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1.  Inleiding 
 
Voor u ligt het bestuursverslag 2016 van RK Stichting De Goede Herder. Dit verslag 
wordt gemaakt naar aanleiding van de invoering van Code Goed Bestuur.  
Sinds augustus 2011 is deze wetgeving van kracht. Dit heeft tot gevolg dat er een 
scheiding is aangebracht tussen de beleidsbepaling en het toezicht op het gevoerde 
beleid. Hiertoe zijn afspraken gemaakt tussen de directeur/bestuurder en het bestuur 
met toezichthoudende taken. Deze afspraken zijn vastgelegd in het 
managementstatuut. 
 
In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan kwalitatief goed onderwijs op de korte 
maar zeker ook op de middellange termijn. Dat komt tot uiting is de ontwikkelingen 
die plaatsvinden op verschillende terreinen. In 2016 is ons bestuur bezocht door de 
onderwijsinspectie en beoordeeld a.d.h.v. het nieuwe inspectiekader. Een positieve 
ervaring die ons bevestigde in onze groei en het vertrouwen in de toekomst. 
 
We hebben ook dit jaar weer verder gebouwd aan kwalitatief nog beter onderwijs. 
Beleidsmatig, door het verder uitrollen van ons ICT‐beleid, met daarin veel aandacht 
voor de onderwijsinhoudelijke aspecten, en het verder borgen van Pedagogische Tact 
en de SZE. Maar ook van binnenuit. Een viertal collega’s zijn als onderdeel van hun 
Masteropleiding Leren en Innoveren in de rol als teacher‐leader bezig met 
vernieuwingen ín de klas en dicht bij de leerlingen. Kleine proeftuinen waarin we 
lessen leren voor de toekomst. 
 
Als bestuur positioneren we ons nadrukkelijk als onderdeel van de samenleving. We 
kijken naar onszelf maar zeker ook naar de wereld om ons heen. En we zien, vanuit 
die wereld, een aantal ontwikkelingen op ons afkomen die onze bestuurlijke 
opdracht, goed onderwijs en goed werkgeverschap, mogelijk onder druk kunnen 
zetten.   
 
In samenwerking met collega‐eenpitters zoeken we daarom actief naar 
mogelijkheden om ook op de wat langere termijn goed onderwijs en goed 
werkgeverschap te kunnen borgen. 
 
In dit jaarverslag zullen we binnen de verschillende hoofdstukken ingaan op de 
volgende onderwerpen: 
 
- De organisatie van ons bestuur en de dagelijkse leiding van de school 
- De onderwijsinhoudelijke aspecten, o.a. leeropbrengsten en relevant beleid 
- Personeel 
- Financiën 
- Relevante ontwikkelingen. 
 
Mei 2017, 
               
I. Schrama      
Directeur/bestuurder. 
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2.  Algemeen beeld 
 
R.K. Stichting De Goede Herder hanteert sinds 1 augustus 2011 de Code Goed 
Bestuur. Vanaf dat moment is er een bestuur met toezichthoudende taken dat door 
middel mandatering taken heeft belegd bij de directeur/bestuurder in de persoon van 
I. Schrama, hierna genoemd als “directie”. In het managementstatuut zijn doelen, 
rollen en wederzijdse verantwoordelijkheden vastgelegd.  
 
Het bestuur met toezichthoudende taken, hierna genoemd als “bestuur” bestaat uit: 
 
- Voorzitter: W. De Groot 
- Secretaris: P. Meulendijks 
- Lid: T. Jonkers  
- Lid: P. van Summeren 
- Lid: B. Haacke 
- Lid: P. Haans 

 
 
Nadat de Dhr. Ermens in het najaar van 2015 had aangegeven zijn zetel per 1 januari 
2016 vacant te zullen stellen is er gezocht naar geschikte opvolging. Daarbij is gericht 
gezocht naar mensen met een financieel profiel en een breed netwerk. In het 
verleden werd, vanuit het oogpunt van binding met de school, bij opvolging met 
name gezocht binnen de eigen ouderpopulatie. In het besef dat bestuurlijke 
verantwoordelijkheden steeds zwaarder worden is er ditmaal gericht gezocht buiten 
dit gremium. In de loop van 2016 is het bestuur daardoor aangevuld met twee nieuwe 
leden die, mede door hun dagelijkse werkzaamheden binnen grotere 
onderwijsorganisaties, passen binnen het gewenste profiel. 
 
