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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 

 
 



10 
 

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 
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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. 
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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 € 253.788,=. 
 

Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015

Rijksbijdragen Ministerie van OCW 7.116.692 6.955.365 7.056.278

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 35.862 37.750 45.551

Overige baten 185.194 113.250 246.168

Totale baten 7.337.748 7.106.365 7.347.997

Brutolonen en salarissen 4.594.870 5.866.904 4.502.542

Sociale lasten 1.028.087 1.024.483

Pensioenlasten 546.452 568.627

Overige personele lasten 646.456 427.905 463.428

Af: Uitkeringen -364.282 -195.000 -327.372

Afschrijvingen materiële vaste activa 190.445 193.443 176.943

Huisvestingslasten 503.676 503.184 511.245

Overige lasten 273.891 278.875 315.579

Leermiddelen (PO) 188.846 199.776 211.536

Totaal lasten 7.608.441 7.275.087 7.447.010

Saldo baten en lasten -270.692 -168.722 -99.014

Saldo financiële baten en lasten 16.904 21.000 20.498

Nettoresultaat -253.788 -147.722 -78.516

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 2016. 
 

  Realisatie 2016   Begroting 2016   Verschil 

Overzicht baten in 2016: 

Rijksbijdragen Ministerie van OCW 7.116.692   6.955.365   161.327 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 35.862   37.750   -1.888 

Overige baten 185.194   113.250   71.944 

Saldo financiële baten en lasten 16.904   21.000   -4.096 

Toelichting: 
Rijksbijdragen: de ontvangen Rijksbijdragen zijn hoger dan begroot. Door een gewijzigde werkwijze vanuit het 
samenwerkingsverband zijn ook de middelen hoger dan begroot. De middelen voor lichte ondersteuning worden 
rechtstreeks aan de besturen toegekend. Tegenover deze hogere inkomsten staan ook hogere personele uitgaven. 

Overige baten: Beheerder en administratie KanZ (€ 13.500,=) Arbeidsplatform, voor Vierslagleren (€ 15.000,=) en 
stichting Signum, voor Opleiden in de school (€ 17.000,=) zijn niet meegenomen in de begroting.  
Saldo financiële baten en lasten: de afname van het rentepercentage op de spaartegoeden gedurende het boekjaar 2016 
verklaart, dat het saldo lager is dan begroot. 
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Lasten  
Onderstaand schema geeft een overzicht van de belangrijkste kostenposten, waarbij het verschil is aangegeven tussen de 
begrote en werkelijke lasten in het boekjaar 2016. 

 

Realisatie 2016 Begroting 2016 Verschil

Brutolonen en salarissen 6.169.408 5.866.904 302.504

Overige personele lasten 646.456 427.905 218.551

Af: Uitkeringen -364.282 -195.000 -169.282

Onderhoud 48.734 47.300 1.434

Energie en water 110.397 115.000 -4.603

Schoonmaakkosten 98.814 98.050 764

Overige huisvestingslasten 15.713 10.040 5.673

Overzicht lasten in 2016:

 
 
Toelichting: 
De belangrijkste afwijkingen van de werkelijke lasten met de begrote lasten in 2016 zijn: 
De hogere uitgaven aan salariskosten en overige personele kosten zijn een gevolg van: 

 SKPO Novum heeft op een 3-tal scholen een interim-directeur op factuurbasis gehad. Deze kosten waren begroot 
voor het interim-directeurschap op 2 scholen (€ 85.000,=). De werkelijke kosten komen veel hoger uit (€ 
170.000,=), omdat ook een interim-directeur op een derde school noodzakelijk bleek.  
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2016-2017 is op 1 school de vacature voor directeur ingevuld. Vanaf 1 
januari 2017 is de andere vacature ook ingevuld. 

 De kosten voor werving en selectie (€ 50.000,=) die gemaakt zijn om nieuwe directeuren te werven waren niet 
begroot. Uit een gesloten onderhandelingsakkoord tussen vakbonden en werkgevers is een loonsverhoging van 
3,8% afgesproken. Dit bedrag is in juli uitgekeerd. 

