogt het bestuur dat iedere belanghebbende of 
belangstellende kennis kan nemen van de wijze waarop de SKPO Novum omgaat met de financiële gevolgen van het 
gevoerde en te voeren beleid. 
 
 
11.2. Kengetallen 
Onderstaand overzicht laat de ontwikkeling in personeel en leerlingaantallen zien (*=prognose). 
 

Personele bezetting in fte’s 2017 2018** 2019* 2020* 2021*

Bestuur en directie 6,0                                    5,9              4,9              4,9                   4,9 

Onderwijzend personeel 79,1                                73,4            70,4            69,8                 70,4 

Onderwijsondersteunend personeel 9,1                                    9,4              9,0              9,0                   9,0 

Totaal 94,2              88,7                 84,2          83,6          84,2               

Leerlingenaantallen 1.331 1.309 1.253 1.224 1.217  
 

De daling van het aantal leerlingen lijkt zicht te stabiliseren. Ieder jaar wordt ten behoeve van het financiële en personele 
meerjarenbeleid een leerlingenprognose opgesteld. Deze wordt opgesteld aan de hand van prognoses van Pronexus en 
een reële inschatting van de bestuurder. Er blijft een risico bestaan dat werkelijke leerlingenaantallen af zullen wijken van 
de prognoses. Omdat leerlingen (baten) en personeel (lasten) aan elkaar verbonden zijn, zal er steeds naar worden 
gestreefd om de omvang van het personeelsbestand in evenwicht te brengen met het beschikbare budget. Verwacht 
wordt dat de terugloop van het aantal leerlingen geen gevolgen zal hebben voor het behoud van de werkgelegenheid van 
de huidige personeelsleden. Het natuurlijk verloop kent de komende jaren een omvang, waarmee de terugloop van de 
werkgelegenheid kan worden opgevangen. 

 
In 2015 is SKPO Novum gestart met het gaan werken vanuit één gezamenlijk plan voor de zes schoollocaties. In de 
personele begroting wordt vastgelegd hoe SKPO Novum de kwaliteit en kwantiteit van het personeel wil afstemmen op de 
beschikbare middelen en kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. 
 
 
11.3. Meerjarenbegroting 
Onderstaand overzicht toont de meerjarenbegroting.  
 

Balans 2017 2018** 2019* 2020* 2021*

Materiële vaste activa 734.948 1.180.120 1.113.529 1.083.602 1.037.919

Vlottende activa 523.301 557.497 557.497 557.497 557.497

Liquide middelen 2.631.216 2.093.939 2.151.533 2.133.657 2.356.466

Activa totaal 3.889.464 3.831.556 3.822.559 3.774.756 3.951.882

Eigen vermogen 1.947.150 1.998.654 1.906.471 1.998.775 2.051.032

Voorzieningen 911.231 988.862 1.072.048 931.941 1.056.810

Kortlopende schulden 1.031.084 844.040 844.040 844.040 844.040

Passiva totaal 3.889.464 3.831.556 3.822.559 3.774.756 3.951.882

Activa

Passiva

 
* = prognose, opgesteld in februari 2018 
** = vastgestelde jaarbegroting SKPO Novum 2018 
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Exploitatie 2017 2018** 2019* 2020* 2021*

Rijksbijdragen Ministerie van OCW 7.136.294 6.838.762 6.571.000 6.472.000 6.397.000

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 62.975 55.595 37.000 37.000 37.000

Overige baten 169.058 144.618 131.000 129.000 129.000

Totale baten 7.368.327 7.038.975 6.739.000 6.638.000 6.563.000

Brutolonen en salarissen 4.658.452 5.857.500 5.496.000 5.276.000 5.269.000

Sociale lasten 982.225 0

Pensioenlasten 647.901 0

Overige personele lasten 342.853 306.662 314.000 308.000 306.000

Af: Uitkeringen -312.127 -200.000 -180.000 -160.000 -160.000

Afschrijvingen materiële vaste activa 177.808 179.338 192.000 211.000 191.000

Huisvestingslasten 537.718 490.717 483.000 483.000 483.000

Overige lasten 265.232 267.480 263.000 259.000 252.000

Leermiddelen (PO) 199.019 178.870 176.000 174.000 174.000

Totale lasten 7.499.082 7.080.567 6.744.000 6.551.000 6.515.000

Saldo baten en lasten -130.755 -41.592 -5.000 87.000 48.000

Saldo financiële baten en lasten 9.157 5.500 5.000 5.000 5.000

Nettoresultaat -121.597 -36.092 0 92.000 53.000

Baten

Lasten

 
 
* = prognose, opgesteld in februari 2018 
** = vastgestelde jaarbegroting SKPO Novum 2018 
 
Dalende leerlingenaantallen, hiermee samenhangende lagere vergoedingen, bezuinigingen, leegstand gebouwen en 
verdere digitalisering van het onderwijs maken goed financieel beleid een erg belangrijk aandachtspunt.  
Dit vormde de aanleiding voor nader onderzoek naar de (bestuurlijke) beleidsuitgangspunten voor het gebruik van de 
huidige schoolgebouwen. Na een gesprek met de wethouder is het resultaat dat in het IHP 2022-2025 nieuwbouw voor 
Op Weg wordt opgenomen. Hiervan uitgaande zijn de geplande onderhoudskosten na 2020 uit de meerjaren 
onderhoudsplanning gehaald en is zal de dotatie verlaagd worden naar € 140.000,=. De dotatie bedroeg de afgelopen 
jaren € 165.000,=. 
 
11.4 Beheers- en controlesystemen 
SKPO Novum hanteert de volgende beheers- en controlesystemen om het gevoerde beleid en de  
realisatie hiervan te monitoren en tevens naar de toekomst te kijken: 

• een uitgebreide meerjarenbegroting; 
• een meerjaren personeelsformatieplan; 
• een liquiditeitsbegroting; 
• aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem; 
• beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden; 
• financiële ken- en stuurgetallen; 
• maandrapportage over de inzet personeel versus de begrote kosten. 

 
11.5 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Dit is reeds opgenomen onder hoofdstuk 8. 
 
11.6 Rapportage toezichthoudend orgaan 
Dit is reeds elders in het bestuursverslag opgenomen onder paragraaf 1.4 Bestuursvergaderingen. 

 
 
 
 

 