Bestuur en directie zijn in 2016, 7x bijeen geweest. Daarnaast is er bilateraal overleg 
tussen directie en secretaris. In voorkomende gevallen, veelal op basis van 
onderwerp, zijn ook andere functionarissen als interne begeleiders, leden van het MT 
of de MR gesprekspartners van het bestuur.  
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3.   Onderwijskundige verantwoording 
 

3.1   Algemeen beeld 
 
De Goede Herder is een katholieke school in de wijk Helmond Oost. Een wijk die 
is ontstaan in de jaren ’50 en ’60 en bestaat uit drie buurten, Beisterveld (ook wel 
Bloemenbuurt genoemd), Straakven (ook wel Pronto genoemd) en Beisterveldse 
Broek. Het primaire voedingsgebied van De Goede Herder wordt begrensd door de 
Deurneseweg/spoorlijn, de Zuid‐Willemsvaart, de Wethouder van Wellaan en de 
Bakelsedijk. 
 
De wijk telde op 1 januari 2017 7.813 inwoners. Zij vormen samen ca. 9% van de 
Helmondse bevolking. Ca. 36% daarvan heeft een etnische achtergrond die niet‐
Nederlands is. Het stedelijke percentage is 25.4%. De verhouding koop/huurwoningen 
is ca. 30‐70, stedelijk is die ca. 55‐45. Ruim 70% van de woningen is daarbij gebouwd 
voor 1980. 
 
Leerling‐ en ouderpopulatie 
Binnen de leerlingpopulatie heeft ca. 35% een niet‐Nederlandse etniciteit.  
Dit vormt nagenoeg een afspiegeling van de wijk. Meer dan 75% van onze leerlingen 
heeft ouders met een laag of middelbaar opleidingsniveau. Geen van beide groepen 
omvat meer dan 50% van de leerlingen. Op 1 oktober 2016 stonden 374 leerlingen 
ingeschreven. Hiervan hadden 87 leerlingen (ca.23%)  een zogenaamd 
leerlinggewicht, een jaar eerder waren dat er nog 92 (ca 25%). 41 leerlingen hadden 
een gewicht van 1,2 en 46 leerlingen met een gewicht van 0,3. Het percentage 
leerlingen met een leerlinggewicht daalt gestaag. Dit wordt veroorzaakt door de 
rechtstreekse relatie die er binnen de regeling wordt gelegd met het opleidingsniveau 
van de ouders. Een dalend leerlinggewicht betekent niet automatisch dat de 
thuisomgeving van onze leerlingen ook gestaag verbeterd is in de afgelopen jaren.  
 
Veel van onze leerlingen leven vaker dan gemiddeld in een thuisomgeving die hen 
niet alle kansen biedt die je elk kind zou gunnen.  
Naast het opleidingsniveau van ouders spelen er ook vaker dan gemiddeld psychische, 
financiële en/of relationele problemen die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling 
van kinderen. De thuissituatie komt daarmee steeds vaker in de klas en dat heeft 
zowel invloed op het leervermogen van kinderen als op het beroep dat wordt gedaan 
op de competenties van de leerkracht om daarmee in de klassensituatie om te gaan. 
 
Identiteit 
De Goede Herder heeft een katholieke signatuur. Middels projecten en lessen maken 
de kinderen kennis met allerlei zaken rond Bijbel, kerk en geloofservaring.  
Ook kinderen met een andere geloofsovertuiging zijn van harte welkom en waar 
mogelijk wordt rekening gehouden met hun geloofsbeleving. We geven onze 
catechese vorm vanuit de overtuiging dat ontmoetingen met andere 
geloofsovertuigingen goed inpasbaar zijn. Kinderen leren daarmee met begrip en 
respect om te gaan met verschillen in geloof en geloofsbeleving. 
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Een competentie die van belang is in een maatschappij waar plaats is voor meerdere 
godsdiensten en geloofsbelevingen. 
 
Leerlingaantal  
Op 1 oktober 2016 telde de school 374 leerlingen een stijging van 11 t.o.v. de 
teldatum in 2015. In het schooljaar 2015‐2016 zijn 43 leerlingen uitgestroomd als 
schoolverlater. In het schooljaar 2015‐2016 zijn 18 leerlingen uitgestroomd naar een 
andere basisschool, waarvan 8 naar speciaal (basis)onderwijs. In 8 gevallen betrof het 
een verhuizing.  
 