 Inzet Van Beekveld & Terpstra – JIJ BENT-traject (€ 33.000,=), een professionaliseringstraject voor directeuren 
en teamcoördinatoren. 

 Aan de andere kant heeft Novum meer middelen van uitvoeringsorganisatie Vervangingsfonds (VF)  ontvangen. 
Sinds 2016 werkt het VF met een webportaal en tevens met normbedragen die hoger liggen dan de salariskosten 
van de het vervangend personeel 

 
De energiekosten zijn lager dan begroot als gevolg van: 

 te hoog ontvangen voorschot facturen. 
 
De hogere overige huisvestingslasten zijn een gevolg van: 

 de hogere kosten voor beveiliging. 
 
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 31-12-2016 en per 31-12-2015 
 

BALANSPOSITIE

ACTIVA 31-12-2016 31-12-2015

Vaste activa

Gebouwen en terreinen 12.957 0

Inventaris en apparatuur 650.651 653.963

Leermiddelen 179.947 172.924

Overige materiële vaste activa 0 0

Totaal 843.555 826.886

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 60.955 23.625

Vorderingen op Ministerie van OCW 355.613 361.653

Vordering op de Gemeente 726 0

Overige vorderingen 118.733 93.813

Overlopende activa 21.470 30.279

Totaal 557.497 509.370

Liquide middelen 2.383.549 2.368.381

Totaal 2.383.549 2.368.381

TOTAAL 3.784.600 3.704.637  
 
BALANSPOSITIE

PASSIVA 31-12-2016 31-12-2015

Eigen vermogen

Eigen vermogen 2.068.747 2.322.535

Totaal 2.068.747 2.322.535

Voorzieningen

Personele voorzieningen 106.845 109.242

Overige voorzieningen 764.970 627.921

871.815 737.163

Kortlopende schulden

Crediteuren 119.955 92.606

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen /pensioenen
257.901 234.156

Schulden terzake pensioenen 129.494 62.009

Overige kortlopende schulden 86.375 32.698

Overlopende passiva 250.316 223.470

Totaal 844.040 644.938

TOTAAL 3.784.602 3.704.636  
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10.5.  Activa 
 
10.5.1. Materiële vaste activa 
In 2016 zijn onderstaande investeringen gedaan: 

 € 13.048,= t.b.v. huisvesting (begroot: € 5.000,=) 
 € 96.696,= t.b.v. ICT (begroot: € 162.510,=) 
 € 38.871,= t.b.v. inventaris (w.o. meubilair) en apparatuur (begroot: € 101.950,=) 
 € 58.498,= t.b.v. leermiddelen (begroot: € 83.400,=) 

De gerealiseerde investeringen zijn in 2016 aanzienlijk lager dan begroot wat de inventaris en apparatuur, computers, 
digiborden en leermiddelen betreft. De belangrijkste redenen hiervoor is, dat voor de scholen waar een interim-directeur 
eindverantwoordelijk was nauwelijks investeringen zijn gedaan. 
In 2017 worden nieuwe meerjaren investeringsplannen met de (nieuwe) directeuren opgesteld. 
De investeringen voor huisvesting zijn duidelijk hoger dan begroot. Dit heeft te maken met de verbouwing van het 
bestuurskantoor. 
 
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.  
 Nog te ontvangen bedragen van Stichting SCP Nistelrode over de jaren 2013 tot en met 2016. 
 Rabobank, nog te ontvangen rente over 2016. 
 Gemeente Bernheze, te ontvangen bedrag i.v.m. afrekening onderhoudswerkzaamheden i.v.m. 

doordecentralisatie onderhoud basisscholen 
 Stichting vervangingsfonds – declaratie maand december 2016 

Per 31 december 2016 resteert er een bedrag van € 21.470,= aan overlopende activa, hoofdzakelijk bestaande uit 
Reinders licenties 2017, Rovict Bestuurscontract ESIS, licenties SCOL en een voorschot betaald aan BNP Paribas Leasing 
Solutions inzake de huur van de kopieermachines voor de periode 1e kwartaal 2016. 
 
