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VOORWOORD
Voor u ligt het BoZ U19-001462 sverslag van Stichting SOM (SOM) over 2019. SOM is verantwoordelijk voor het
openbaar onderwijs in de gemeenten Bergen op Zoom, Reimerswaal, Steenbergen en Woensdrecht. Onze 9 scholen
bieden met ongeveer 120 personeelsleden een zeer gevarieerd onderwijsaanbod aan ongeveer 1100 leerlingen. Met
dit bestuursverslag legt het College van Bestuur (CvB) verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT), de
medewerkers, (G)MR, de gemeenten, de samenwerkingsverbanden, de ouders en andere belanghebbende.
Waar we trots op zijn, is de aantoonbare goede kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. In een tijd waarin het
lerarentekort dominant op nationaal niveau aanwezig is, is Stichting SOM in staat om voldoende maar zeker ook
goed gekwalificeerde professionals aan zich te binden. Wij bieden zij-instromers, pas afgestudeerden en
herintreders een professionele, warme en loyale werkomgeving aan. Als belangrijkste oorzaak van ons succes zien
wij vooral de kwaliteit en dagelijkse inzet van ons personeel en de geïntensiveerde samenwerking met onze
kindpartners en andere belanghebbende partijen.
Stichting SOM wil kinderen zo onderwijzen, opvoeden en begeleiden, dat zij zo goed mogelijk zijn toegerust om vorm
en inhoud te geven aan hun eigen toekomst en aan hun leer- en werkomgeving. Dat is de opdracht van onze
stichting. In dit bestuursverslag laten wij u zien hoe wij aan dit doel hebben gewerkt.
We besteden veel aandacht aan de structuur en cultuur van ons onderwijs. Structuur alleen is nog geen garantie
voor kwaliteit van het onderwijs; de kwaliteit van de onderwijsgevenden is van doorslaggevend belang. Met het oog
op de toekomst heeft Stichting SOM daarom het afgelopen jaar weer geïnvesteerd in scholing.
In dit verslag besteden we onder andere aandacht aan de maatschappelijke thema’s zoals vermeld staan in de brief
van minister Slob van afgelopen november:






Strategisch personeelsbeleid paragraaf 2.2.4
Passend onderwijs paragraaf 2.1.4
Allocatie van middelen paragraaf 2.4.3
Werkdruk paragraaf 2.2.3
Onderwijsachterstanden paragraaf 2.4.4

De RvT en/of GMR hebben hun goedkeuring gegeven aan o.a.:
- Jaarrekening 2018
- Meerjarenbestuursformatieplan 2019-2022
- Begroting 2019/Meerjarenraming 2020-2023
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1. SCHOOLBESTUUR
1.1 ORGANISATIE
1.1.1 CONTACTGEGEVENS
Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM)
Postbus 18010
4601 ZA Bergen op Zoom
Marslaan 1
4624 CT Bergen op Zoom
Telefoon: 0164-235225
E-mail:
www.stichtingsom.nl

1.1.2 OVERZICHT SCHOLEN
Onder het bevoegd gezag van Stichting SOM, met bevoegd gezag nummer 41778, vallen de onderstaande scholen:
School
Directeur
Brinnummer
Plaats
Gemeente
OBS De Regenboog
Dhr. A. Neelen
05YQ
Dinteloord
Steenbergen
OBS De Noordster
Mw. N. Spaapen
06AI
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
OBS Parelmoer
Dhr. A. Neelen
10MB
Yerseke
Reimerswaal
OBS De Reigersberg Dhr. R. Verdult
11OE
Rilland
Reimerswaal
OBS Voorhoute
Mw. J. Wedage
11ZM
Kruiningen
Reimerswaal
OBS De Klimroos
Dhr. G. Coldeweijer
12IY
Krabbendijke
Reimerswaal
OBS De Eendracht
Mw. J. Wedage
12RI
Hansweert
Reimerswaal
OBS De Kreek
Dhr. G. Coldeweijer
24AF
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
OBS De Dobbelsteen Mw. H. Meulblok
27RU
Hoogerheide
Woensdrecht

1.1.3 CONTACTPERSOON
Voorzitter CvB de heer L.L.M. Soffers
Telefoon: 0164-235225
E-mail: bm@stichtingsom.nl

1.1.4 JURIDISCHE STRUCTUUR
Stichting SOM vormt de overkoepelende organisatie voor Openbaar Onderwijs in de regio West-Brabant en de
Gemeente Reimerswaal, Zeeland.
De stichting is met ingang van 1 januari 2009 ontstaan uit de fusie van de Stichting FOORZES (Zeeland) en Stichting
NAMS (Brabant). Onder de verantwoordelijkheid van het CvB vallen negen scholen. Op 1 april 2019 is een
statutenwijziging vastgesteld door notaris Beijers-Willems te Horst aan de Maas in verband met het governance
model RvT.
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1.1.5 ORGANISATIESTRUCTUUR

1.1.6 GOVERNANCE CODE
Stichting SOM onderschrijft de code “Goed onderwijsbestuur primair onderwijs” en het CvB draagt er zorg voor dat
het uitoefenen van bestuurlijke taken en bevoegdheden en het uitoefenen van toezicht vanuit de eigen organisatie
op dat bestuurlijk handelen gescheiden worden. Om effectief intern toezicht mogelijk te maken, draagt het CvB zorg
voor een deugdelijke en inzichtelijke bedrijfsvoering. Er is een procesbeschrijving vastgesteld waarmee de wijze waar
op de toezichthoudend leden hun interne toezichthoudend taak verrichten, is geregeld.
1.1.7 FUNCTIESCHEIDING
Sinds 1 augustus 2010 is er een wijziging opgetreden in de wet op het primair onderwijs. In het kader van verdere
deregulering en autonomievergroting van het onderwijs krijgen scholen steeds meer zelf zeggenschap over de wijze
waarop de school functioneert. Het is van belang, volgens de minister, dat direct betrokken maatschappelijke
stakeholders invloed krijgen op de school, de zgn. horizontale verantwoording, ook wel de horizontale dialoog1
genoemd. Een voorwaarde daarvoor is dat de school zich goed moet kunnen verantwoorden.
In de ogen van de minister betekent dit een aanpassing van de wijze waarop de school bestuurd wordt. Pas als de
interne (be)sturingskolom goed op orde is, krijgt de horizontale dialoog de gewenste waarde. Een van de
maatregelen die de minister daartoe genomen heeft is het verplicht scheiden van bestuur en toezicht. Een belangrijk
uitgangspunt hierbij is dat de functies van besturen en toezichthouden niet langer in één persoon verenigd mogen
zijn. Er moeten dus functionarissen komen die toezien op het besturen. Het is aan het bevoegd gezag in de huidige
situatie om een keuze te maken op welke wijze de scheiding van bestuur en toezicht plaatsvindt.

1

Notitie “Beleidsnotitie Governance, ruimte geven, verantwoording vragen en van elkaar leren”, Ministerie van OCW, 2005
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Stichting SOM heeft ultimo 2017 het model gekozen van functionele scheiding met een algeheel mandaat/delegatie
aan de algemene directie, waardoor de algemene directie bestuurder wordt (maar niet toetreedt tot het bestuur)
en waarbij het bestuur de rol van toezichthouder krijgt. Op 1 december 2018 is dit model van kracht geworden.
Nieuwe statuten zijn notarieel vastgelegd. De vier gemeenten, Bergen op Zoom, Reimerswaal, Steenbergen en
Woensdrecht, zijn erbij betrokken geweest. Het bestuur van Stichting SOM heeft besloten het proces om te komen
tot een Raad van Toezicht bestuursmodel, in gang te zetten. In 2018 heeft de sollicitatiecommissie een voordracht
gedaan voor het benoemen van leden voor de Raad van Toezicht. Deze voordracht is in loop van 2019 door de
diverse gemeenteraden goedgekeurd. Het governance model RvT is per 1 april 2019 in werking getreden.
1.1.8 COLLEGE VAN BESTUUR
De stichting wordt bestuurd door het CvB. Het CvB heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de
instandhouding van de scholen, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Het CvB stelt eens in de vier
jaar het strategisch beleidsplan vast. Dit strategisch beleidsplan besteedt op hoofdlijnen in ieder geval aandacht aan
onderwijs, kwaliteitszorg, personeel en organisatie, bedrijfsvoering en communicatie van de stichting.
De dagelijkse leiding van Stichting SOM is in handen van de heer L.L.M. Soffers, voorzitter CvB. Hij is
verantwoordelijk voor de bestuurstaken t.a.v. Stichting SOM en de scholen en draagt zorg voor het proces van de
beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en controle in overleg met de directeuren.
Een aantal specialisme zijn gemandateerd op het gebied van onderwijsinhoud, ICT, AVG, onderwijskwaliteit en
professionalisering.
De directeuren zijn verantwoordelijk voor de integrale leiding van de autonome scholen binnen het namens het CvB
vastgestelde beleid. Zij zorgen voor de verwezenlijking van de grondslag en doelstellingen van de organisatie, de
dagelijkse leiding van de scholen en de kwaliteit en voortgang van het onderwijs.
1.1.9 INTERN TOEZICHT
Met ingang van 1 april 2019 werkt de stichting met het Raad van Toezicht-model (RvT). De RvT bestaat momenteel
uit vijf leden en ziet onder meer toe hoe het CvB door middel van strategie, beleid en beheer het doel van Stichting
SOM realiseert.
Per 1 april 2019 bestaat de RvT uit de volgende leden:
Naam
Dhr. M. van Genderen

Rol
Voorzitter

Aandachtsgebied
Onderwijs &
Huisvesting

Herbenoeming
01-04-2021
(GMR)

Mw. E.A.A.M.
Mijnsbergen

Vicevoorzitter

Personeel/Organisatie
& Financiën

01-04-2022

Mw. A.M.G.J. de Wit

Lid

Dhr. L.C.J.
Dingemanse
Dhr. S. Ergec

Lid

Onderwijs &
Personeel/Organisatie
Financiën

01-10-2022
(GMR)
01-10-2021

Huisvesting &
Onderwijs

01-04-2023

Lid

Nevenfuncties
Voorzitter RvC Zorgbureau
De Puzzel BV Bergen op
Zoom
Lid en plv. voorzitter
onafhankelijke bezwaar- en
beroepschriften-commissie
gemeente Bergen op Zoom;
Voorzitter VVE appartement
Bergs Licht Bergen op Zoom;
Voorzitter VVE parkeren
Bergs Licht Bergen op Zoom
Geen
Geen
Trouwambtenaar (BABS)
gemeente Bergen op Zoom;
Lid ledenraad Rabobank
Zuidwest Brabant

Op 3 april 2019 hebben de RvT leden bovenstaande verdeling van rollen en aandachtsgebieden vastgesteld. Verder
is besloten de voormalige commissie audit om te dopen tot een aandachtsgebied horende bij Financiën. RvT-leden
treden namens de voltallige RvT op, wat ook geldt voor aan hen toevertrouwde aandachtsgebieden. Besluiten
worden zelf eventueel na inwinnen van informatie binnen/buiten Stichting SOM door het desbetreffende lid
voorbereidt en ter agendering op een RvT vergadering gezet. De RvT vergadert minimaal 4 maal per jaar in het bijzijn
van bestuurder en streeft daarbij naar een voltallige aanwezigheid.
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De RvT hecht aan reflectie op het eigen handelen en evalueert het eigen en elkaars functioneren jaarlijks. Het
jaargesprek met bestuurder wordt door de leden met de portefeuille Personeel/Organisatie voorbereidt en
uitgevoerd. Deze leden betrekken vooraf de overige RvT-leden zodat gezamenlijk een standpunt over het
functioneren van bestuurder wordt vastgesteld. Daarnaast overlegt de RvT minimaal eenmaal per jaar zonder
bestuurder met zowel de Gemeenschappelijke Medezeggenschap (GMR) als de Oudergeleiding.
Op verzoek van de RvT is een inwerkprogramma RvT opgesteld wat bestaat uit het bezoeken van de SOM-scholen,
kennismaking met de Oudergeleding en de GMR. In het derde kwartaal 2019 is een delegatie van de RvT op bezoek
geweest bij respectievelijk OBS Parelmoer, OBS De Regenboog en OBS Voorhoute.
Conform de statuten heeft de RvT in 2019 onderstaande opgesteld, met bestuurder besproken en vastgesteld:
het reglement voor intern toezicht
de rollen en aandachtsgebieden RvT
de nevenfuncties RvT
het rooster van aftreden RvT
de wervingsprocedure RvT
het reglement College van Bestuur
de criteria, werving en selectie procedure College van Bestuur
de werkwijze evaluatie functioneren College van Bestuur
de werkwijze van vervanging bij afwezigheid College van Bestuur
het procuratieschema aan te laten passen met een autorisatie voor een tweede persoon t.b.v. betalingen
de begroting 2020 Stichting SOM inclusief adviezen
het eigenrisicodragenschap op te vangen door ook in 2020 deel te nemen aan het Vervangingsfonds
de managementcontracten van College van Bestuur met de schooldirecteuren
Jaarverslag en de Jaarrekening Stichting SOM 2018
Treasurystatuut per 19 juni 2019.
Ook heeft de RvT het keuzeproces van de accountant en evaluatie samenwerking met stichting ABBO opgestart.
De bezoldiging en onkostenvergoeding van de RvT van Stichting SOM is vooraf aan de overgang naar de nieuwe
governance structuur niet vastgesteld. Hierop heeft de RvT besloten voor 2019 de afspraken van het vorige bestuur
aan te houden en het proces tot vaststelling van de RvT bezoldiging en onkostenvergoeding opgestart. Dit proces
houdt in dat eind 2019 zowel bestuurder als GMR in kennis zijn gesteld van het voorgenomen besluit ‘bezoldiging
en onkostenvergoeding RvT SOM’ en om advies gevraagd. In 2020 wordt de RvT bezoldiging en onkostenvergoeding
vastgesteld, welke per januari 2020 ingaat.
1.1.10 GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAP
Onderwerpen die voor meer dan één school van toepassing zijn worden voorgelegd aan de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting. Deze vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De GMR telt medewerkers
en ouders van alle scholen van Stichting SOM.
Per 31 december 2019 bestaat de GMR uit de volgende leden:

Dhr. W. Goossens
Mw. T van de Ven
Mw. M. Beukema
Mw. S. Eversdijk
Mw. G. Kuiper
Dhr. J. Roelse

personeel-voorzitter
personeel-secretaris
personeel
personeel
personeel
personeel