Onze school kent een hoge mate van toegankelijkheid: school voor de wijk; school 
voor bewust kiezende ouders van buiten de wijk; school voor ouders die elders 
specifieke knelpunten hebben ervaren waaraan De Goede Herder tegemoet kan 
komen. Toch is er ook sprake van begrenzing, veelal als gevolg van de 
(on)mogelijkheden binnen ons ondersteuningsprofiel of organisatorische knelpunten 
in de groepsverdeling. Per saldo is op De Goede Herder sprake van een ruim 
aannamebeleid en daarmee een brede toegankelijkheid voor ouders die onze school 
kiezen als best passend voor hun kind(eren). 
Bij zij‐instroom wordt per plaatsingsverzoek beoordeeld of plaatsing op De Goede 
Herder realiseerbaar is. Dat betekende dat er in het afgelopen jaar 16 leerlingen zijn 
ontvangen van andere scholen. Veelal omdat kinderen in de wijk zijn komen wonen. 
In een aantal gevallen was er sprake van ouders die niet tevreden waren over de 
school die tot op dat moment bezocht werd. Van de 16 zij‐instromers komen er 5 
vanuit NT2‐onderwijs. Dit zijn leerlingen die in onze wijk wonen, maar eerst een jaar 
NT2 onderwijs hebben gehad op KC Mozaïek. In 2016 zijn 2 verzoeken tot plaatsing 
afgewezen.  
 
Met de komst van de wet op Passend Onderwijs hebben we de zorgplicht voor alle 
leerlingen die bij ons bestuur worden aangemeld. Een verantwoordelijkheid die we 
serieus nemen maar die soms ook op gespannen voet staat met de realiteit in de klas 
en de mate waarin professionele partners om ons heen hun verantwoordelijkheid 
nemen. 
 
We hebben ons aannamebeleid aangepast n.a.v. de adviezen van het 
samenwerkingsverband.  
 
We gaan daar in  voorkomende gevallen steeds opnieuw het gesprek aan met 
betrokkenen, enerzijds om het belang van het kind zo goed mogelijk te dienen en 
anderzijds om ook de bureaucratische processen daaromheen zo effectief mogelijk te 
laten worden. 
 
Prognoses 
Bij het opstellen van de prognose van het leerlingaantal maken we als school gebruik 
van een aantal bronnen. Jaarlijks ontvangen we een prognose voor de komende 5 jaar 
van de Verus, voorheen de Vereniging Katholiek Onderwijs (VKO). Daarnaast stelt de 
gemeente Helmond een lange termijnprognose op.  
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Als laatste putten we uit onze eigen ervaringsgegevens o.a. op het gebied van 
inschrijvingen, zij‐instroom en de huidige grootte van de groepen. Een factor die nooit 
exact in beeld te brengen is wordt gevormd door de groep kinderen die naar het 
speciaal (basis)onderwijs wordt verwezen en de kinderen die onverwacht verhuizen 
door persoonlijke omstandigheden in het gezin. 
 
We merken ook steeds vaker dat ouders om logistieke redenen kiezen voor een 
andere school. Bijvoorbeeld omdat een ouder kind de school verlaat en het jongere 
kind dan naar een school dichter bij huis gaat of omdat een andere school meer in de 
nabijheid van de oppas ligt. Ook in‐ en uitstroom i.v.m. werk of het verlies daarvan 
komt steeds vaker voor. 
 
In de komende jaren laten de prognoses van de gemeente Helmond en Verus op de 
wat langere termijn een sterk verschillend beeld zien. We hebben onze eigen 
prognoses naar beneden bijgesteld op basis van de realiteit in de afgelopen jaren.  
We houden bovendien rekening met een lichte krimp in de verdere toekomst.  
Aangetekend moet worden dat het voorspellen van verhuisbewegingen steeds 
moeilijker wordt. Er tekent zich een trend af dat ouders steeds lichter denken over 
een overstap van school. Daarnaast zien we ook een nieuw type leerling, kinderen 
met een Oost‐Europese achtergrond die feitelijk alleen gebonden zijn aan een locatie 
door het werk dat er op dat moment voor handen is. Op het moment dat werk 
wegvalt, leidt dat vaak tot een nieuwe verhuizing. Eind 2015 is er een flinke 
vluchtelingenstroom ook richting Nederland op gang gekomen. De invloed hiervan op 
de prognoses is op dit moment nog moeilijk te voorspellen. 
 