Liquide middelen 
Deze post bestaat uit diverse schoolbankrekeningen alsmede de betaal- en spaarrekening van het bestuurskantoor. Het 
saldo per eind 2016 is nagenoeg gelijk aan het saldo per eind 2015. 
 
10.6.  Passiva 
 
De passiva betreffen: 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is per 31 december 2016 € 2.068.747,=. Het  exploitatieresultaat van negatief  
€ 253.788,= komt ten laste van de algemene reserve. 
 
Voorzieningen 
Voorziening onderhoud: op basis van het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan bedraagt de jaarlijkse dotatie vanaf 
het jaar 2016 € 165.000,=.  
Voorziening jubilea: Jaarlijks wordt op basis van het door Vizyr aangeleverd overzicht de voorziening aangevuld. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit: 

 crediteuren: € 119.955,= 
 belastingen en premies sociale verzekeringen: € 257.901,= 
 schulden pensioenen: € 129.494,= 

 
Overlopende passiva 

De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit de reservering van het in mei 2017 aan alle personeelsleden toe te 
kennen vakantiegeld: € 213.000,=. 
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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 2014 2015 2016

Balanstotaal 3.758.015 3.704.636 3.784.602

Boekwaarde gebouwen en terreinen 0 0 0

Totale baten incl. financiële baten 7.218.806 7.368.495 7.354.652

Percentage 52,06% 50,28% 51,46%  
 
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 2014 2015 2016

Vlottende activa 2.862.033 2.877.751 2.941.046

Vlottende passiva / kortlopende schulden 707.465 644.938 844.040

Percentage 405% 446% 348%  
 
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 2014 2015 2016

Eigen vermogen 2.401.051 2.322.535 2.068.747

Voorzieningen 649.499 737.163 871.815

Balanstotaal (= totaal vermogen) 3.758.015 3.704.636 3.784.602

Percentage 81,17% 82,59% 77,70%  
 
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 2014 2015 2016

Exploitatieresultaat 1.154 -78.516 -253.788

Totale baten 7.193.438 7.347.997 7.337.748

Percentage 0,02% -1,07% -3,46%  
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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 3,46%. De commissie DON 
adviseert als kengetal 0.  
 
 
10.7.5.  Financiële buffer (= (totaal kapitaal – boekwaarde gebouwen en terreinen) / totale 

baten) 
 

Financiële buffer 2014 2015 2016

Totale kapitaal 2.401.051 2.322.535 2.068.747

Materiële vaste activa 0 0 0

Totale baten 7.193.438 7.347.997 7.337.748

Percentage 33,38% 31,61% 28,19%  
 
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 2014 2015 2016

Eigen vermogen 2.401.051 2.322.535 2.068.747

Materiële vaste activa 895.982 826.886 843.555

Rijksbijdragen 6.866.049 7.056.278 7.116.692

Percentage 21,92% 21,20% 17,22%  
 
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 2016 gezond is. De financiële 
kengetallen zijn gelijk of liggen hoger dan de door de commissie DON vastgestelde minimumnormen. Hiermee kan het 
negatieve resultaat van 2016 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 
2016 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. 
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11. Continuïteitsparagraaf 
 
11.1.  Uitgangspunten van het gevoerde financiële beleid 
Conform de Regeling jaarverslaglegging onderwijs (= RJO) bevat het jaarverslag 2016 een continuïteitsparagraaf met 
daarin opgenomen de prognoses voor het jaar 2017 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 2016* 2017* 2018* 2019*

Bestuur en directie 5,5             6,7                                6,7              6,7 

Onderwijzend personeel 76,7           70,9                            71,5            71,5 

Onderwijsondersteunend personeel 9,0             8,1                                7,5              7,5 

Totaal 91,2 85,7 85,7 85,7

Leerlingenaantallen 1.402 1.347 1.285 1.260  
 

De prognose van de leerlingaantallen betekent voor SKPO Novum de komende jaren een terugloop van het aantal 
leerlingen op stichtingsniveau met gemiddeld 4,5%. 
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.  
 