Dhr. M. Deusing
Mw. G. Knottnerus
Dhr. M. de Rijke
Dhr. C. Sikkens

ouder
ouder
ouder
ouder

1.1.11 SAMENWERKING STICHTING ABBO
Stichting SOM is met ingang van 1 januari 2014 een overeenkomst aangegaan voor een periode van tien jaar met
stichting ABBO, Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs, in Bergen op Zoom. Deze samenwerking werkt op financieel,
inhoudelijk en bedrijfsmatig vlak in het voordeel van beide besturen.
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1.2 PROFIEL
1.2.1 MISSIE & VISIE
Een concept op weg naar verdere professionalisering
Om te komen tot een heldere visie voor de toekomst dienen onderstaande vragen te worden beantwoord:
- Wie zijn wij?
- Wat willen wij?
- Hoe kunnen wij dit bereiken?
Deze vragen spelen tegen de achtergrond van professionalisering, herkenbaarheid en onderscheidend vermogen
van Stichting SOM in het basisonderwijs in Zuidwest Nederland.
De identiteit van Stichting SOM vindt haar oorsprong in de kernwaarden die het (al dan niet bewust) hanteert. Deze
geven richting aan onze keuzes en handelingen en geven antwoord op de vraag hoe Stichting SOM zich in de
toekomst wenst te ontwikkelen en te gedragen.
Dit alles conform de missie van Stichting SOM: SAMEN ONDERWIJS MAKEN.
Wie zijn wij?
Dit wordt duidelijk aan de hand van de volgende kernwaarden:
► Openbaar onderwijs
Openbaar onderwijs staat open voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke
achtergrond.
► Saamhorigheid
Saamhorigheid is het uitgangspunt van handelen.
► Openheid
Openheid is er naar alle in- en externe participanten over bedrijfsvoering en schoolprestaties.
► Integriteit
Integriteit houdt onder meer in, dat iedereen binnen de organisatie van Stichting SOM gemaakte afspraken
nakomt.
► Pluriformiteit
Pluriformiteit binnen Stichting SOM kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid. De scholen behouden en
ontwikkelen hun eigen profiel binnen de SOM-kaders, afgestemd op het eigen werkgebied.
► Kwaliteit
Kwaliteit van het onderwijs verzorgd door Stichting SOM wordt bepaald door de deskundigheid van personeel,
organisatie en infrastructuur.
Wat willen wij?
Wat wij willen blijkt uit de visie van Stichting SOM:
- Stichting SOM heeft voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar in haar verzorgingsgebied een school, waarop met
behulp van moderne middelen wordt gewerkt aan zijn of haar cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
- Stichting SOM streeft in al haar activiteiten naar een goede mate van zelfstandigheid en creativiteit van alle aan
haar toevertrouwde kinderen.
- Het stichten en in stand houden van openbare basisscholen in haar verzorgingsgebied.
- Het handhaven van het aanbod van openbaar onderwijs in alle betrokken gemeenten.
- Het handhaven van een solide financieel fundament onder de stichting om de gestelde doelen te kunnen
realiseren.
- Het tot stand brengen van samenwerkingsvormen die het de stichting mogelijk maakt haar positie te versterken.
- Het leveren van een bijdrage aan het lokaal onderwijsbeleid in haar verzorgingsgebied.
- Het stimuleren van sportieve en culturele activiteiten voor alle leerlingen.
- De brede ontwikkeling van leerlingen stimuleren, waar integrale kindcentra (IKC) aan bijdragen. Er wordt visie
ontwikkeld over dag arrangementen.
Hoe kunnen wij dit bereiken?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het van belang de ambities van Stichting SOM in beeld te brengen.
Het CvB, schooldirecties en de medewerkers streven naar een waarborging van de kwaliteit van het onderwijs via:
- optimale schaalgrootte, die resulteert in meer financiële armslag, flexibeler personeels-/mobiliteitsbeleid en een
betere garantie van werkgelegenheid;
- deskundigheidsbevordering bij medewerkers;
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-

hoge eisen aan leidinggevenden;
het up-to-date houden van onderwijsleermiddelen;
het voorzien in het gewenste onderhoud en huisvesting van scholen;
de realisatie van een herkenbare professionele organisatie.

1.2.2 KERNACTIVITEITEN
Stichting SOM heeft tot doel het geven en bevorderen van het openbaar primair onderwijs aan scholen die onder
haar gezag vallen, als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het Primair Onderwijs. De stichting waarborgt de
wezenskenmerken van het openbaar onderwijs, te weten:
► Iedereen welkom
De openbare en algemeen toegankelijke school staat open voor alle leerlingen. Er wordt geen onderscheid
gemaakt op grond van levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele
geaardheid.
►

Iedereen benoembaar
Benoembaarheid op de openbare en algemeen toegankelijke school staat open voor iedereen. Er wordt ook voor
personeelsleden geen onderscheid gemaakt op grond van levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid,
afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

►

Wederzijds respect
De openbare en algemeen toegankelijke school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de
levensovertuiging van leerlingen, ouders en personeel.

►

Waarden en normen
De openbare en algemeen toegankelijke school besteedt actief aandacht aan diverse waarden en normen. Dit
heeft betrekking op de levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke diversiteit.
► Van en voor de samenwerking
De openbare en algemeen toegankelijke school is van en voor de samenleving. Dit betekent dat ouders,
leerlingen en personeelsleden actief worden betrokken bij besluitvorming.
► Levensbeschouwing en godsdienst
De openbare school biedt ruimte voor en gelegenheid tot het geven en volgen van levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs.
► Actief burgerschap
De toekomst van de kinderen ligt niet in de school, maar juist in de samenleving buiten de school. Daarom
bereiden we onze leerlingen voor op de samenleving en het ‘echte leven’. Scholen gebruiken methodes voor
wereldoriëntatie waarin thema’s uit geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek naar voren komen. Tijdens
de wereldoriëntatie lessen en projecten leren de kinderen zelf oplossingen bedenken en samen te werken.
Stichting SOM is elke dag bezig met de verdere professionalisering van de scholen en de bestuurlijke organisatie. De
aandacht voor goed onderwijs aan al onze leerlingen en de verdere ontwikkeling van onze medewerkers is een
continu proces. Dit ligt verankerd in het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan legt als het ware het
fundament voor de kwaliteit van onze organisatie.
Het openbare karakter van Stichting SOM komt tot uiting in diverse wettelijke bepalingen. Het krijgt daadwerkelijk
vorm door de uitwerking in onze visie en missie en in een eigen, uniek onderwijskundig concept op onze negen
basisscholen.
1.2.3 STRATEGISCH BELEIDSPLAN
Stichting SOM heeft als doel om de negen onder haar ressorteerden scholen door onderlinge samenwerking op
gebied van organisatie en onderwijsinhoud te versterken. De kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen moet op
een hoogstaand niveau zijn, dat zijn we verplicht aan onze omgeving als maatschappelijk instituut. Leerlingen
moeten met plezier naar school kunnen gaan.
Ons streven is dan ook om leerlingen op een passende wijze onderwijs te geven. Leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben en ook leerlingen die excelleren, krijgen dat met structuur en op maat. De talenten die ieder kind
heeft, dienen optimaal ondersteund te worden; samenwerking met peutergroepen, kinderopvang en andere
organisaties is dan ook een speerpunt voor Stichting SOM. Dit geheel willen we ontwikkelen op cognitief en sociaal
emotioneel vlak.
1.2.4 TOEGANKELIJKHEID EN TOELATING
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Tot Stichting SOM horen uitsluitend openbare scholen. De kenmerken van het openbaar onderwijs zijn in de
Grondwet (artikel 23) vastgelegd. Op onze scholen zijn leerlingen, zonder onderscheid naar levensovertuiging,
godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid of wat voor ander kenmerk dan ook,
welkom.

1.3 DIALOOG
1.3.1 BELANGHEBBENDE
Samenwerkingsverbanden
Inclusief resulterende
schoolbesturen
Besturenorganisaties

Schoolbesturen

Overheid

Rijk

Kinderopvang,
peutergroepen en
instelling voor meervoudig
gehandicapte kinderen

Samenwerkingsverband Kind op 1
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Brabantse Wal
VOS/ABB
PO Raad
VTOI
Overleg primair onderwijs en voortgezet onderwijs Reimerswaal en WestBrabant
Collega schoolbesturen in de regio PO en VO, VMBO, MBO en HBO
Coöperatie primair onderwijs Zeeland (CPOZ)
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Reimerswaal
Gemeente Steenbergen
Gemeente Woensdrecht
Provincie Noord-Brabant
Provincie Zeeland
Dienst Uitvoering Onderwijs
Inspectie van het onderwijs
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Stichting Kibeo
Stichting de Maatjes
Stichting Jongleren
Stichting ZON

1.3.2 KLACHTENBEHANDELING
Voor alle scholen is er een klachtenregeling ingesteld waar ouders, leerlingen en personeelsleden met problemen
of klachten terecht kunnen. Er wordt naar gestreefd om problemen zo snel mogelijk en in goed overleg met alle
betrokkenen op te lossen.
De externe vertrouwenspersoon, mevrouw drs. A.A.H.M. de Koning-Meeùs, kan worden ingeschakeld voor
bemiddeling tussen het CvB en ouders, c.q. personeel.
Voor alle gevallen waarin het niet lukt om naar tevredenheid problemen of klachten af te handelen is Stichting SOM
aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in
Woerden.
NB: In 2019 is er geen formele klacht gemeld.
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2. VERANTWOORDING BELEID
2.1 ONDERWIJS & KWALITEIT
Stichting SOM wil voortdurend werken aan de verbetering van de kwaliteit van haar activiteiten en investeert
daartoe in onderwijs, personeel, klantrelaties en faciliteiten. Dit alles binnen een veilige omgeving. Deze kwaliteit is
gedefinieerd in onze missie, visie en ambitie. De interne versterking van de stichting begint bij de inhoudelijke
onderwijsvernieuwing. Kwaliteitszorg wordt gedragen door de samenwerkende directies.
Scholen zijn niet alleen zelf verantwoordelijk voor het inrichten van hun kwaliteitszorg. Stichting SOM is ook
verantwoordelijk voor een krachtig sturend beleid in deze. Van scholen wordt verwacht, dat ze een actief
kwaliteitsbeleid voeren: ze moeten opbrengstgerichte lerende organisaties worden, die systematisch en samen met
hun omgeving op zoek gaan naar verbetermogelijkheden. Hierbij stelt Stichting SOM kind en leerkracht centraal.
Tevens staat de school centraal in zijn omgeving en wordt gestuurd op het realiseren van de samenhang met
peuterspeelzaal, kinderopvang en wijkorganisaties.
SOM heeft een specialist onderwijs en kwaliteit met permanente, systematische, cyclische aandacht voor het
bepalen (evalueren), bewaken en verbeteren van de kwaliteit. Stichting SOM wil kwaliteitszorg op zijn minst gestalte
geven middels eenduidig, gemeenschappelijk en gebruiksvriendelijke kaders. Hierbinnen mogen scholen (met eigen
profiel en autonomie) eigen instrumenten inzetten. Onze kwaliteit meten we door analyse en rapportage.
Onderlinge vergelijking van scholen is goed mogelijk.
Stichting SOM wil kwaliteitszorg cyclisch organiseren in een planperiode van twee tot vier jaar. Kwaliteitszorg is
direct gericht op meting van duidelijk geformuleerde kwaliteitseisen en het is resultaatgericht op onze output en
outcome. Hierbij toetsen wij op harde eindresultaten zoals CITO, Inspectie- en verzuimcijfers, maar vooral ook op
klanttevredenheid. Hierbij worden ouders, leerlingen en leerkrachten betrokken. Ouder-, leerling- en
personeelsenquête vinden tweejaarlijks plaats. Uitkomsten van de metingen worden door middel van rapportages
aan ouders, leerkrachten, MR, GMR en RvT uitgereikt.
Tevens hanteert Stichting SOM een uniform kwaliteitsmodel voor schoolbeleidsplannen, jaarverslagen en
managementrapportages (maraps) en worden de liquiditeitsbegroting en meerjarenbestuursformatieplan als
planningsdocumenten ingezet. Interne audits, die uitgevoerd worden door gekwalificeerde auditoren is een vast
onderdeel van de kwaliteitszorg.
Stichtingsbreed wordt er gebruik gemaakt van het kwaliteitsinstrument ParnasSys.
Van inzicht naar actie
Dit kwaliteitsinstrument heeft een cyclische benadering en ondersteunt om verbeterplannen te maken op basis
van de in beeld gebrachte resultaten, waardoor de voortgang van verbetering optimaal bewaakt kan worden.
Van ad hoc naar planmatig
Het systeem ondersteunt bij het maken van keuzes bij verbeteronderwerpen of het actief meten van de
onderwijskwaliteit.
De kwaliteit wordt geborgd door te werken vanuit de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act)
Van gestuurd worden naar zelfsturend
Scholen kiezen eigen thema’s door gebruik te maken van een breed aanbod aan thematische vragenlijsten. Zo
kan de school de regie in eigen hand nemen om te voldoen aan de verwachtingen van de inspectie van het
onderwijs.
Door het houden van beoordelings- en functioneringsgesprekken wordt tussentijds en achteraf het functioneren
ten gunste van de kwaliteitsverbetering beoordeeld.
Een stichtingsbreed systeem van kwaliteitszorg voldoet aan het gewenste resultaat als voldaan is aan de volgende
functies:
een ontwikkelings- verbeter- en borgingsfunctie, primair gericht op de schoolorganisaties zelf;
een informatiefunctie, gericht op de schoolorganisaties en op externe belanghebbenden;
een verantwoordingsfunctie, gericht op de overheid en andere belanghebbenden.
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DOELEN EN RESULTATEN

Onderwerp
Eigenaarschap

Beoogd resultaat
Stichting SOM versterkt het zelfverantwoordelijk
leren.

Resultaat 2019

Excellentie

Stichting SOM biedt ondersteuning aan excellente
leerlingen.

Programma’s worden
verder uitgewerkt naar
onderwijs
behoeften

Maatschappelijke
ontwikkelingen

Stichting SOM anticipeert op maatschappelijke
ontwikkelingen in het onderwijs en investeert de
komende jaren op het gebied van ICT, sociale media,
wetenschap en techniek en andere
onderwijsinnovaties.

PO-VO

Het bieden van kwalitatief goed onderwijs en goede
aansluiting op het voortgezet onderwijs.

Eindopbrengst

De gemiddelde totale eindresultaten op basis van de
CITO-eindtoets zijn de afgelopen drie jaar op of boven
de door de Inspectie van het Onderwijs geldende
norm.

Denominatie

De SOM-scholen dragen actief de kernwaarden van
het openbaar onderwijs uit.

Veilige School

De SOM-scholen bieden een veilige werk- en
leeromgeving.

Doorstroomprogramma
PO/VO start op 01-012020

Sociale veiligheid wordt
jaarlijks gemeten
Persoonlijke ontwikkeling

Ieder kind leert zelfstandig te functioneren waarbij
het talent optimaal ontwikkeld wordt.