  2017  2018  2019  2020  2021 

Gemeente  372  369  371  361  354 

Verus  376  379  375  372   

Eigen prognose           

 
 

3.2    Opbrengsten 
Elke school is verplicht om een centrale eindtoets af te nemen in groep 8. Onze school 
gebruikte altijd de eindtoets van Cito. Andere eindtoetsen zijn de IEP toets en Route 
8. De centrale eindtoets wordt in april afgenomen, nadat de kinderen een advies 
hebben gekregen voor het vervolgonderwijs en nadat de kinderen door ouders zijn 
aangemeld op de vervolgschool voor Voortgezet onderwijs. Als blijkt dat de uitslag 
hoger uitvalt dan verwacht, dan kan het advies in heroverweging genomen worden. 
Als de uitslag lager uitvalt kan dat niet. 
In 2016 hebben we met de leerkrachten van de groepen 7 en 8, de 
bovenbouwmanager, de intern begeleider bovenbouw, de adjunct‐directeur en de 
directeur bestuurder de verschillende eindtoetsen bekeken. We hebben ons (extern) 
laten informeren en de voor –en nadelen van de verschillende eindtoetsen 
besproken. In oktober 2016 is uiteindelijk besloten om in 2016‐2017 over te stappen 
naar de eindtoets van Route 8. Deze toets wordt digitaal afgenomen en is adaptief. 
Onderstaande resultaten zijn gebaseerd op de Cito eindtoets zoals die in het 
schooljaar 2015‐2016 is afgenomen.  

 



 

8 
 

 
 

EINDTOETS 8  Schoolscore  Landelijk gemiddelde 

2013  2014  2015  2016  2013  2014  2015  2016 

Zonder 
correctie 

532.7  530.0  531.0  529.4  534.7  534.4  534.8  534.5

Correctie naar 
LG 

535.7  533.2  534.0  532.7  534.8  534.8  534.9  534.6

Correctie naar 
LG en BL 

535.6  532.5  n.v.t.  n.v.t.  534.7  534.4  n.v.t.  n.v.t.

Percentage 
leerlinggewicht 

32,7%  28,5%  27,2%  25 %         

 
De inspectienorm bij een ongecorrigeerde score: 

Goed  535.3 en hoger 

Voldoende  Lager dan 535.3 maar hoger dan 531.3 

Onvoldoende  531.3  en lager 

 
Eindcito 2016 
De eindtoets van cito bestaat uit taal en rekenen. Studievaardigheden is opgenomen 
in taal en rekenen. Wereldoriëntatie is optioneel.  
Van de 42 groep 8 leerlingen hebben alle leerlingen in april deelgenomen aan de cito‐
eindtoets. De toets kent een basistoets (VMBO G/T, HAVO, VWO) en een niveautoets 
(VMBO B/K). Van de 42 leerlingen hebben 26 leerlingen de basistoets gemaakt, van 
wie 2 leerlingen met Kurzweil (i.v.m. dyslexie) (8%) en 16 leerlingen hebben de 
niveautoets gemaakt, van wie eveneens 2 leerlingen met Kurzweil (13%). 
2 leerlingen hebben een ontheffing gekregen op basis van een IQ < 80. 
Dit betekent dat de gemiddelde uitslag voor onze school 0,7 punt hoger ligt. 40 van 
de 42 leerlingen tellen mee voor de eindscore. 
 
Analyse taal 
Het onderdeel taal als geheel scoort lager dan vorig jaar (na correctie 
leerlingengewicht). 

• Op de onderdelen werkwoordspelling, interpunctie en grammatica zijn de 
scoren zwak. 

• De leerlingen scoren gemiddeld op begrijpend lezen, samenvatten en 
schrijven. 

 
Analyse rekenen 
Het onderdeel rekenen als geheel scoort onvoldoende (ook na correctie 
leerlingengewicht). Aangezien de verschillen tussen de groepen groot zijn een analyse 
per groep. 

• Getallen (8a scoort zeer laag, 8b scoort gemiddeld) 
• Verhoudingen (8a scoort onder gemiddeld, 8b scoort net onder gemiddeld) 
• Meten en meetkunde(8a scoort onder gemiddeld, 8b scoort net onder 

gemiddeld) 
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• Verbanden (8a scoort dit als hoogste onderdeel (onder gemiddeld), 8b scoort 
gemiddeld) 

 
Acties 

• Nadruk op begrijpend lezen en rekenen. Begrijpend lezen: voortzetten 
groepsdoorbrekend lesgeven per leerjaar en dit ook toepassen bij rekenen 

• Leerlingen met een didactisch OPP in een ondersteuningsgroep op het gebied 
van vaardigheden en begeleiding leerkrachten en IB‐ers en Turboklas onder 
begeleiding van expertise vanuit OPDC. Deze leerlingen werken met een eigen 
leerlijn en werken met Snappet. 

 

In de onderstaande tabel zijn de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren 
weergegeven. 
 