De komende jaren zal als gevolg van de daling van het aantal leerlingen de werkgelegenheid afnemen. Voor de jaren 
2017-2020 geldt dat het oplopende negatieve resultaat voor een belangrijk deel opgevangen kan worden met het 
natuurlijke verloop, dat wordt voorzien: 

 per 1-8-2017: 3 fte  (€ 195.000,=) 
 per 1-8-2018: 4 fte  (€ 260.000,=) 
 per 1-8-2019: 1 fte  (€   50.000,=) 
 per 1-8-2020: 1fte  (€   86.000,=)  

Echter vanaf 2019-2020 zien we dat de beschikbare budgetten niet toereikend zijn om de uitgangspunten uit het 
allocatiemodel te handhaven. De reden hiervan is dat de personele bekostiging plaatsvindt op t-1. Vanaf 2019-2020 gaan 
de leerlingenaantallen stabiliseren en wordt t-1 nagenoeg gelijk aan t. Vanuit het directeurenteam wordt een projectgroep 
samengesteld die als opdracht krijgt te onderzoeken welke aanpassingen binnen het huidige allocatiemodel mogelijk en 
verantwoord zijn. 

 
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. 
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11.3. Meerjarenbegroting 
Onderstaand overzicht toont de meerjarenbegroting. (*=prognose opgesteld september 2016) 
 

Balans 2016 2017* 2018* 2019*

Materiële vaste activa 843.555 879.636 938.742 981.889

Vlottende activa 557.497 509.370 509.370 509.370

Liquide middelen 2.383.549 2.283.232 2.091.886 1.874.297

Activa totaal 3.784.600 3.672.238 3.539.998 3.365.556

Eigen vermogen 2.068.747 2.141.033 2.178.158 2.139.991

Voorzieningen 871.815 886.267 716.902 580.627

Kortlopende schulden 844.040 644.938 644.938 644.938

Passiva totaal 3.784.602 3.672.238 3.539.998 3.365.556

Activa

Passiva

 
 
 

Exploitatie 2016 2017** 2018* 2019*

Rijksbijdragen Ministerie van OCW 7.116.692 6.955.365 6.707.000 6.471.000

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 35.862 37.750 35.000 34.000

Overige baten 185.194 113.250 118.000 110.000

Totale baten 7.337.748 7.106.365 6.860.000 6.615.000

Brutolonen en salarissen 4.594.870 5.866.904 5.451.000 5.327.000

Sociale lasten 1.028.087 0

Pensioenlasten 546.452 0

Overige personele lasten 646.456 427.905 478.000 468.000

Af: Uitkeringen -364.282 -195.000 -195.000 -195.000

Afschrijvingen materiële vaste activa 190.445 193.443 176.000 168.000

Huisvestingslasten 503.676 503.184 479.000 460.000

Overige lasten 273.891 278.875 261.000 258.000

Leermiddelen (PO) 188.846 199.776 186.000 180.000

Totale lasten 7.608.441 7.275.087 6.836.000 6.666.000

Saldo baten en lasten -270.692 -168.722 24.000 -51.000

Saldo financiële baten en lasten 16.904 21.000 15.000 15.000

Nettoresultaat -253.788 -147.722 39.000 -36.000

Baten

Lasten

 
 
* = prognose, opgesteld in september 2016 
** = vastgestelde jaarbegroting SKPO Novum 2017 
 
Dalende leerlingenaantallen, hiermee samenhangende lagere vergoedingen, bezuinigingen, leegstand gebouwen en 
verdere digitalisering van het onderwijs maken goed financieel beleid een erg belangrijk aandachtspunt.  
Het borgen van duurzaam voldoende middelen voor het realiseren van kwaliteit goed onderwijs en de continuïteit van de 
organisatie vraagt om onderzoek om de juiste maatregelen te kunnen nemen. In 2017 wordt de meerjaren begroting op 
basis van de onderzoeksresultaten geactualiseerd. 
 

Tevens zal in 2017 op financieel gebied het in-control-framework geactualiseerd worden. 
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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; 
 maandrapportages over de inzet personeel versus de begrote kosten; 
 kwartaalrapportages; 
 financiële ken- en stuurgetallen. 

 
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. 
 