21st Century Skills

Leerlingen moeten voorbereid zijn op de al maar
veranderende maatschappij. Dit vraagt om 21st
Century skills.

Basisarrangement onderwijs
inspectie

SOM-scholen beschikken over (en behouden) een
basisarrangement conform de criteria van de
Inspectie van het Onderwijs.

Audit

Volledige implementatie van ParnasSys WMK.

Onderwerp
Audit

Beoogd resultaat
Volledige implementatie van ParnasSys WMK.
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Er is een cyclus
opgesteld en wordt
uitgevoerd.
Resultaat 2019

12

Er is een cyclus
opgesteld en wordt
uitgevoerd.
ICT

SOM-scholen integreren de mogelijkheden van de
computer in hun dagelijks aanbod aan de leerlingen.

opbrengstgesprekken

SOM-scholen bespreken hun eigen kwaliteiten
cyclisch, stellen dit bij en maken daarbij gebruik van
zowel interne als externe informatie.

Cultuureducatie

SOM-scholen stimuleren het opnemen van cultuur in
het onderwijsprogramma als ondersteuning van het
onderwijs.

Toets

Gemiddelde score

Ondergrens

Aantal leerlingen

Deelgenomen leerlingen

Schoolgroep

2.1.1 ONDERWIJSRESULTATEN
In april 2019 is de jaarlijkse verplichte eindtoets bij de leerlingen van groep 8 afgenomen. Iedere school is vrij om
een keuze te maken uit de beschikbare eindtoetsen. Scholen bij Stichting SOM kiezen voor Centrale Eindtoets PO,
IEP en ANM. Zoals in de onderstaande tabel te lezen valt, hebben alle scholen een resultaat voor de gestelde
ondergrens behaald.

OBS De Regenboog

AMN

421,5

375,3

8

8

23

OBS De Noordster

CE

537,2

532,9

23

23

15

OBS Parelmoer

AMN

396,9

372,9

13

13

28

OBS De Reigersberg

AMN

390,2

372,9

5

5

28

OBS Voorhoute

CE

537,1

530,9

11

11

28

OBS De Klimroos

AMN

409,8

378,8

16

16

17

OBS De Eendracht

CE

535,1

528,8

7

7

43

OBS De Kreek

IEP

80,4

79,1

26

26

6

OBS De Dobbelsteen

CE

539,1

534,8

33

33

3

Schoolnaam

2.1.2 INSPECTIE
De inspectie heeft in 2019 vertrouwen uitgesproken in het toezicht door het CvB. Dit houdt in dat voor 2019 alle
negen scholen een basisarrangement hebben.
Tevens heeft de onderwijsinspectie een aantal scholen van Stichting SOM uitgekozen als steekproef voor een
themaonderzoek met goed tot voldoende als resultaat. Er worden twee thema’s onderzocht te weten Extra
ondersteuning (OBS De Noordster) en VVE (OBS Parelmoer, OBS De Klimroos, OBS De Reigersberg en
OBS Voorhoute).
De onderwijsinspectie heeft de scholen positief beoordeeld op de kwaliteit van VVE. Daarnaast is er een
herstelafspraak geformuleerd m.b.t. resultaatafspraken met de gemeente Reimerswaal. Mevrouw Meulblok,
specialist onderwijs en kwaliteit, heeft in 2019 deze afspraken samen met de desbetreffende gemeente gerealiseerd.
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2.1.3 VISITATIE
In 2019 heeft geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden bij Stichting SOM.
2.1.4 PASSEND ONDERWIJS
De Wet Passend Onderwijs voorziet erin dat het onderwijs zo goed mogelijk moet passen bij de onderwijsbehoeften
van een leerling en regelt de manier waarop er extra ondersteuning geboden kan worden. Deze wet zorgt er ook
voor dat niet de ouders die passende oplossing moeten zoeken, maar de scholen (zorgplicht).
Naast zorgplicht regelt de Wet Passend Onderwijs ook dat scholen met elkaar samenwerken in een regio. De
gezamenlijke besturen van het verband zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van een kwalitatief goed en
qua omvang verantwoord speciaal (basis)onderwijs. Belangrijkste uitgangspunt hierbij blijft het versterken van de
basisondersteuning op de scholen voor regulier onderwijs, zodat het regulier onderwijs in toenemende mate
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften kan opvangen.
Stichting SOM heeft gewerkt aan kwalitatief goed onderwijs en is de basisondersteuning versterkt door scholing en
extra inzet van IB’ers. Ook zijn er verschillende arrangementen aangevraagd om kinderen met een specifieke
onderwijsbehoefte extra te ondersteunen.
Stichting SOM maakt deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs Brabantse Wal en het samenwerkingsverband Kind op 1. Voor meer informatie over deze samenwerkingsverbanden verwijzen wij naar de
websites: www.swvbrabantsewal.nl en swvkindop1.nl.
2.1.5 VERANTWOORDING PRESTATIEBOX
De bij Stichting SOM aangesloten scholen ontvangen baten in het kader van de prestatiebox. In 2019 was
€ 211.170 beschikbaar om te besteden aan het realiseren van de ambities uit het bestuursakkoord.
De middelen die via de Prestatiebox Primair Onderwijs beschikbaar zijn gekomen, zijn bedoeld als:
1. bijzondere bekostiging voor het realiseren van de afspraken ten aanzien van opbrengstgericht en
professionalisering van leraren en schoolleiders die in het bestuursakkoord zijn vastgelegd;
2. bijzondere bekostiging voor het realiseren van activiteiten in het kader van opbrengstgericht werken op de
onderdelen taal en rekenen, toetsen in relatie tot de voortgangsregistratie en professionalisering van
leraren en schoolleiders;
3. subsidie voor het versterken van de samenhang binnen en de kwaliteit van cultuureducatie.
In 2019 zijn de middelen vanuit de Prestatiebox Primair Onderwijs ingezet voor extra investeringen op het gebied
van onder meer verhoging/monitoring onderwijskwaliteit, onderwijsontwikkeling, professionalisering
medewerkers, ICT in het onderwijs alsmede cultuuractiviteiten.
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2.2 PERSONEEL & PROFESSIONALISERING
2.2.1 DOELEN EN RESULTATEN
Het is onze overtuiging dat onze professionele medewerkers voor de ontwikkeling en het leren van leerlingen het
verschil maken. Daarom dagen we al onze medewerkers uit om geïnspireerd hun deskundigheid over het leren en
onderwijzen van leerlingen verder uit te bouwen. Binnen de kaders van onze kernwaarden, missie en visie betrekken
we medewerkers actief bij het nadenken over concrete uitwerkingen. Immers: op de werkvloer wordt echt het
verschil gemaakt. Stichting SOM wil daartoe een goede werkgever zijn die actief investeert in de medewerkers en in
een veilige leer- en werkomgeving, onder andere door deskundigheidsbevordering, het belonen van extra inzet, de
ontwikkeling van leiderschap en het uitbouwen van leergemeenschappen.
Bij Stichting SOM werken enthousiaste en competente professionals, die de visie van de organisatie onderschrijven
en een schooleigen pedagogisch - en onderwijsconcept uitdragen.
Hierbij streeft Stichting SOM ernaar concurrerende arbeidsvoorwaarden te garanderen, professionele arbeidsomstandigheden en ontwikkeling te creëren en een evenwichtig personeelsbestand te realiseren.
Medewerkers werken vanuit een gemeenschappelijke bestuurs- en schoolvisie en zijn in staat om de balans te
vinden tussen persoonlijke doelen en de doelen van de organisatie.
Medewerkers stellen kwaliteit in de groep centraal. Elke leerkracht heeft een dusdanige deskundigheid van
klassenmanagement, didactiek en pedagogiek, dat hij/zij goed in staat is om het onderwijsconcept in de praktijk te
brengen (competentieprofielen).
Leerkrachten worden gestimuleerd hoge verwachtingen te hebben van zichzelf en de leerlingen en kind- en
oudergericht te werken. Hierbij zoeken zij actief de dialoog met ouders als opvoedingspartners op. In de dialoog
wordt uitgegaan van de verschillen tussen mensen. Leerkrachten kunnen hiermee professioneel omgaan.
Stichting SOM streeft ernaar een aantrekkelijke maar vooral goede werkgever te zijn en streeft ernaar om voor zowel
beginnende als voor seniorleraren specifiek beleid te ontwikkelen.
Alle personeelsleden weten dat zij weliswaar op één of twee vaste schoollocaties werkzaam zijn, maar bij Stichting
SOM een bestuurs- of een bovenbestuurlijke aanstelling hebben.
Stichting SOM wil het functiehuis optimaliseren. Mobiliteit, intervisie, collegiale consultatie en samenwerking (zorg
voor elkaar) wordt gestimuleerd.
Ons personeel werkt onder leiding van inspirerende directeuren samen in collegiale teams, waarin zij zich
zelfverantwoordelijk, reflectief en proactief lerend opstellen. Bij Stichting SOM wordt open gecommuniceerd.
De organisatie en haar medewerkers zijn zelf voortdurend in ontwikkeling (gericht op zelfreflectie en persoonlijke
groei) om eigentijds onderwijs op maat van hoge kwaliteit te kunnen bieden.
Hierbij gaan leerkrachten uit van onderlinge verschillen (uniciteit) en gaan ook op zoek naar kennisdeling met
collega’s van andere scholen. Zij werken zo planmatig aan kwaliteitsverbetering van zichzelf en de school. Ons
personeel krijgt voldoende kans om hun talenten maximaal te ontplooien in een inspirerende en veilige en gezonde
werkomgeving. Tevens biedt Stichting SOM de mogelijkheid aan stagiaires om hun stage vorm te geven binnen onze
scholen (´Opleiden in de school´).
Onderwerp
Eigenaarschap

Beoogd resultaat
Stichting SOM stimuleert zelfverantwoordelijkheid van
alle medewerkers. Iedere medewerker toont zich
verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling.

Resultaat 2019

Duurzame inzetbaarheid

Goed opgeleide, betrokken en gezonde medewerkers
zorgen – direct of indirect – voor goede ondersteuning
en kennisontwikkeling van onze leerlingen.

Werkwijze wordt
verfijnd.
Bijvoorbeeld het
voeren van
waarderende
gesprekken
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Goed werkgeverschap

Stichting SOM wil een aantrekkelijke werkgever zijn en
werkt hiertoe ook samen met andere organisaties.

Samenwerken met partners

Werken aan samenwerking met aanbieders van voor-,
tussen- en naschoolse opvang, met peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven, sociaal cultureel werk en de
bibliotheek. Deze disciplines zien wij het liefst in één
gebouw opereren, opdat wij optimaal met elkaar
kunnen samenwerken en dit gebouw ook
multifunctioneel kunnen inzetten.
Het nastreven van interne groei en daarnaast oriëntatie
op samenwerking en eventuele schaalvergroting.

Profilering

Aanpak lerarentekort

Zorgen voor voldoende personeel.

Professionalisering

Medewerkers de mogelijkheid bieden zich te
ontwikkelen.

SOM Academy’s

Bevorderen van professionele teams, horizontale
afstemming en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
beleid van school en Stichting.

Collegiale consultatie

Bevorderen van het leren van elkaar op alle niveaus.

HRM

Samenstelling van het personeelsbestand verbeteren.

Incompany training

Realiseren van interne opleidingen op management- en
inhoudelijk vlak.

Wat is er voor
nodig om
personeel te
binden?
Op alle scholen is
sprake van
samenwerking met
partners. De mate
waarin is
afhankelijk van de
lokale situatie
Positionering
verdient de
aandacht
In de huidige markt
is het voortdurend
inspelen op de
situatie

Dit is afhankelijk
van de huidige
markt

IB-opleiding
Schoolleiders
Opleiding
Directeur van
buiten
Leraarondersteuner
Personeelsbeleid

Leeftijdsbewust personeelsbeleid: mogelijkheden
demotiebeleid onderzoeken, beginnende leerkrachten
kansen bieden, stagebeleid mentoring.

Arbeidsmarkt

Zorgen voor voldoende personeel waarbij het accent
gelegd wordt op het scheppen van mogelijkheden voor
het verbinden van jonge leerkrachten aan de Stichting
SOM
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2.2.2 UITKERINGEN NA ONTSLAG
Stichting SOM probeert onvrijwillig ontslag en daaruit eventueel voortkomende uitkeringssituaties te voorkomen.
Desalniettemin is onvrijwillig ontslag soms de enige manier om uit een impasse te komen. Wanneer een medewerker
er uiteindelijk niet in slaagt zijn negatieve beoordeling om te buigen, of structureel aangeeft de taak niet aan te
kunnen, kan in overleg worden besloten tot een ontslagprocedure. Zowel voor de stichting als voor de werknemer
is een zorgvuldig gevoerde ontslagprocedure in dat geval de enige duurzame oplossing en in het belang van individu,
team en school. Dankzij outplacement krijgt de medewerker vervolgens de mogelijkheid om een baan en
werkomgeving te zoeken die hem of haar beter past. Er zijn in 2019 geen gedwongen ontslagen geweest
2.2.3 AANPAK WERKDRUK
Vanaf het schooljaar 2018-2019 is er extra geld beschikbaar gesteld om de werkdruk in het primair onderwijs te
verminderen. Over het kalenderjaar 2019 heeft Stichting SOM € 200.466 ontvangen. Deze middelen kunnen ingezet
worden voor uiteenlopende zaken. Scholen kiezen zelf welke maatregelen genomen moeten worden om de
werkdruk te verminderen.
Beschrijving van het proces
In teamoverleggen van de scholen (en bij sommige scholen ook in het MT) is gesproken over werkdrukbeleving en
besproken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de werkdruk te verminderen. Grosso modo zijn door
de schoolteams de volgende maatregelen vastgelegd:
 Kleinere (kleuter)groepen
 Extra ondersteuning R.T.-leerkrachten
 Iedere leerkracht wordt een aantal uur vrij geroosterd
 Extra ambulante tijd voor de intern begeleider
Vervolgens zijn de maatregelen door de MR van de scholen goedgekeurd. Naast verantwoording in het
bestuursverslag is er tevens per school een jaarlijkse verantwoording van de bestede middelen met de schoolteams.
Besteding van de middelen
De scholen van Stichting SOM hebben in 2019 de werkdrukgelden als volgt besteed:
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag in kalenderjaar
€ 198.466

Materieel

€ 2.000

Eventuele toelichting
De gelden zijn ingezet om de formatie op de scholen
te vergroten en hiermee kleinere groepen te
hebben. Tevens is er een personele buffer
gecreëerd. Dit zijn personeelsleden die niet direct op
een formatie van een school staan. Zij zijn toch
aangesteld ter voorkoming van
vervangingsproblemen i.v.m. het lerarentekort.
Door software minder nakijkwerk en betere en
snellere analyse mogelijkheden.