	 2012  2013  2014  2015  2016 

Praktijkonderwijs  1  ‐  ‐  ‐  ‐ 

VMBO‐bb+LWOO  8  7  5  6  7 

VMBO‐bb  1  ‐  1  3  1 

VMBO bb/kb LWOO  ‐  ‐  ‐  1   

VMBO‐kb+LWOO  1  2  2  3  3 

VMBO‐kb  5  4  7  7  5 

VMBO‐g  ‐  ‐  ‐  ‐   

VMBOt+LWOO  ‐  ‐  ‐  ‐   

VMBOt(MAVO)  16  15  14  13  8 

VMBOt/HAVO  9  8  ‐  7  5 

HAVO  2  7  5  2  8 

HAVO/VWO  7  2  5  4  3 

VWO  3  4  1  4  2 

VSO Speciaal onderwijs  ‐  ‐  ‐  1T/H   

Totaal  53  49  40  51  42 

 
 
 
Onderzoeken 
Om een goed beeld te krijgen van de zorg die een individuele leerling nodig heeft 
wordt naast observatie en consultatie ook regelmatig gebruik gemaakt van 
onderzoeken. Dit betreft voornamelijk onderzoek naar capaciteiten en/of diagnostiek 
van leer‐ en ontwikkelproblemen. Onderzoeken worden door school bekostigd op het 
moment dat er geen andere opties zoals bijv. zorgverzekering of voorzieningen vanuit 
de jeugdwet zijn. 
 
Ambulante begeleiding (AB) 
Met de komst van Passend Onderwijs is ook de positie van de Ambulante Begeleiders 
(AB‐ers) veranderd.  
In 2016 is er nog steeds een aantal ambulante begeleiders in dienst van het 
samenwerkingsverband.  
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Eén van hen heeft op onze school een aantal maanden gewerkt met vooral kinderen 
die vanuit zij‐instroom onze school zijn binnengekomen en veelal uit Oost‐Europa 
komen. Deze samenwerking heeft niet geleid tot het gewenste resultaat en we 
hebben daarom afscheid van elkaar genomen.  
Vanuit de Anton van Dijkschool hebben we daarna een ambulant begeleider enkele 
uren per maand ingezet voor observaties. We zien steeds meer spanning ontstaan 
tussen de beschikbare ondersteuning en de ondersteuningsvraag zoals we die hebben 
binnen school. We zijn nog zoekende wat de meest effectieve manier van inzet is en 
wat we intern kunnen overnemen.  
 
Doublures en versnelling 
In het schooljaar 2015‐2016 doubleerden 3 leerlingen (2x groep 3 en 1x groep 4). 
Daarnaast kregen 2 leerlingen een kleuterverlenging en is 1 leerling versneld 
doorgestroomd naar het VO (vanuit groep 7). 
 

3.3    Leerlingen en onderwijsondersteuning 
 
Indicaties  
Op 1 oktober 2016 was er 1 cluster 1 leerling (slechtziend) en was er 1 cluster 2 
leerling (spraak/taal).   
Met ingang van 1 augustus 2014 is cluster 3 en 4 niet meer van toepassing.  
 
Arrangementen 
Sinds de wet Passend Onderwijs van kracht is, zetten we passende arrangementen in 
voor verschillende leerlingen met diverse ondersteuningsbehoeften.  
Zo zijn we in 2015‐2016 gestart de Turboklas voor leerlingen in de bovenbouw met 
uitstroomperspectief Praktijkonderwijs of VMBO‐Basis, hebben we ook dit jaar een 
speltherapeute ingezet voor een individuele leerling, biedt de pedagogisch 
medewerker ondersteuning, worden er observaties gedaan door een ambulante 
begeleider van de Anton van Dijkschool en door een medewerker van het OPDC. Voor 
de twee cluster 1 en 2 leerlingen is er externe ambulante begeleiding. 
 
In 2016 zijn er in totaal 6 leerlingen verwezen naar Speciaal Onderwijs, van wie 3 naar 
de Hilt (één vierjarige) en 3 naar de Taalbrug. Eén leerling is verwezen naar SBO, 
vanuit een tijdelijke plaatsing op de Zwengel. 
 

3.4   Werken aan inhoud  
 
 
ICT visie 
In 2016 is het ICT beleidsplan vastgesteld. Een dynamisch document waarin ICT 
nadrukkelijk verbonden wordt aan en gezien wordt als ondersteunend aan de 
onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. 
Een proef met Chromebooks, en de applicaties van Google for education, in de 
Topklas was dusdanig positief dat de Chromebooks al snel ook in de reguliere 
groepen werden ingezet. In de loop van 2016 is het aantal Chromebooks uitgebreid 
naar 42 die, roulerend, in de bovenbouw groepen worden ingezet bij het onderwijs. . 
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Binnen de kleutergroepen zijn we overgegaan tot de aanschaf van enkele Ipads en 
een window tablet. Dankzij een subsidie VVE hebben we inkomsten ontvangen voor 
de inzet van ICT‐middelen. 
 
Daarnaast is eind 2016 gestart met een proef waarbij leerlingen aan de onderkant van 
de leerlijn de volledige lestijd beschikken over hun eigen Chromebook die voorzien is 
van eigen leerstof (Snappet). De leerkracht kan voor deze leerlingen een eigen 
programma klaarzetten gekoppeld aan de individuele leerdoelen uit het OPP. 
 
Uitgangspunt bij het ontwikkelen van de ICT visie is dat ICT te allen tijde 
ondersteunend moet zijn aan de leerling, de leerkracht en de kwaliteit van het 
onderwijs. ICT is in onze ogen nooit een doel op zich. Om dat te bereiken zijn 
draagvlak en competenties bij leerkrachten essentieel. Daarvoor is tijdens het 
opstellen en uitrollen van de ICT dan ook veel aandacht voor. 
 
Daarnaast hebben we in Chrome een oplossing gevonden voor de hardnekkige hard‐ 
en software problemen waar we al geruime tijd mee kampten. M.i.v. 1 januari 2017 
zullen we overstappen naar Chrome OS als platform i.p.v. een windowsgestuurde 
omgeving. Hiervoor was een investering in hardware nodig, met name in de vorm van 
leerkrachtsystemen. Vanaf dat moment zal er nog nauwelijks systeembeheer 
noodzakelijk zijn. De werkzaamheden die overblijven zijn dusdanig dat ze in eigen 
beheer kunnen worden uitgevoerd. Ook de lokale server (en bijbehorende kosten) en, 
de dure Windows licentie komen, op termijn, te vervallen. 
 
Onderwijsondersteuning 
In ons beleidsplan onderwijsondersteuning, beschrijven we de huidige situatie t.a.v. 
onze onderwijszorg en ontvouwen we jaarlijks ons onderwijsondersteuningsplan. 
We zijn in staat om onderwijs te verzorgen voor kinderen met dyslexie, een stoornis 
in het autistisch spectrum of een beperkte intelligentie. Bij meervoudige 
problematiek wordt per individueel geval bekeken of we voldoende kwaliteit van 
onderwijs en zorg kunnen bieden. Naast de bovengenoemde problematieken 
verzorgen we op dit moment onderwijs voor een leerling met een visuele beperking 
en één leerling met een spraak/taalstoornis.  
 
 
Schoolzelfevaluatie (SZE) 
Sturen op inhoud kan niet zonder zicht hebben op resultaten. Ook in 2016 zijn we 
verder gegaan op het pad om ons traject van analyse en verwerking van de 
leeropbrengsten verder te implementeren. Dat doen we op MT‐IB niveau, met de 
vakcoördinatoren en met het team. 
We hebben onszelf de vraag gesteld of we de goede dingen deden. Enerzijds omdat 
we het gevoel hebben dat leerkrachten voor de groep hard werken en didactisch alles 
inzetten wat ze in hun mars hebben en anderzijds steeds geconfronteerd worden met 
tegenvallende resultaten. 
Dit heeft ertoe geleid dat we in september met het MT en de IB‐ers gestart zijn met 
een Masterclass ‘opbrengstgericht passend onderwijs’ (OPO). Dit doen we in 
samenwerking met twee collega‐scholen binnen Helmond. De Masterclass loopt door 
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in 2017 en gaandeweg zal het team hierin worden meegenomen en zullen we een 
stappenplan uitzetten om OPO te implementeren. 
 
VVE 
In juni 2016 hebben we in opdracht van de gemeente Helmond het locatieplan 2015‐
2016 geëvalueerd en het nieuwe jaarplan 2016‐2017 opgesteld. 
 
We hebben meegewerkt aan de VVE monitor 2015 van de gemeente Helmond. 
Hiervoor hebben we (in 2016) diverse gegevens aangeleverd m.b.t. de volgende 
onderwerpen: rapportage resultaatafspraken, toeleiding en bereik van kwaliteit, 
monitoring schakelklassen en topklassen. 
 
In het afgelopen jaar zijn we aan de slag gegaan met de actiepunten die we in ons 
locatieplan hebben opgenomen. Inhoudelijk gaat dat om de volgende onderdelen: 
 
Ouders 
In 2016 hebben we een ouderbeleid geschreven voor de groepen 1 en 2. We zijn 
verder gegaan met het inplannen van ouderactiviteiten bij elk thema en het 
betrekken van zoveel mogelijk ouders. In het schooljaar 2016‐2017 zijn we nog 
bewuster aan de slag gegaan met het betrekken van, met name, de VVE‐ouders.  
  