Professionalisering
Overig
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Niet-financiële maatregelen om de werkdruk te verminderen
Naast financiële zijn er eveneens een aantal niet-financiële maatregelen doorgevoerd:





Aanwezige taken zijn gewaardeerd op meerwaarde, zo zijn er een aantal taken geannuleerd of
samengevoegd.
Individuele afspraken over een andere inzet van verplichte uren.
Schuiven van uren wegens privé-omstandigheden, het “samen eruit komen” om uitval te voorkomen.
Focus op speerpunten en zaken die daar niet in passen vaker laten schieten.

2.2.4 STRATEGISCH PERSONEELSBELEID
Het Strategisch beleidsplan Stichting SOM 2019-2023 (d.d. 01-12-2018) is het uitgangspunt van het strategisch
personeelsbeleid.
Rekening houdend met de externe en interne ontwikkelingen en in relatie tot onze maatschappelijke opdracht
kunnen speerpunten voor het strategisch personeelsbeleid afgeleid worden.
Het strategische personeelsbeleid kent voor de komende jaren drie speerpunten:
Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid;
Werving van personeel;
Professionalisering.
Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
Stichting SOM hecht er waarde aan dat haar medewerkers een gezonde balans ervaren in draaglast en draagkracht
om hiermee te komen tot een maximale duurzame inzetbaarheid.
De afgelopen jaren is de werkdruk in het onderwijs toegenomen. Het is van belang om oog te houden voor de
vitaliteit en het welzijn van onze medewerkers, de afwisseling, belasting en een goede werk-privébalans. Daarom
willen we de werkdrukbeleving in de gaten te houden. Hoe je werkdruk ervaart is persoonlijk. Waar de een
werkdruk/stress ervaart, ervaart de ander juist werkgeluk. Als je weet waar knelpunten zitten, kun je het aanpakken.
In 2019 wordt met behulp van de ESF subsidie (Europees Sociaal Fonds) ingegaan op duurzame inzetbaarheid. Een
ruime set aan adviezen (na onderzoek) gaat ons helpen om de ervaren werkdrukbeleving van onze medewerkers
positief te beïnvloeden waardoor we onze medewerkers helpen hun duurzame inzetbaarheid te vergroten. Met de
verkregen adviezen zijn onze medewerkers in staat om hun inzetbaarheid op peil te houden ofwel te vergroten. Dit
voorkomt onnodige uitval. Verder kunnen we onze medewerkers ondersteunen bij het maken van keuzes op het
gebied van werk, privé en gezondheid.
De ESF subsidie geeft Stichting SOM tevens de kans om te komen tot een integraal personeelsbeleid als het gaat om
duurzame inzetbaarheid. De focus ligt op het verminderen van de werkdrukbeleving oftewel het vergroten van
werkgeluk.
Daarnaast is per 1 januari 2019 de samenwerking met een nieuwe arbodienstverlener, ArboNed, gestart. Tevens is
het verzuimbeleid herzien om uitval zo veel mogelijk te voorkomen en in geval van uitval een adequate begeleiding
in te zetten. Het is zaak om het herziene verzuimbeleid goed te borgen binnen de organisatie en scholen van Stichting
SOM.
Werving van personeel
In het kader van het lerarentekort en de vergrijzing in het algemeen investeert Stichting SOM in het aannemen van
voldoende personeel waarbij het accent ligt op het scheppen van mogelijkheden voor het verbinden van jonge
leerkrachten aan de stichting. Van belang is dan ook dat startende leerkrachten goed begeleid worden in de eerste
jaren van hun loopbaan.
Op vrijwel alle scholen binnen Stichting SOM wordt vervanging ingezet. Soms is de vervanger een medewerker die
al in dienst is, soms iemand van buiten de school. Teneinde de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te
stimuleren investeert Stichting SOM op de inzet van vervangers. Naast de vervangingspool van TCOZ stelt Stichting
SOM een eigen buffer van vervangers samen op basis van kwaliteit. De medewerkers in de buffer hebben structureel
geen vaste positie op een school (o.a. LIO, zij-instroom en A-pool) en zijn in noodgeval inzetbaar binnen de scholen
van Stichting SOM en ter ondersteuning van het onderwijsteam. Begin 2019 is het Vervangingsbeleid van Stichting
SOM opgesteld.
Stichting SOM heeft de specialist stagecoördinator die uitvoering geeft aan Opleiden in de school (OIDS). Er worden
actief stagiaires (PABO, ROC) en Leraren in opleiding (LIO) geworven voor alle scholen binnen Stichting SOM. ‘High
potentials’ krijgen schriftelijk de toezegging dat hen na het behalen van hun diploma een dienstverband wordt
aangeboden.
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Stichting SOM heeft zij-instromers aangetrokken die als zij-instromer in beroep stage kunnen lopen op de SOMscholen. De zij-instromers worden opgeleid tot goede leerkrachten en kunnen na het behalen van hun diploma
zelfstandig voor de klas binnen Stichting SOM.
Professionalisering
Stichting SOM streeft ernaar eigentijds/boeiend onderwijs van hoge kwaliteit te leveren. Dit realiseren wij door de
basiskwaliteitseisen voor personeel te bepalen aan de hand van competenties. Met het binnenhalen en behouden
van talenten (en competenties personeel) creëren wij optimale condities voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
Stichting SOM wil een goede werkgever zijn die actief investeert in de medewerkers en in een veilige leer- en
werkomgeving, onder andere door deskundigheidsbevordering, het belonen van extra inzet, de ontwikkeling van
leiderschap en het uitbouwen van leergemeenschappen. Medewerkers krijgen binnen Stichting SOM voldoende
mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen waarbij er ook interne opleidingen op management- en inhoudelijk
vlak gerealiseerd worden (o.a. interne IB-opleiding, kweekvijver voor directeuren).
Als de organisatie hierom vraagt zou het functiehuis van Stichting SOM uitgebouwd kunnen worden met aanvullende
functies. Een voorbeeld zou kunnen zijn het toevoegen van een leerkrachtondersteuner zodat groepen
samengevoegd kunnen worden. Echter, hoewel er ruimte is voor groepsoverstijgende activiteiten blijft Stichting
SOM het van groot belang vinden dat iedere leerling gekoppeld is aan de eigen groepsleerkracht.
Doelstellingen 2019-2023
De volgende doelen voor het strategisch personeelsbeleid kunnen voor de komende jaren worden gesteld:
Ontwikkelen van een integraal personeelsbeleid als het gaat om vitaliteit en duurzame inzetbaarheid;
Actualiseren wervings- en selectiebeleid;
Intern opleiden van nieuwe directeuren;
(Indien de organisatie hierom vraagt) aanpassen van het functiehuis.

2.3 HUISVESTING & FACILITAIR
Wij willen dat ouders kunnen kiezen voor een - veilig bereikbare - openbare school op een reële afstand. Hiertoe wil
Stichting SOM proberen minimaal de huidige scholen in stand te houden en actief te streven naar mogelijke stichting
in nieuwbouwwijken.
Stichting SOM vindt dat een school in ieder geval een centrale functie in de wijk/buurt heeft. De scholen van Stichting
SOM zijn als dusdanig magneetpunten in de wijk(en), buurt(en) of dorpskernen.
Scholen streven in eerste instantie actief naar samenwerking met andere partners voor opvang, speciaal
(basis)onderwijs en buitenschoolse activiteiten (ketendenken). Hierdoor werken we toe naar samenwerking o.a. met
peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties voor leerlingen van 0-4 jaar met een ononderbroken ontwikkellijn.
Binnen Stichting SOM moeten de schoolgebouwen zoveel als mogelijk aangepast zijn aan het gekozen unieke en
eigentijdse onderwijsconcept. Wij willen moderne multifunctionele (multimediale) accommodaties. Ontwikkeling
hiervan wordt, binnen de financiële ruimte, opgenomen in het bovenschoolse huisvestingsplan.
Omdat het voor leerlingen en leerkrachten noodzakelijk is om in een verantwoorde werk- en leefomgeving te
werken, is het noodzakelijk dat elke school aan de basale eisen van schoonmaak, hygiëne, veiligheid en onderhoud
voldoet. De school moet bij de eerste kennismaking een positieve indruk achterlaten.
Onderwerp
PR

Beoogd resultaat
De schoolgebouwen van Stichting SOM hebben een
positieve, uitnodigende uitstraling en zijn een
weerspiegeling van het specifieke onderwijsconcept en
van modern onderwijs.

Veilige school

De leer-/werkomgeving is voor zowel de leerlingen als
de medewerkers inspirerend, veilig, schoon en goed
onderhouden.

Moderne leermiddelen

De leermiddelen voldoen aan de kernwaarden en
bieden ruime mogelijkheden voor het leren van 21st
Century skills.
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2.4 FINANCIEEL BELEID
2.4.1 DOELEN EN RESULTATEN
In elke organisatie spelen financiën een grote rol. Stichting SOM ontvangt jaarlijks gelden van rijk en/of gemeente
en het is zaak om hiermee op een juiste wijze om te gaan. Om zicht te krijgen en te houden op de verschillende
geldstromen van scholen is het van belang om planmatig met financiën om te gaan. Zicht krijgen op het
bekostigingsstelsel, het opstellen van de begrotingen en het bijhouden van de uitgaven in vergelijking met deze
begroting en tenslotte het vaststellen van een jaarrekening zijn van groot belang. De gelden die een school ontvangt
zijn simpel gezegd afhankelijk van het aantal leerlingen per 1 oktober. Dat aantal is bepalend voor de vergoeding in
het gehele daarop volgende kalenderjaar. We kennen twee categorieën: groepsafhankelijke vergoeding en leerling
afhankelijke vergoeding. Om een goed inzicht te verkrijgen in de inkomsten en uitgaven van een school wordt
jaarlijks een begroting opgesteld.
Sinds de invoering van lumpsum (per 1 augustus 2006) dienen ook de personele inkomsten en uitgaven op de zelfde
wijze inzichtelijk te worden gemaakt. We houden ons voornamelijk bezig met het realiseren van een uniforme
financieringssystematiek en het bewaken en verder ontwikkelen van een goed financieel beleid. Verder is het van
belang beleidsmatig om te gaan met de opgebouwde reserves. Daarnaast vindt er budgetbewaking plaats. In eerste
instantie door de directeuren, in tweede instantie door het CvB.
Kengetallen
De directies hebben actueel overzicht op de inkomsten en uitgaven. Afas software is daarbij ondersteunend.
Stichting SOM sluit waar zinvol mantelcontracten m.b.t. levering en onderhoud.
Stichting SOM streeft eveneens actief naar het verwerven van (aanvullende) middelen (door bv. sponsoring).
Leerlingenprognoses voor de komende vier jaar geven na een jarenlange daling aan dat er wellicht sprake is van
stabilisatie van het leerlingenaantal.
Onderwerp
In control

Beoogd resultaat
Stichting SOM wil haar gezonde financiële situatie
voortzetten, ondanks de bezuinigingen die naar
verwachting in deze planperiode op ons af zullen
komen.

In control statement

Stichting SOM ontwikkelt zich tot een organisatie die in
staat is een ‘’in control statement’’ af te geven.
Toelichting: Dat is de term in bedrijfsvoering, die
aangeeft dat er een koppeling is tussen beleid en de
toewijzing van financiële middelen, die aangeeft dat
administratieve processen goed georganiseerd zijn
zonder dubbelingen en met duidelijke taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden per proces.

rendement

Stichting SOM haalt nog meer rendement uit
schaalvoordelen.

bekostiging

De scholen worden adequaat bekostigd.
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2.4.2 TREASURY
In het treasurystatuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en
beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig
hun bestemmingen worden besteed.
De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling beleggen, lenen en
derivaten OCW 2018. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct
opeisbaar.
2.4.3 ALLOCATIE MIDDELEN
De school is bekostigingseenheid op basis van leerlingaantallen. De middelen worden vanuit het ministerie hierop
toegekend aan het schoolbestuur. Het CvB kent de middelen vervolgens op basis van de leerlingaantallen toe aan
de scholen minus een afroming.
Ter dekking van de bovenschoolse kosten worden de prestatieboxgelden en 92% van de Personeels- en
arbeidsmarktbeleid (met uitzondering van de kleine scholen toeslag en de werkdrukverminderingsgelden)
bovenschools geboekt. Tevens wordt ter dekking van de BAPO-kosten 2% van de reguliere personele bekostiging
afgeroomd.
Deze allocatie is binnen het directieoverleg afgestemd.
2.4.4 ONDERWIJSACHTERSTANDENMIDDELEN
Met ingang van 1 augustus 2019 is voor de basisscholen een nieuwe gewichtenregeling gaan gelden en is de regeling
impulsgelden vervallen. Waar eerst het, door de scholen, ingevoerde gewicht van een leerling 0/0,3/1,2 en de ligging
van de school bepalend waren, is dat nu een berekening van het CBS.
Het door het CBS berekende achterstandsscore is gebaseerd op:
 het opleidingsniveau van de ouders;
 het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op school
 het land van herkomst van de ouders;
 de verblijfsduur van de moeder in Nederland;
 of ouders in de schuldsanering zitten.
Deze gegevens vallen onder privacywet en het CBS maakt daarom niet bekend hoe het tot een achterstandsscore
komt. Op basis van de 1 oktober telling verstrekt het CBS een overzicht per BRIN nummer van deze
achterstandsscore.
Deze gelden gaan geheel naar scholen, er vindt geen herverdeling plaats. De middelen worden met name gebruikt
voor extra inzet van personeel. Te denken valt dan aan kleinere klassen en/of extra ondersteuning in de klas.

2.5 RISICO’S EN RISICOBEHEERSING
2.5.1 RISICOMANAGEMENT
De financiële risico’s hebben vooral betrekking op de effecten van een daling van het aantal leerlingen in relatie tot
relatief jong personeelsbestand bij Stichting SOM. Daarnaast is er een risico dat de Rijksbekostiging niet meegroeit
met de ontwikkeling van het prijsniveau van de kosten. Dit is in feite nu ook al het geval waar de prijs- en
premiestijgingen niet voldoende worden gecompenseerd in aanpassingen van de bekostiging.
De volgende maatregelen worden genomen:
1. De noodzaak voor een ‘’in-control’’ omgeving.
2. Een sterk leiderschap binnen de organisatie die zorgdraagt voor voldoende verandervermogen om adequaat
te kunnen reageren op zowel interne ontwikkelingen als op ontwikkelingen vanuit de omgeving.
3. Het beheersen van de financiële middelen en het behouden van voldoende liquiditeit en voldoende vermogen
zorgt ook op langere termijn voor stabiliteit.
4. Een eenduidig besturingsmodel met betrekking tot integraal schoolleidersschap draagt er zorg voor dat er
voldoende eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel binnen de organisatie aanwezig is.
5. Bestuurlijke informatievoorziening die up-to-date en betrouwbaar is zorgt voor een hoge mate van kwaliteit
op het vlak van besluitvorming, zowel op bestuurlijk als op managementniveau.
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Binnen Stichting SOM is er sprake van een “in-control” situatie. Dit blijkt onder andere uit het helder en duidelijk
formuleren van:
1. Het treasurystatuut.
2. De procuratieregeling.
3. Opstellen van de (meerjaren)begroting.
4. Reorganisatietrajecten en het daarbij in kaart brengen van de risico’s voor de stichting.
5. Beschrijving van de administratieve organisatie en interne beheersing binnen het bestuurskantoor.
6. Aanwezigheid van adequate financiële systemen ten behoeve van de registratie van de inkomsten en
uitgaven.
7. Beleid omtrent aanbestedingen en het verrichten van inkopen door de stichting.
8. Afdoende bezetting en kennis en kwaliteit van de medewerkers op het bestuurskantoor.
9. Meerjarenplanning voor het groot onderhoud aan de gebouwen.
10. Aanwezigheid van een handboek financieel beheer met daarin de spelregels voor de begroting, het
verwerken van de financiële administratie etc.
Binnen de stichting wordt gefocust om de belangrijkste risico’s als eerste te mitigeren dan wel te ondervangen.
Hiermee is een belangrijke basis gelegd door onze organisatie voor een optimale “in-control’’ situatie.
De volgende maatregelen zijn reeds genomen:
1. Verscherping en waar mogelijk beëindiging van kostenposten op materiële zaken: schoonmaak,
abonnementen, advertentiekosten, contributies, energie, onderhoud van gebouwen en reprokosten zijn
kritisch onder de loep genomen.
2. Verdergaande efficiëntie en schaalvoordeel moet hier leiden tot verdere kostenreductie.
3. De kosten van het bestuurskantoor (locatie) naar 1/3 teruggebracht.
4. Zes meerscholen directiefuncties binnen Stichting SOM in combinatie met de aanstelling van teamleiders (L11).
5. Samenwerking met andere schoolbesturen is en wordt steeds gezocht (stichting ABBO en anderen) in het kader
van efficiency, effectiviteit en verhoging kwaliteit.
6. Inzet van medewerkers via payroll organisaties wordt verminderd.
2.5.2 INTERNE RISICOBEHEERSINGSSYSTEEM
Het signaleren van, beoordelen van en reageren op risico’s is van groot belang voor de beheersing van de organisatie
en het behalen van de organisatiedoelstellingen. Ten einde de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert
Stichting SOM een planning en control cyclus waarbij het CvB de ontwikkeling van de (financiële) prestaties monitort
en hier ook periodiek verantwoording over aflegt aan het toezichthoudend orgaan. De werkwijze ten aanzien van
de monitoring van de scholen bestaat uit de periodieke Management Rapportage gesprekken tussen voorzitter CvB
en de schooldirecteuren (MARAP gesprekken).
De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand
aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan de RvT wordt voorgelegd. In deze
meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk financiële risico’s onderkend en wordt beoordeeld in hoeverre
acties nodig zijn.
Voor het opvangen van risico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt het CvB in haar financieel beleid o.a. het
kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer.
De hierboven beschreven interne risicobeheersings- en controlesystemen hebben gezorgd voor het uitsluiten van
bepaalde risico’s en het in kaart brengen van andere risico’s. Het gaat dan met name om financieel gerelateerde
risico’s die blijken uit de meerjarenbegroting.
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2.5.3 RISICO’S
In deze rapportage geeft Stichting SOM aan voor welke risico’s en onzekerheden zij zich in de komende jaren ziet
geplaatst en op welke wijze zij passende maatregelen treft om aan deze risico’s en onzekerheden het hoofd te
bieden. Waar nodig en relevant wordt dit aangevuld met een cijfermatige toelichting.
Risico

Maximale
impact

Er zijn minder leerlingen; krimp
Een aantal gemeenten met SOMscholen hebben de komende jaren
nog te maken met krimpende
leerlingaantallen. Hierdoor is het
mogelijk dat SOM meer personeel in
dienst heeft dan waarvoor we
bekostiging ontvangen.

€ 254.000

Leerlingenprognoses zijn niet juist
€ 60.000
SOM heeft prognoses opgesteld,
waarin tot 2022 is aangegeven hoeveel leerlingen verwacht worden. Het
is mogelijk dat deze veronderstelde
leerlingenaantallen niet gehaald
worden, waardoor de inkomsten lager
zijn dan verwacht.

Kans dat
risico zich
voordoet
Zeer onwaarschijnlijk
< 5%

Berekende
impact

Beheersmaatregel

€ 12.700

Jaarlijks wordt een meerjarenformatieplan opgesteld waardoor we
tijdig kunnen anticiperen op leerlingen
dalingen. Bovendien is er zoveel vraag
naar deskundig en geschoold onderwijzend personeel dat wij dit risico als
zeer onwaarschijnlijk inschatten.

Waarschijnlijk
>> 20-40%

€ 24.000

Iedere schooldirecteur stelt een meerjaren leerlingen prognose op. Als
informatiebron hiervoor worden de
prognoses van de vier gemeente
gebruikt, het eigen onderzoek van
SOM uitgevoerd door planbureau
Zeeland en de kennis van de
Directeuren.

Leegstand schoolgebouwen
Door daling van het aantal leerlingen
is/ontstaat er leegstand in de schoolgebouwen

€ 21.000

Niet
waarschijnlijk
>> 10-20%

€ 4.200

Lerarentekort
Landelijk is er sprake van een lerarentekort. Tot op heden zijn we er goed
in geslaagd om kwalitatief personeel
aan ons binden. Om ook in de
toekomst verzekerd te zijn van goed
personeel hebben we aan aantal
medewerkers boven formatief in de
A-pool benoemd.

€ 300.000

Zeer onwaarschijnlijk
< 5%

€ 15.000

Niet
waarschijnlijk
>> 10-20%

€ 8.400

Ziekteverzuim personeel
€ 42.000
SOM is geen eigen risicodrager, voor
de vervangingskosten die voortkomen
uit ziekteverlof zijn we aangesloten bij \
het Vervangingsfonds. De door de
schoolbesturen af te dragen premie is
variabel en lastig te voorspellen. Het
kent geen koppeling met de vanuit de
overheid ontvangen bekostiging
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Tevens is in het weerstandsvermogen
een buffer aanwezig om een onverwacht grotere leerlingdaling te
compenseren.
Met betrekking tot de gebouwgebonden kosten is regelmatig
overleg met de directeuren. Er wordt
gestreefd om lege lokalen zoveel
mogelijk te her bezetten. Bij voorkeur
door educatieve partners (kinderopvang).
Door personeel in de vervangingspool
te benoemen willen we ze al wel aan
SOM binden, maar worden ze via TCOZ
ingezet voor vervangingswerkzaamheden. Dit betreft door het
Vervangingsfonds bekostigde
vervangingswerkzaamheden.
We constateren dat we tot op heden
geen problemen ondervinden bij het
aan ons binden van goed kwalitatief
personeel. Doordat we een
kleinere stichting zijn kan de impact
van het lerarentekort op ons kleiner
zijn dan voor grotere besturen.
Er wordt beleid geïmplementeerd en
geborgd, waardoor de uitvoering van
het ziekteverzuimbeleid in de
toekomst een structureel laag ziekteverzuim tot gevolg heeft.
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Participatiefonds variabele premie
€ 40.000
De werkloosheidskosten van mensen
die hun laatste baan in het primair
onderwijs hadden, moeten door het
onderwijs zelf betaald worden.
Hiertoe bestaat al geruime tijd het
Participatiefonds. De door de
schoolbesturen af te dragen premie is
variabel en lastig te voorspellen. Het
kent geen koppeling met de vanuit de
overheid ontvangen bekostiging.
Doordecentralisatie van de huisves€ 155.000
tingskosten buitenzijde schoolgebouw
Door middel van aangepaste wetgeving heeft per 1-1-2015 doordecentralisatie plaatsgevonden van de
huisvestingsmiddelen inzake het
gebouwenonderhoud buitenzijde.
Deze gelden werden tot die tijd door
De gemeente ontvangen. Vanaf
1 januari 2015 worden deze middelen
door het Ministerie overgemaakt aan
de schoolbesturen, onderhoudsverplichting is hiermee tevens
overgeheveld.
Omvang voorziening onderhoud
€ 500.000
Stichting SOM heeft een meerjaren
onderhoudsplan voor zowel het
binnen- als het buitenonderhoud. Dit
plan is gebaseerd op de huidige
schoolgebouwen. De onderhoudsvoorziening is gebaseerd op een onderhoudsdplan van 10 jaar.

Niet
waarschijnlijk
>> 10-20%

€ 8.000

De landelijke ontwikkelingen worden
nauwgezet gevolgd. Bij een eventuele
aanpassing van de premie worden
dekkingsmogelijkheden op dat
moment onderzocht en in de
taakstellende begroting opgenomen.

Waarschijnlijk
50%

€ 77.700

We streven erna om onze voorziening
zo correct mogelijk te berekenen en op
peil te houden zodat we in de toekomst hieruit de onderhoudskosten
kunnen betalen.
Het valt echter niet uit te sluiten dat
we te maken krijgen met onvoorziene
hogere kosten.
We laten ons MOP frequent
actualiseren. Het doteren aan de voorziening gebeurt consistent.

Waarschijnlijk
25%

€ 125.000

Het herstellen van de gebreken zal opgenomen worden in het beleidsrijke
IHP van de gemeente. In overleg met
andere schoolbesturen zal bekeken
worden of het herstel van de gebreken
prioriteit kan krijgen in de IHP. Indien
de gebreken niet op korte termijn
aangepakt worden, kan de gevolgschade groot worden.

Fraude risicoanalyse
Proces
Baten

Kosten/
onderhoud/
investeringen

Risico
Rijksbijdragen is een gegeven en fraude is, gelet op
externe controle, niet mogelijk
Overige baten zijn beperkt in omvang. Hierin
zouden verhuurbaten niet verantwoord kunnen
worden. Door beperkte omvang is risico beperkt.
Risico dat opdrachten tegen niet zakelijke
voorwaarden worden afgesloten.
De factuur stemt niet overeen met de werkelijke
prestatie.

Betalingsverkeer

Het risico dat betalingen worden gedaan aan niet
rechthebbende.
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Beheersmaatregel

Directie is aanwezig op locatie en heeft zicht op ter
beschikking stellen van ruimte voor verhuur.
Alle facturen worden door directie en
medewerkers van de administratie gezien. Zij zijn
hierbij alert op opvallende facturen en niet
zakelijke prijzen.
Bij grote huisvestingsinvesteringen wordt externe
bouwbegeleiding en toezicht ingehuurd om de
prestatielevering te bewaken. Verder is er intern
toezicht door de directie op prestatielevering.
Facturen worden gefiatteerd door externe en
interne toezichthouders.
Crediteurenstambestand kan alleen worden
aangepast door medewerkers van de
administratie. Op deze mutaties vindt interne
controle plaats. De daadwerkelijke betaling wordt
verricht door de voorzitter CvB.
Het autorisatieschema kan door geen enkel
individu zelfstandig worden aangepast. Hiervoor
zijn steeds meerdere autorisaties nodig.
Crediteuren zullen verder achteraf melden dat er
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Memorialen

Personeelskosten

De mogelijkheid van het doorbreken van de
interne controlemaatregelen door het
management en/of schattingen door het
management dienen met een voldoende mate van
professioneel kritische houding worden
beoordeeld (memoriaalboekingen).
Er worden onterechte declaraties ingediend.

niet betaald is waardoor fraude achteraf aan het
licht komt.
Directie kan niet zelf memorialen aanmaken. Dit
moet via medewerkers administratie gebeuren die
boeking verwerken op basis van onderliggende
brondocumentatie.

Alle declaraties moeten door leidinggevende
worden geautoriseerd. Declaraties worden alleen
door de administratie verwerkt als deze zijn
geautoriseerd.
Declaraties inzake reiskosten worden alleen door
het administratiekantoor verwerkt indien deze
geautoriseerd zijn.

Schoolbank

Kasverkeer

Contante betalingen worden niet verantwoord in
de financiële administratie.

Directie heeft inzicht in personele bezetting en
gelet op omvang organisatie vallen niet bestaande
personeelsleden op.
Schoolbanken dienen met brondocumenten
maandelijks te worden ingeleverd op het
bestuurskantoor en daar wordt het verder
verwerkt. Saldi vanaf € 2.500 worden afgeroomd
en op de rekeningen kan men niet rood staan.
Veder worden zoveel mogelijk ontvangsten op de
centrale bestuursrekening geboekt.
Omvang kasverkeer is beperkt.