Doorgaande lijn peuterspeelzaal‐basisschool 
In het kader van de doorgaande lijn zijn we verder gegaan met de afstemming van het 
pedagogisch klimaat en educatief handelen met de samenwerkende peuterspeelzaal. 
Dit hebben we daarna uitgebreid met afstemming van de zorg en begeleiding. Er is 
regelmatig overleg geweest tussen de VVE‐coachen en er is twee keer een overleg 
geweest met pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal en leerkrachten van 
groep 1 en 2 om zaken uit te wisselen en met elkaar van gedachten te wisselen over 
bijv. de overdracht van psz naar bs.  
Om voor de kinderen te zorgen voor een goede overgang van psz naar bs hebben we 
een aantal keren een gezamenlijke activiteit georganiseerd en komen de peuters één 
keer per maand naar onze school. Zij maken dan gebruik van onze speelzaal, de kleine 
speelplaats en gaan ook mee werken en spelen  in een van de  groepen 1.  
 
 
Kwaliteit in de uitvoering van VVE 
Ook in 2016 zijn we kritisch naar het onderwijs bij de kleuters blijven kijken en 
hebben we de afspraken over ons kleuteronderwijs bijgesteld en aangescherpt. We 
hebben vanuit een thema gewerkt aan de leerlijnen.  
De toetsresultaten van alle leerlingen zijn opgenomen in de schoolzelfevaluatie. Vanaf 
juni 2014 worden de resultaten van de VVE leerlingen specifiek in beeld gebracht. 

  
 
Ontwikkelingsmateriaal 
In 2016 is er binnen de kleutergroepen kritisch gekeken naar de 
ontwikkelingsmaterialen per groep, met name omdat we vanaf februari met een 
instroomgroep gingen starten. We hebben gekeken welk materiaal echt aan 
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vervanging toe was en per domein kritisch gekeken naar het aanbod wat we al binnen 
school hadden en welke domeinen vroegen om meer materialen. Dat heeft geleid tot 
de aanschaf van nieuw ontwikkelingsmateriaal bij de kleutergroepen. Ook zijn de 
materialen gecodeerd, zodat we kunnen rouleren en een overzicht hebben van de 
verschillende domeinen. 
 
Turboklas 
We zijn in het schooljaar 2015‐2016 gestart met het inrichten van de zgn. Turboklas, 
omdat we de leerlingen die zich aan de onderkant van de leercurve bevinden goed te 
kunnen ondersteunen. Vooral die leerlingen waar we de standaard leercurve moeten 
loslaten vanwege een beperkte(re) cognitie. Het gaat om een groep leerlingen die, 
zeker met de komst van Passend Onderwijs, hun volledige basisschooltijd bij ons 
zullen verblijven en niet meer doorstromen naar het SBO. Een dubbele uitdaging 
waarbij we enerzijds zorg hebben om en voor het welbevinden van de leerling en 
anderzijds ook een didactische en logistieke uitdaging hebben in de groep. Het gaat 
immers vaak om een vierde of soms vijfde differentieniveau. De genoemde leerlingen 
krijgen een dagdeel in de week ondersteuning bij het versterken van hun didactische 
vaardigheden en hun welbevinden. Er wordt uitgegaan van wat ze wél kunnen en met 
hen gezocht naar hoe die kwaliteiten kunnen worden ingezet om te leren wat ze 
moeilijk vinden. Daarnaast worden de leerkrachten ondersteund bij het zoeken naar 
mogelijkheden om ook in de klas zoveel als mogelijk een aanbod op maat te bieden. 
We kijken daarbij ook gericht naar mogelijke ondersteuningsmiddelen bijv. in de vorm 
van ICT. Vanuit de ondersteuningsmiddelen wordt in dit kader externe expertise 
ingekocht. In 2016 hebben we deze Turboklas voortgezet. 
 
Schoolplan 
In september 2016 zijn we met het team gestart om onze visie helder te krijgen en te 
bepalen wat we echt belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere 
scholen. Op verschillende dagdelen op een studiedag heeft een extern deskundige 
van Verus ons hierin begeleid. Ook zijn we met elkaar in gesprek over de inrichting 
van ons onderwijs. Wat vraagt de toekomst van ons handelen nu? Binnen het team 
zijn er enkele leerkrachten bezig met de Masteropleiding ‘leren en innoveren’. Elk van 
hen is aan de slag gegaan met een veranderteam binnen het team. Hierdoor worden 
er proeftuintjes uitgezet om te kijken wat werkt en wat de meerwaarde voor de hele 
school kan zijn. 
Bij het verschijnen van dit bestuursverslag zijn we nog volop bezig met het schoolplan 
verder vorm te geven.  
 