2.5.4 RISICOHOUDING
Stichting SOM probeert de financiële toekomst zo exact mogelijk in beeld te brengen. In meerjarenbegrotingen
schetsten we een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de te verwachten baten en lasten. De financiële werkelijkheid
is echter complex en tussen werkelijkheid en begroting gaapt soms een vervelende kloof.
Het risicomanagement dient, inclusief het opstellen van een risicoanalyse, ertoe om de financiële risico’s in te
schatten voor de organisatie. Naast de in kaart gebrachte risico’s zijn er nog andere aspecten die het risicoprofiel
van de organisatie bepalen. Een van die aspecten is de schaalgrootte. Hoe kleiner het aantal scholen dat onder een
bestuur valt, des te minder mogelijkheden er zijn om aan risicospreiding te doen. Anderzijds zijn de risico’s op het
onderdeel organisatie bij kleinere organisaties meestal geringer door de korte lijnen.
In zijn algemeenheid kunnen vier soorten houdingen omschreven worden:
1. Risicomijdend: actief uit de weg gaan, bang, beredenerend, minder bereid nieuwe zaken uit te proberen.
2. Risicotolerant: ontspannen bij onzekerheid, kop in het zand, ontkenning als maatregel.
3. Risico zoekend: neemt risico’s, probeert nieuwe zaken, te optimistisch, houdt van een uitdaging, onderschatten
de bedreigingen.
4. Risiconeutraal: het ideaal, comfortabel met de besluitvorming, weloverwogen, brengt maatregelen in lijn met de
kansen en bedreigingen (in proportie).
Stichting SOM is met 9 scholen en rond de 1100 leerlingen een middelgroot schoolbestuur. Onze planning &
controlcyclus functioneert goed en onze kengetallen zijn op orde. Onze risicohouding m.b.t. personeel is mede met
het oog op het lerarentekort risiconeutraal. We zijn bereid met het oog op continuïteit een personele reserve aan
te leggen. M.b.t. onze schoolgebouwen is onze houding risicomijdend, grootschalige renovaties van scholen heeft
directe gevolgen voor weerstandsvermogen van de organisatie.
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3. VERANTWOORDING FINANCIËN

3.1 ONTWIKKELINGEN IN MEERJARIG PERSPECTIEF

Aantal leerlingen per 1
oktober
Personele bezetting in
fte per 31 december
Bestuur / Management
Personeel primair
proces
Ondersteunend
personeel
Totale personele
bezetting

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

1.103

1.094

1.110

1.130

1.121

7

7

7

7

7

72

75

75

76

77

9

9

9

9

9

88

91

91

92

93
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BALANS
3.2.1 STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie
2018
Baten
Aantal leerlingen

Begroting
2019

Realisatie
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

1.103

1.116

1.094

1.110

1.130

1.121

Rijksbijdragen OCenW
Overige
overheidsbijdragen
Overige baten

7.198.723

7.430.202

7.835.847

7.594.256

7.534.588

7.622.746

5.440
305.081

7.100
254.933

65.672
256.516

69.800
250.733

69.800
245.820

69.800
247.654

Totaal baten

7.509.244

7.692.235

8.158.035

7.914.789

7.850.208

7.940.200

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

5.907.318
203.397
678.137
717.249

6.239.127
208.807
657.906
582.832

6.561.185
218.073
692.253
590.604

6.421.436
199.261
698.841
593.471

6.361.383
198.939
697.941
588.436

6.459.210
196.720
699.441
585.102

Totaal lasten

7.506.101

7.688.672

8.062.115

7.913.009

7.846.699

7.940.473

Saldo baten en lasten

3.143

3.563

95.920

1.780

3.509

-273

Financiële baten en
lasten
Financiële baten
Financiële lasten

4.545
2.473

5.000
2.780

4.467
3.110

4.000
2.780

3.500
2.780

3.500
2.780

Totaal financiële baten
en lasten

2.072

2.220

1.357

1.220

720

720

Nettoresultaat

5.215

5.783

97.277

3.000

4.229

446

Belangrijkste verschillen resultaat t.o.v. begroting
De begroting voor 2019 liet een positief resultaat van € 5.783 zien. Uiteindelijk resulteert een positief resultaat
boekjaar 2019 van € 97.277. Dit is een verschil van € 91.494. De belangrijkste oorzaken van deze afwijking
(afgerond op 1.000tal) zijn:
Rijksbijdrage OCW + € 406.000
Werkdrukvermindering: voor het verlagen van de werkdruk heeft het kabinet in 2019 besloten met geld te
schuiven. Hierdoor is voor schooljaar 2019-2020 meer geld beschikbaar. Voor 2019 heeft dit een positief effect
van € 30.000
Groeitelling: in 2019 zijn er beschikkingen inzake groeitelling ontvangen ad € 80.000, deze was niet begroot.
Onderwijsachterstandsmiddelen: vanaf het schooljaar 2019-2020 is de oude onderwijsachterstanden regeling
vervallen en omgezet in een nieuwe verdeelsystematiek. Dit had in 2019 een positief effect van € 42.000
Asielzoekersgelden: in 2019 is er voor € 76.000 minder aan asielzoekersgelden ingezet dan begroot.
Subsidie zij-instroom: in 2019 is voor een tweetal zij-instromers subsidie ontvangen. Hiervan is € 18.000 in de baten
opgenomen.
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Aanpassing bekostiging 2018-2019 en 2019-2020: in september 2019 is de definitieve bekostiging 2018-2019 en
in oktober de aangepaste regeling bekostiging 2019-2020 gepubliceerd. Deze aangepaste bekostiging levert voor
2019 een voordeel op van € 150.000. De ophoging 2019-2020 voorziet (deels) in de ophoging van de lonen in de
CAO 2019-2020.
Bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs: in december 2019 is vanuit het convenant Aanpak
lerarentekort extra geld ter beschikking gesteld. Voor Stichting SOM was dit een bedrag van € 95.000. De uitgaven
zullen in februari plaatsvinden.
Bijdrage samenwerkingsverband: van de 2 samenwerkingsverbanden is in 2019 ongeveer € 67.000 meer aan
arrangementen ontvangen.
Overige overheidsbijdragen + € 56.000
Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat OBS De Noordster van de gemeente Bergen op Zoom een
subsidie inzake schakelklassen heeft ontvangen. Bij het opstellen van de begroting was deze nog niet toegekend
en derhalve niet in de begroting opgenomen.
Personele lasten + € 322.000
De hiervoor besproken hogere baten hebben (deels) tot hogere personele kosten geleid:
Werkdrukvermindering: de inzet van de werkdrukgelden wordt door de scholen zelf bepaald. Op alle SOM-scholen
is door de teams gekozen om de extra middelen formatief in te zetten + 30.000.
Schakelklas: m.b.t. de schakelklas is de formatie aangepast, hierdoor zijn de kosten € 55.000 hoger.
Payroll: de stijging van de payroll is tweeledig, enerzijds zijn er meer arrangementsgelden waarvoor payroll wordt
ingehuurd (+ € 60.000) en anderzijds door inhuur via TCOZ (+ € 28.000) bij ziekte van werknemers. Deze kosten
worden echter door het Vervangingsfonds vergoed.
Onderwijsachterstandsmiddelen: deze extra inkomsten waren bij het opstellen van de formatie 2019-2020 en
derhalve formatief ingezet + € 42.000
Extra formatie: bij het opstellen van de formatie voor 2019-2020 is besloten om boven formatieve aanstellingen
te benoemen als buffer voor het lerarentekort + € 107.000. Als dekking was hiervoor de groeibekostiging en in de
MJB is het in de begroting opgenomen.
Afschrijvingen + € 10.000
De afschrijvingslasten zijn € 10.000 hoger dan begroot. Dit komt enerzijds doordat er op een eerder moment is
geïnvesteerd dan dat in de begroting van uit was gegaan en anderzijds doordat er sprake was van een verschuiving
van investeringen binnen de verschillende afschrijvingscategorieën met verschillende afschrijvingstermijnen. Het
werkelijke investeringsbedrag was in lijn met het begrote investeringsbedrag.
Huisvestingslasten + € 34.000
Dotatie voorziening onderhoud: in 2019 is besloten om € 19.000 extra aan de voorziening groot onderhoud te
doteren. Dit is nodig om de voorziening op pijl te houden voor de geplande onttrekkingen uit de voorziening voor
de komende 10 jaar. Deze verhoging van de dotatie was besloten nadat de begroting over 2019 was vastgesteld.
Tuinonderhoud: een tweetal van onze scholen hebben geïnvesteerd in het schoolplein. Tegenover deze uitgaves
staan ontvangen subsidies.
Overige instellingslasten + € 8.000
Dit betreft een grote verzameling van grootboekrekeningen. Per saldo is hier € 8.000 meer op uitgegeven dan
begroot.
Belangrijkste verschillen resultaat t.o.v. voorgaand jaar
Het behaalde resultaat over 2019 is ten opzichte van 2018 (€ 5.215 positief) gestegen met € 92.062. De
belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn:
De Rijksbijdrage OCW + € 637.000
Reguliere bekostiging: toename van het leerlingaantal voor de bekostiging en toename van de personele
bekostiging + € 232.000
Werkdrukvermindering: met ingang van 1 augustus 2018 is er een subsidie voor werkdrukvermindering ontvangen
In 2018 is er € 71.000 en in 2019 € 200.000 ontvangen. + € 129.000
Groeitelling: in 2019 is er € 34.000 meer aan groeitelling ontvangen dan in 2018.
Bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs: dit betreft een nieuwe subsidie in 2019 + € 95.000.
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Onderwijsachterstandsmiddelen: door de nieuwe verdeelsystematiek is aan onderwijsachterstandsgelden
€ 42.000 meer ontvangen.
Asielzoekersgelden: in 2019 is er voor € 83.000 meer aan asielzoekersgelden ingezet dan in 2018.
Subsidie zij-instroom: voor zij-instroom is € 18.000 in de baten opgenomen.
Bijdrage samenwerkingsverbanden: door de samenwerkingsverbanden is in 2019 ongeveer € 23.000 meer aan
arrangementen toegekend dan in 2018.
De overige overheidsbijdragen + € 60.000
Met ingang van 2019 wordt van de gemeente Bergen op Zoom een subsidie voor schakelklassen ontvangen.
Overige baten - € 49.000
De subsidie inzake cultuur was in 2018 geheel afgerond en besteed.
Personele lasten + € 654.000
Lonen en salarissen (minus uitkeringen) zijn met stijging van € 626.000 de voornaamste reden van de toename. De
twee belangrijkste oorzaken van de hogere lonen en salarissen zijn de uitbreiding van WTF (+ € 210.000) van het
totale personeelsbestand en hogere sociale lasten en pensioenpremies (+ € 416.000).
Afschrijvingen + € 15.000
Belangrijkste verklaring is dat er afgelopen jaren fors in ICT-middelen is geïnvesteerd en hiermee neemt de
afschrijvingslasten toe.
Huisvestingslasten + € 14.000
De hogere dotatie aan de voorziening onderhoud (+ € 19.000) en hogere kosten inzake tuinonderhoud (+ € 13.000)
worden deels gecompenseerd door de lagere kosten inzake huur (- € 18.000). In 2018 werd er nog een extra lokaal
gehuurd.
Overige instellingslasten - € 127.000
Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat 2018 het laatste jaar was van het cultuur project.
Belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting is opgesteld voor de periode 2020-2023. De begroting wordt jaarlijks herzien op basis van
de nieuwe leerlingaantallen en eventueel gewijzigde regelgeving. De RvT en GMR van Stichting SOM hebben in
november 2019 de meerjarenbegroting 2020-2023 goedgekeurd en heeft het CvB het vastgesteld.
De begrote rijksbijdragen zijn gebaseerd op de bij de kengetallen opgenomen leerlingaantallen. Er is rekening
gehouden met de jaarlijkse aanpassing van de GGL. Er is geen rekening gehouden met mogelijke verhogingen van
de rijksbijdragen of nieuwe aanvullende rijksbijdragen. De overige baten bestaan uit overblijfgelden, opbrengsten
huur en medegebruik en overige opbrengsten.
Er is geen sprake van majeure investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting.
De formatieve inzet is begroot op basis van de verwachte leerlingprognose. Er is rekening gehouden met de
jaarlijkse periodiek voor de medewerkers waar dat nog mogelijk is. De huisvestingslasten en de overige
instellingslasten zijn begroot op ongeveer het niveau van de realisatie 2019.
Er is geen sprake van majeure investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting en ieder jaar wordt met
een klein positief resultaat afgesloten.
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3.2.2 BALANS IN MEERJARIG PERSPECTIEF
Activa

Realisatie
31-12-2018

Realisatie
31-12-2019

Prognose
31-12-2020

Prognose
31-12-2021

Prognose
31-12-2022

Materiële vaste activa

811.138

840.554

847.554

831.554

817.554

Totaal vaste activa

862.738

889.154

847.554

831.554

817.554

Vorderingen
Liquide middelen

479.105
2.164.465

624.480
2.284.611

624.480
2.128.211

624.480
2.097.440

624.480
2.060.886

Totaal vlottende activa

2.643.570

2.909.091

2.752.691

2.721.920

2.685.366

Totaal activa

3.506.308

3.798.245

3.600.245

3.553.474

3.502.920

Passiva

Realisatie
31-12-2018

Realisatie
31-12-2019

Prognose
31-12-2020

Prognose
31-12-2021

Prognose
31-12-2022

Algemene reserve
Bestemmingsreserves

1.458.617
400.000

1.555.894
400.000

1.558.894
400.000

1.563.123
400.000

1.563.569
400.000

Totaal eigen vermogen

1.858.617

1.955.894

1.958.894

1.963.123

1.963.569

Voorzieningen
Kortlopende schulden

677.391
970.300

797.461
1.044.890

596.461
1.044.890

545.461
1.044.890

494.461
1.044.890

3.506.308

3.798.245

3.600.245

3.553.474

3.502.920

Totaal passiva

Toelichting op de balans
Activa
Materiële vaste activa
De waarde van de materiële vaste activa is in 2019 met € 29.416 toegenomen. De investeringen bedroegen
€ 247.489. Van dat bedrag is € 10.446 geïnvesteerd in gebouwen en installaties, € 215.887 in inventaris en
apparatuur en € 21.656 in onderwijsleerpakket en ontwikkelingsmaterialen. De totale afschrijvingslasten
bedroegen € 218.073. De investeringen waren hoger dan de afschrijvingslasten en derhalve is de waarde van de
materiële vaste activa toegenomen.
Financiële vaste activa
De waarde van de financiële vaste activa is in 2019 met € 3.000 afgenomen. De financiële vaste activa bestaat uit
borg die betaald is op devices. Na afloop van de termijn komt de borg terug.
Vorderingen
De totale omvang van de vorderingen is in 2019 met € 145.375 toegenomen. De belangrijkste vordering
(€ 332.422) is de vordering op het ministerie i.v.m. het betaalritme van de personele bekostiging en prestatiebox.
In periode augustus - december wordt minder dan 5/12 van de jaarsubsidie ontvangen, waardoor er op 31
december sprake is van een vordering. Deze vordering loopt in de periode januari - juli terug naar nihil.
De post vooruitbetaalde kosten is met € 32.756 gestegen, dit komt voornamelijk doordat er meer softwarelicenties
worden aangeschaft die betrekking hebben op een schooljaar en geheel vooraf betaald worden.
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Tevens is de post overige overlopende activa toegenomen met € 100.504. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
doordat een aantal facturen m.b.t. detachering die betrekking hebben op 2019 in 2020 gefactureerd zijn en een
bedrag van het Vervangingsfonds.
Liquide middelen
De omvang van de liquide middelen is in 2018 met € 120.146 toegenomen. Dit mede dankzij het positieve resultaat
over 2019. Zie hiervoor het kasstroomoverzicht.
Passiva
Eigen vermogen
Het positieve exploitatie resultaat van 2019 is aan het eigen vermogen toegevoegd. Het totale eigen vermogen is
hierdoor met € 97.277 toegenomen.
Voorzieningen
De stichting heeft een drietal voorzieningen, een jubileumvoorziening, een voorziening voor medewerkers die
spaarverlof gespaard hebben en een onderhoudsvoorziening.
De jubileumvoorziening is bedoeld ter dekking van de jubileumgratificaties bij een 25- en een 40- jarig
ambtsjubileum.
De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten te dekken van de vervanging van de huidige
personeelsleden als ze in de toekomst spaarverlof opnemen. In 2019 heeft een onttrekkingen plaatsgevonden ad
€ 1.559.
De onderhoudsvoorziening is bedoeld ter dekking van de lasten van het groot onderhoud.
De totale voorzieningen zijn met € 120.070 gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de dotatie aan
de onderhoudsvoorziening € 125.058 hoger was dan de onttrekking.
Kortlopende schulden
De omvang van de kortlopende schulden is met € 74.590 toegenomen ten opzichte van 31 december 2018. De
belangrijkste schulden zijn de af te dragen loonheffing en pensioenpremies en het nog uit te betalen vakantiegeld.
Deze schulden worden eind januari en eind mei betaald.
Toelichting op de meerjarenbalans
De omvang van de balans zal de komende jaren afnemen. Dit komt voornamelijk doordat de komende jaren er
grote uitgaven uit de onderhoudsvoorziening voorzien zijn. Voor alle jaren is een positief resultaat begroot,
waardoor het eigen vermogen zal toenemen. De omvang van de vorderingen is op hetzelfde niveau begroot als de
omvang op 31 december 2019. De balans is een momentopname, waardoor de omvang van de kortlopende
schulden zeer lastig te voorspellen is. De liquide middelen zijn als sluitpost berekend.
Toekomstige investeringen en uitgaven vanuit de voorziening
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt eveneens een meerjareninvesteringsplan opgesteld. Hierin
wordt per school per investeringscategorie voor de komende vier jaar de geplande investeringen vastgelegd.
Voor het opstellen van de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) van onze scholen en de uitvoeringsbegeleiding
maken we gebruik van de expertise van Dyade Huisvesting & Vastgoed. De huidige omvang van de
onderhoudsvoorziening en de dotaties zoals in de begroting opgenomen zijn toereikend voor de in de MJOP
opgenomen onttrekkingen.

:
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3.3 FINANCIËLE POSITIE
Met betrekking tot de huisvestingsratio, liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit en het weerstandsvermogen
vermelden wij onderstaande kengetallen

Kengetal
Huisvestingsratio
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit (1-jarig)
Solvabiliteit (definitie 2)
Weerstandsvermogen

2019
0,09
2,78
0,01
0,72
0,24

2018
0,09
2,72
0,00
0,72
0,25

Signaleringswaarde
onderwijsinspectie
groter dan 0,10
kleiner dan 0,75
onder -0,10
kleiner dan 0,30
kleiner dan 0,05

Hieronder vindt u omschrijving van de kengetallen inclusief berekening.
Huisvestingsratio
Het kengetal “huisvestingsratio” geeft de verhouding aan tussen de lasten van de huisvesting en de totale lasten
(inclusief financiële lasten).
Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van de totale
lasten (inclusief financiële lasten).
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Omschrijving
- Huisvestingslasten
- Afschrijvingen gebouwen en terreinen

31-12-2019
€

678.137

11.792

11.577

€

689.714

704.045
8.062.115

7.506.101

3.110

2.473

Som totale lasten en financiële lasten
Kengetal:

31-12-2018
€

692.253

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen
gebouwen en terreinen
- Totale lasten
- Financiële lasten

€

7.508.574

8.065.225

0,09

0,09

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.
De huisvestingsratio is voor 2019 ligt onder de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking tot 2018 is de
huisvestingsratio stabiel gebleven.
Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) en de
kortlopende schulden.
Omschrijving
- Liquide middelen
- Vorderingen
- Voorraden

31-12-2019
€

€

31-12-2018
€

2.284.611

2.164.465

624.480

479.105

-

-

€

Vlottende activa

2.909.091

2.643.570

Kortlopende schulden

1.044.890

970.300

Kengetal:

2,78

2,72

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.
De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,78 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, bestaande
uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva.
De stichting heeft op 31 december 2098 de beschikking over € 2.284.611 aan liquide middelen en heeft daarnaast
€ 624.480 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.
Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden die
binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 1.044.890.
De liquiditeitspositie is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie. In vergelijking met
2018 is de liquiditeitspositie gestegen.
In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen verplichtingen.
Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale
baten.
Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
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Omschrijving

31-12-2019
€

Resultaat
- Totaal baten
- Financiële baten

€

31-12-2018
€

97.277

5.215

8.158.035

7.509.244

4.467

4.545

Som totaal baten inclusief financiële baten
Kengetal 1-jarig:

8.162.502

0,01

€

7.513.789

0,00

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan onder - 0,10.
De rentabiliteit geeft de verhouding aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke
resultaat.
De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 8.162.502 een resultaat behaald van € 97.277. Dit houdt in
dat vrijwel de gehele baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt ontvangen,
wordt € 0,99 besteed.
De rentabiliteitspositie is voor 2019 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking
tot 2018 is de rentabiliteitspositie gestegen.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen.
Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen.
Omschrijving
- Eigen vermogen
- Voorzieningen

31-12-2019
€

€

31-12-2018
€

1.955.894

1.858.617

797.461

677.391

€

Som eigen vermogen en voorzieningen

2.753.355

2.536.008

Totaal vermogen

3.798.245

3.506.308

Kengetal:

0,72

0,72

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.
Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 72% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves en
voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 28% van het totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd
vermogen.
De solvabiliteitspositie is voor 2019 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking
tot 2018 is de solvabiliteitspositie gelijk gebleven.
Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.
Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018
€

€

Eigen vermogen

1.955.894

1.858.617

Totaal vermogen

3.798.245

3.506.308

Kengetal:
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Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende
risico's op te vangen.
Definitie: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschrijving

31-12-2019
€

Eigen vermogen
- Totaal baten
- Financiële baten

31-12-2018
€

1.955.894
7.509.244

4.467

4.545
8.162.502

0,24

€

1.858.617

8.158.035

Som totaal baten inclusief financiële baten
Kengetal:

€

7.513.789

0,25

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.
In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen benadrukt.
Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de planning
& control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële effecten moet de
stichting voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.
Het weerstandsvermogen is voor 2019 groter ten opzichte van de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In
vergelijking tot 2018 is het weerstandsvermogen gedaald.
Definitie: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld door de totale baten (inclusief financiële
baten).
Omschrijving
- Eigen vermogen
- Materiële vaste activa

31-12-2019
€
1.955.894

1.858.617

840.554

811.138

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa
- Totaal baten
- Financiële baten

1.115.340
7.509.244

4.467

4.545

SOM JAARRAPPORT 2019 DEFINITIEF d.d. 15-04-2020

8.162.502

0,14

€

1.047.479

8.158.035

Som totaal baten inclusief financiële baten
Kengetal:

€

31-12-2018
€

7.513.789

0,14
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JAARREKENING 2019
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
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 jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en
het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.
Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
de vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar
tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden
met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.
Categorie

afschrijvingstermijn
in maanden

afschrijvingspercentage
per jaar

activeringsgrens
in €

Verbouwingen
Audiovisuele middelen
TV, camera etc.
ICT: computers en netwerk
ICT: kantoormachines en telefooncentrale
Inventaris
Machines en installaties
Meubilair: setjes/kluisjes/schoolborden/
gaderobe
Meubilair: stoelen
Onderwijsleerpakket
Speel- en sportmaterialen
Spel- en ontwikkelingsmaterialen

180
120
60
60
120
60
120
240

6,6
10
20
20
10
20
10
5

500
500
500
500
500
500
500
500

120
96
120
120

10
12,5
10
10

500
-

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is
sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting.
Op terreinen wordt niet afgeschreven.
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Financiële vaste activa
Waarborgsommen
De onder de financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsommen en
deze worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze waarborgsommen
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Omdat de goederen waarvoor borg is betaald
eigendom zijn voor de duur van het gebruik wordt er geen voorziening getroffen voor oninbaarheid.
Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te worden gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves.
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het
bestuur is aangebracht.
Omschrijving
- Algemene reserve privaat
- Financieel buffer

Doel

Beperkingen

EUR

calamiteiten opvangen

400.000

De bestemmingsreserve 'financieel buffer' is gecreëerd om mogelijke financiele calamiteiten op te vangen.
Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te
wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.
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Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden
met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.
Voorziening spaarverlof
De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten te dekken van de vervanging van de huidige
personeelsleden als ze in de toekomst verlof gaan opnemen.
Voorziening groot onderhoud
Stichting SOM hanteert voor de voorziening groot onderhoud een methodiek waarbij de kosten over het
gehele onderhoudsplan van de onderwijspanden worden bepaald en deze vervolgens wordt gedeeld door de
looptijd van het onderhoudsplan. Deze systematiek leidt ertoe dat er jaarlijks weliswaar een min of meer
gelijkblijvende dotatie aan de voorziening groot onderhoud wordt gedaan, maar dat deze te laag of te hoog
van omvang kan zijn in vergelijking met de RJ methodiek. Er wordt namelijk beperkt rekening gehouden met
individuele onderhoudscomponenten met onderhoudscycli die doorlopen tot na de periode van de huidige
onderhoudsplanning.
Stichting SOM maakt gebruik van de overgangsregeling. De tijdelijke regeling in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs is van toepassing op besturen die voor verslagjaar 2017 een methode van
kostenegalisatie voor groot onderhoud hanteerden zoals hierboven beschreven. Daarbij is afgesproken dat
de RJ-werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving in samenwerking met de sectorraden in de
komende maanden een onderzoek uitvoert. De werkgroep zal hierbij worden ondersteund door een aantal
betrokken schoolbesturen. Doel van dit onderzoek is te komen tot een verwerkingswijze in 2020 die aansluit
bij de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving waarbij rekening wordt gehouden met
onderwijssector-specifieke aspecten.
Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Dit is meestal de nominale waarde.

SOM JAARRAPPORT 2019 DEFINITIEF d.d. 15-04-2020

39

Grondslagen Staat van Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die hun
oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de bestemde reserves die door
het bestuur zijn bepaald.
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op
het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenvoorziening
De stichting is aangesloten bij het bedrijfxtakpensioenfonds ABP en de stichting heeft in het geval van een
tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders
dan hogere toekomstige premies. Om deze reden is de toegezegde-pensioenregeling verwerkt als zou sprake
zijn van een toegezegde-bijdrageregeling en zijn d over het boekjaar verschuldigde pensioenpremies in de
resultatenrekening verantwoord.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
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Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Grondslagen Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde
posten of het resultaat.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31 DECEMBER 2018
(na verwerking resultaatbestemming)

€
1

ACTIVA

1.1
1.1.2
1.1.3

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

31-12-2019
€

840.554
48.600

Totaal vaste activa
1.2
1.2.2
1.2.4

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

€

31-12-2018
€

811.138
51.600
889.154

624.480
2.284.611

862.738

479.105
2.164.465

Totaal vlottende activa

2.909.091

2.643.570

TOTAAL ACTIVA

3.798.245

3.506.308

2

PASSIVA

2.1
2.2
2.4

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

1.955.894
797.461
1.044.890

TOTAAL PASSIVA
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3.506.308
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019, VERGELIJKENDE CIJFERS 2018

€

2019
€

€

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
7.835.847
3.2 Overheidsbijdragen en
-subsidies overige overheden
65.672
3.5 Overige baten
256.516
Totaal baten

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

6.561.185
218.073
692.253
590.604

Saldo baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten

Nettoresultaat

€

2018
€

7.430.202

7.198.723

7.100
254.933

5.440
305.081

8.158.035

Totaal lasten

6.1 Financiële baten
6.2 Financiële lasten

Begroot 2019
€

7.692.235

6.239.127
208.807
657.906
582.832

7.509.244

5.907.318
203.397
678.137
717.249

8.062.115

7.688.672

7.506.101

95.920

3.563

3.143

4.467
3.110

5.000
2.780

4.545
2.473

1.357

2.220

2.072

97.277

5.783

5.215
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Statutaire regeling inzake bestemming resultaat
Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.

(Voorstel) Bestemming van het resultaat
€
2.1.1

Resultaat 2019
€
€

Algemene reserve (publiek)

97.277

Totaal resultaat

97.277
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KASSTROOMOVERZICHT 2019, VERGELIJKENDE CIJFERS 2018

2019
€

€

€

2018
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

95.920

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

3.143

218.073
120.070

203.397
45.849

-145.375
74.590

-78.616
4.310
267.358

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde bankkosten

174.940

4.467
-3.110

4.545
-2.473
1.357
364.635

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

2.072
180.155

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste
activa

-247.489

-212.917

3.000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

-36.150
-244.489
-244.489

-249.067
-249.067

120.146

-68.912

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
2019
€

€
Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen
Stand liquide middelen per 31-12

€

2.164.465
120.146
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€
2.233.377
-68.912

2.284.611

2.164.465

46

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1

Activa

1.1

Vaste Activa

1.1.2

Materiële
vaste activa

Aanschafprijs
1-1-2019
€

1.1.2.1 Gebouwen en
installaties
1.1.2.3 Inventaris en
apparatuur
1.1.2.4 Overige
materiële vaste
activa
Totaal
Materiële
vaste activa

1.1.3

Afschrijvingen

Boekwaarde

1-1-2019
€

Investeringen

1-1-2019
€

2019
€

Vorderingen

Boekwaarde

31-12-2019
€

31-12-2019
€

31-12-2019
€

42.668

10.446

-

11.792

148.368

107.046

41.322

2.314.190

1.750.303

563.887

215.387

-

151.512

2.529.577

1.901.815

627.762

968.523

763.940

204.583

21.656

-

54.769

990.179

818.709

171.470

3.420.635

2.609.497

811.138

247.489

-

218.073

3.668.124

2.827.570

840.554

Boekwaarde
1-1-2019
€

1.2.2

Afschrijvingen

95.254

1.1.3.8.3 Waarborgsommen
Totaal Overige vorderingen

Vlottende activa

Aanschafprijs

137.922

Financiële vaste activa

1.2

Boekwaarde Afschrijdesinvesvingen
teringen
2019
2019
€
€

Verstrekte Aflossingen Waardeleningen
verandering
Resultaat
2019
2019
2019
2019
€
€
€
€

51.600
51.600

5.550
5.550

31-12-2019
€
332.422
28.328
2.786

€
1.2.2.2 OCW
1.2.2.3 Gemeenten
1.2.2.6 Personeel
Subtotaal vorderingen

8.550
8.550

€

-

48.600
48.600

31-12-2018
€
333.762
14.848
2.812

363.536

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
1.2.2.15 Overige overlopende activa

-

Boekwaarde
31-12-2019
€

351.422

71.993
188.951

39.237
88.447

Overlopende activa

260.944

127.684

Totaal Vorderingen

624.479

479.106

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

1.2.4

Liquide middelen

31-12-2019
€

€
1.2.4.1 Kasmiddelen
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen

1.835
2.282.776

Totaal liquide middelen
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€

31-12-2018
€

960
2.163.505
2.284.611

2.164.465
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2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.1.1

2.1.1

2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

2.1.1.2

Stand per
01-012019
€

Resultaat
2019
€

Groepsvermogen

1.858.617

97.277

- 1.955.894

Totaal Eigen vermogen

1.858.617

97.277

- 1.955.894

Groepsvermogen

Stand per
01-012019
€

Resultaat
2019
€

Algemene reserve
Bestemmingsreserves (publiek)
Bestemmingsreserves (privaat)

1.458.617
400.000
-

97.277
-

- 1.555.894
400.000
-

Totaal Groepsvermogen

1.858.617

97.277

- 1.955.894

Bestemmingsreserves (publiek)

Stand per
01-012019
€

Resultaat
2019
€

Overige
mutaties
€

Stand per
31-122019
€

400.000

-

-

400.000

400.000

-

-

400.000

Rente
mutatie*
€

Stand per
31-122019
€

2.1.1.2.9 Reserve financieel buffer
Totaal bestemmingsreserves publiek
2.2

2.2.1
2.2.3

Voorzieningen

Personele
voorzieningen
Voorzieningen
voor groot
onderhoud
Totaal
Voorzieningen

Stand per
01-012019
€

Dotatie
2019
€

Ontrekking
2019
€

Vrijval
2019
€

Overige
mutaties
€

Overige
mutaties
€

Stand per
31-122019
€

Stand per
31-122019
€

Bedrag
< 1 jaar
€

Bedrag 1
t/m 5 jaar
€

124.381

14.269

18.550

-

-

120.101

5.000

115.101

553.010

248.560

124.210

-

-

677.360

450.000

227.360

677.391

262.829

142.760

-

-

797.461

455.000

342.461

Rente
mutatie*
€

Stand per
31-122019
€

* bij netto contante waarde
2.2.1

2.2.1.4
2.2.1.7

Personele
voorzieningen

Stand per
01-012019
€

Dotatie
2019
€

Ontrekking
2019
€

Vrijval
2019
€

Bedrag
< 1 jaar
€

Bedrag
> 1 jaar
€

Jubileumvoorziening
Spaarverlof

116.775
7.607

14.269
-

16.991
1.559

-

-

114.053
6.048

5.000
-

109.053
6.048

Totaal personele
voorzieningen

124.382

14.269

18.550

-

-

120.101

5.000

115.101

* bij netto contante waarde
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2.4

Kortlopende schulden
€

2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.12

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden

31-12-2019
€
171.445
286.852
87.745
5.946

Subtotaal kortlopende schulden
2.4.14
2.4.15
2.4.16
2.4.17
2.4.19

Vooruit ontvangen subsidies OCW *
Vooruit ontvangen investeringssubsidies
Vooruit ontvangen bedragen
Vakantiegeld en vakantiedagen
Overige overlopende passiva
Overlopende passiva
Totaal Kortlopende schulden

2.4.14

€

31-12-2018
€
134.969
231.919
66.605
1.717

551.988
223.962
7.042
11.507
205.272
45.119

435.210
244.092
9.109
17.917
186.211
77.762

492.901

535.091

1.044.889

970.301

Dit betreft ontvangen subsidie inzake opvang vreemdelingen. Deze subsidie is ultimo 2019 nog niet geheel besteed en is derhalve
als schuld op de balans opgenomen. Deze gelden zullen in het schooljaar 2019-2020 worden ingezet.
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Er zijn in 2019 geen spaarplannen ontvangen van medewerkers die in het kader van ouderenverlof hebben gekozen om hun uren
te sparen (artikel 8a.8 Cao PO). In de jaarrekening 2018 is derhalve geen voorziening voor duurzame inzetbaarheid gevormd.
In 2019 zal wederom bepaald worden in hoeverre medewerkers hun duurzame inzetbaarheidsuren willen sparen voor ouderenverlof.
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VERANTWOORDING SUBSIDIES
G1-A Beknopt gespecificeerd
Omschrijving

Zij-instroom
Zij-instroom
Zij-instroom

Toewijzing
Kenmerk
Datum
966926
998013
1004734

Prestatie afgerond
Ja / Nee

20-03-2019
21-05-2019
20-08-2019

Nee
Ja
Ja

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
G2-A Aflopend per ultimo 2019
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Bedrag van de
toewijzing

Ontvangen t/m Lasten t/m
2018
2018
€
€

€

Totaal

-

-

-

Stand
Ontvangen in Lasten in Te verrekenen
1-1-2019
2019
2019
ultimo 2019
€
€
€
€

-

-

-

-

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Bedrag van de
toewijzing

Ontvangen t/m Lasten t/m
2018
2018
€
€

€

Totaal

-
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-

-

Stand
Ontvangen in Lasten in
1-1-2019
2019
2019
€
€
€

-

-

Stand
Saldo nog te beultimo 2019 steden ultimo 2019
€
€

-

-

-
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen
€

3.1.1.1

Ri jks bi jdra ge OCW

2019
€

€

7.242.981

Tota a l Ri jks bi jdra ge OCW

7.242.981

6.831.645

45.723
300.051
2.068

Ontva ngen doorbeta l i ngen
Ri jks bi jdra ge SWV

204.074

137.490

181.732

7.835.847

7.430.202

7.198.723

Overheidsbijdragen en -subsidies
overige overheden
Overi ge gemeentel i jke bi jdra gen
en - s ubs i di es
Tota a l Overi ge
overhei ds bi jdra gen en -s ubs i di es
overi ge overheden

2019
€

Overige baten

Verhuur
Deta cheri ng pers oneel
Ouderbi jdra gen
Overi ge *

€

2018
€
5.440

65.672

7.100

5.440

65.672

7.100

5.440

€

17.597
107.255
2.592
129.072

Begroot 2019
€
17.500
106.400
2.200
128.833

€

2018
€
8.262
107.826
2.493
186.500

256.516

254.933

305.081

8.158.035

7.692.235

7.509.244

93.397
35.675

119.500
0
9.333
129.072

SOM JAARRAPPORT 2019 DEFINITIEF d.d. 15-04-2020

Begroot 2019
€
7.100

2019
€

Totaal baten
Uitsplitsing
Verva ngi ngs pool
Cul tuurs ubs i di e
Overi ge

€

65.672

Totaal overige baten

3.5.6.2

230.787
230.280

347.842

€
3.5.1
3.5.2
3.5.5
3.5.6.2

6.669.149

461.067

Totaal overige overheidsbijdragen en
-subsidies overige overheden

3.5

6.669.149

388.794

€
3.2.2.2

2018
€

Tota a l overi ge s ubs i di es OCW

Totaal Rijksbijdragen

3.2

€

6.831.645

3.1.2.1.2 Geoormerkte s ubs i di es OCW
23.000
3.1.2.1.3 Ni et-geoormerkte s ubs i di es OCW
222.341
3.1.2.1.7 Toerekeni ng i nves teri ngs s ubs i di es OCW143.453

3.1.4

Begroot 2019
€

78.179
100.736
7.585
128.833

186.500
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4

Lasten

4.1

Personeelslasten
€

4.1.1.1
4.1.1.2.1
4.1.1.2.2
4.1.1.2.3
4.1.1.3

Brutol onen en s a l a ri s s en
Soci a l e l a s ten
Premi es Pa rtici pa tiefonds
Premi es Verva ngi ngs fonds
Pens i oenpremi es

2019
€
4.667.093
681.960
167.291
258.027
750.589

Totaa l l onen en s a l a ri s s en
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3

4.1.3.2
4.1.3.3

€

Begroot 2019
€
5.880.237
-

6.524.960

Dotaties pers onel e voorzi eni ngen
Pers oneel ni et i n l oondi ens t
Overi g
(Na )s chol i ng en curs us s en
Pa yrol l kos ten
Bedri jfs gezondhei ds di ens t
Totaa l overi ge pers onel e l a s ten

5.872.254
14.991
18.089
90.177
61.874
93.193
17.758

243.890

228.498
59.248

Totaal personele lasten

4.292.515
601.791
189.436
210.706
577.806

15.000
17.600
61.450
71.500
62.340
16.000
323.971

Af: Ui tkeri ngen

2018
€

5.880.237

14.269
12.125
67.176
65.125
149.144
16.132

Ui tkeri ngen va n het
Verva ngi ngs fonds
Overi ge ui tkeri ngen

€

296.082

-115.000
-

184.926
76.092

287.746

-115.000

261.018

6.561.185

6.239.127

5.907.318

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 91 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2018:88).
Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland in 2019 (2018: 0).
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 120 in 2019 (2018: 116).

4.2

Afschrijvingen
€

4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3

Gebouwen en terrei nen
Inventa ri s en a ppa ra tuur
Leermi ddel en en Overi ge
ma teri ël e va s te a cti va

2019
€

€

Begroot 2019
€

€

2018
€

11.792
151.512

11.865
136.172

11.577
130.002

54.769

60.769

61.818

Totaal afschrijvingen
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218.073

208.806

203.397
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4.3

Huisvestingslasten

2019
€

€
4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8.1
4.3.8.2
4.3.8.3

Huur
Kl ei n onderhoud en expl oi ta ti e
Energi e en wa ter
Schoonma a kkos ten
Heffi ngen
Dota ti e onderhouds voorzi eni ng
Tui nonderhoud
Bewa ki ng/bevei l i gi ng
Overi ge hui s ves ti ngs l a s ten

13.179
83.155
119.748
160.775
25.295
248.560
32.201
9.340
-

Totaal huisvestingslasten

4.4

Overige lasten

Admi ni s tra ti e en beheer
Tel efoon- en portokos ten
Ka ntoora rti kel en

4.4.4.1
4.4.4.2
4.4.4.5
4.4.4.7
4.4.4.8
4.4.4.9
4.4.4.10
4.4.4.11
4.4.4.12
4.4.4.13
4.4.4.14

Wervi ngs kos ten
Repres enta ti ekos ten
Bui tens chool s e a cti vi tei ten
Contri buti es
Abonnementen
Medezeggens cha ps ra a d
Verzekeri ngen
Overi ge
Reproducti ekos ten en drukwerk
Toets en en tes ten
Cul turel e vormi ng

31.665
86.762
119.102
151.487
26.427
226.560
18.580
14.486
3.068

Begroot 2019
€
108.000
9.850
6.300

127.963

Inventa ri s , a ppa ra tuur en l eermi ddel en262.914
Bi bl i otheek/medi a theek
1.433

678.137

€

2018
€
102.400
8.011
5.471

124.150

228.750
1.300

264.347

5.994
9.692
25.128
18.483
13.905
2.009
13.391
32.324
62.817
5.458
9.093

2018
€

657.905

€

113.481
8.664
5.818

Tota a l i nventa ri s , a ppa ra tuur en
l eermi ddel en

€

25.400
74.500
113.768
158.705
27.962
229.560
17.910
9.700
400

2019
€

Tota a l a dmi ni s tra ti e- en beheers l a s ten

4.4.2.1
4.4.2.2

Begroot 2019
€

692.253

€
4.4.1.1
4.4.1.3
4.4.1.4

€

115.882

252.402
1.194

230.050

6.500
10.750
16.100
18.450
14.650
2.900
9.300
66.800
59.100
10.250
13.833

253.596

6.020
20.089
7.944
16.890
12.710
2.166
10.348
80.847
59.576
9.171
122.010

Tota a l overi ge

198.294

228.633

347.771

Totaal overige lasten

590.604

582.833

717.249
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In het boekja a r zi jn de vol gende bedra gen a a n a ccountants honora ri a (reeds onderdeel va n 4.4.1.1) ten l a s te
va n het res ul taa t gebra cht:

€
4.4.1.1.1 Control e va n de ja a rrekeni ng
4.4.1.1.2 Andere control ewerkza a mheden

2019
€

€

7.841
-

Begroot 2019
€

€

6.800
-

2018
€
6.800
1.210

7.841

6.800

8.010

Bovens taa nde honora ri a betreffen ui ts l ui tend de werkza a mheden di e bi j de Stichting zi jn ui tgevoerd door
a ccountants orga ni s a ties en externe a ccountants zoa l s bedoel d i n a rt. 1, l i d 1 Wta (Wet toezi cht a ccountants orga ni s a ties ).
De kos ten voor de control e zi jn i ncl us i ef bekos tigi ng en omzetbel a s ting.
Totaal Lasten

6

Financiële baten en lasten

6.1

Financiële baten

8.062.115

€
6.1.1
6.2.1

Renteba ten
Ba nkkos ten

2019
€

€

4.467
3.110

Saldo fianciële baten en lasten
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7.688.671

Begroot 2019
€
5.000
2.780

1.357

7.506.101

€

2018
€
4.545
2.473

2.220

2.072
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VERBONDEN PARTIJEN

Statutaire naam

Juridische
vorm 2019

Stichting Passend Onderwijs Brabantse Wal PO
Stichting
Samenwerkingsverband Kind op 1
Stichting

Statutaire
zetel

Bergen op
Zoom
Goes

Code
activiteiten

4
4

Totaal
Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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WNT: WET NORMERING TOPINKOMENS

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

2019
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

4
1
1

Totaal aantal complexiteitspunten

6

Bezoldigingsklasse

B

Bezoldigingsmaximum (door het bestuur vastgesteld op 5 februari 2020)

€ 127.000

Afwijkende bezoldiging
Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2019.
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bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2018
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

L.L.M. Soffers
Directeur
01/01/2019 31/12/2019
1

102.741
19.338
122.079

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

127.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

127.000

Reden waarom de overschrijding als
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
bedragen x € 1
Aanvang en einde functievervulling
in 2017
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

L.L.M. Soffers
01/01/2018 31/12/2018
1

104.312
16.786
121.098

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

122.000

Totale bezoldiging

121.098
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WNT: WET NORMERING TOPINKOMENS
Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2019
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding als
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2018
Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

A.P.M. Wevers L.C.J. Dingemanse
W.L. Peski
Voorzitter
Lid
Lid
01/01/2019 01/01/2019 01/01/2019 31/03/2019
31/12/2019
31/03/2019

M. van Genderen
S. Ergec
Voorzitter
Lid
01/04/2019 01/04/2019 31/12/2019
31/12/2019

L. Mijnsbergen
Lid
01/04/2019 31/12/2019

A. de Wit
Lid
01/04/2019 31/12/2019

875

3.000

750

2.625

2.250

-

2.250

4.698

12.700

3.132

14.353

9.569

9.569

9.569

A.P.M. Wevers L.C.J. Dingemanse
W.L. Peski
Voorzitter
Lid
Lid
01/01/2018 01/01/2018 01/01/2018 31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

3.500

3.000

4.500

18.300

12.200

12.200
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WNT: WET NORMERING TOPINKOMENS
Niet-topfunctionarissen boven de norm
Niet van toepassing, er zijn geen niet-topfunctionarissen boven de norm.
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