 
Pedagogische Tact 
We zijn in september 2015 gestart met een teamtraject waarmee we ons verdiepen in 
het gedachtengoed van Pedagogische Tact. ‘Op het goede moment het juiste doen, 
óók in de ogen van de leerling. Een intensief traject waarin we individueel en als team 
oefenen in het reflecteren op ons gedrag, in het afstemmen van ons handelen en in 
het gesprek met elkaar en de leerling. We verwachtten dat dit gedachtengoed ons 
helpt in het in gezamenlijkheid vinden van een antwoord op de steeds complexer 
wordende dagelijkse realiteit van het onderwijs. 
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In juni 2016 was een groot gedeelte van de begeleiding afgerond. (In 2017 is er nog 
een moment met het team dat we bespreken hoe we ervoor staan). Het heeft ons 
veel gegeven in reflectie naar onszelf en het in gesprek gaan met de ander (zowel 
leerlingen als collega’s). We merken echter ook dat collega’s behoefte hebben aan 
houvast; aan een kader, terwijl pedagogische tact juist gaat over het handelen in het 
moment en dat valt niet altijd te kaderen. Belangrijk is dat we met elkaar in gesprek 
blijven. Door middel van een eigen tijdschrift ‘pedagogische tact’ voor en door 
collega’s houden we het onderwerp ook teambreed levend. Daarnaast hebben we 
geplande intervisiemomenten en is er dagelijks ruimte om met elkaar het gesprek aan 
te gaan. 
 
Begrijpend lezen en begrijpend luisteren 
In juni 2016 heeft de taalcoördinator van de school een andere baan aanvaard en 
onze school m.i.v. het nieuwe schooljaar verlaten. Begin schooljaar 2016‐2017 zijn er 
in eerste instantie twee collega’s gestart met de opleiding tot taalcoördinator. Eén 
van de collega’s is hiermee in een vroeg stadium gestopt.  
We werken op school al jaren met de methode ‘Tussen de Regels’ voor begrijpend 
lezen. Omdat deze methode volledig uit de markt gaat in 2017‐2018 hebben we 
onszelf de vraag gesteld wat we nu precies willen met het vak begrijpend lezen. 
Willen we het als vak apart blijven onderwijzen of integreren we begrijpend lezen 
binnen andere vakgebieden en wat vraagt dat dan van ons?  
Om een antwoord te krijgen op deze vraag hebben we gebruik gemaakt van de 
subsidie ‘Taal onder de Loep’, waardoor we een begeleider konden inzetten vanuit de 
schoolbegeleidingsdienst. Deze begeleider (extern deskundige) is samen met de 
taalcoördinator in opleiding in de groepen 1 t/m 8 op klassenbezoek gegaan om te 
kijken hoe op dit moment wordt omgegaan met begrijpend lezen en begrijpend 
luisteren. Zo krijgen we goed zicht op de dagelijkse praktijk en kunnen we daarna met 
elkaar in gesprek wat we doen, wat we missen en wat we willen. Dit traject loopt nog 
door in 2017.  
 
Inspectie 
In het voorjaar van 2016 is onze school bezocht door de inspectie van Onderwijs. We 
zijn beoordeeld binnen de pilot Bestuursgericht Toezicht. Dit intensieve traject is 
afgerond met een positief rapport. Complimenten waar er met name voor de 
integere en consistente wijze waarop we in alle lagen van de organisatie vorm geven 
aan ons onderwijs en de ontwikkeling ervan en de manier waarop de governance  
binnen onze organisatie is ingericht. Aandachtspunten betroffen voornamelijk het 
vastleggen van procedures, de blijvende aandacht voor de schoolresultaten en het 
verder borgen van alle ontwikkelingen. 
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4.   Personeel  
 

4.1   Algemeen beeld 
 
Binnen de leerkrachtpopulatie zijn vrouwen en collega’s in de leeftijd van 20 tot 45 
sterk vertegenwoordigd. De GGL op 1 oktober 2016 was 40.46. Een toename van 2.34 
ten opzichte van de GGL per 1 oktober 2015 (38.12). 
 
In de onderstaande tabellen wordt de opbouw van het team weergegeven. 

Samenstelling team per 1 januari 2016 

  Aantal  FTE  % 

Medewerkers totaal  43  28.53  100.00 

Leerkrachten   34  21.82  76.50 

Vakleerkracht muziek       

Interne begeleiders       

Onderwijsassistenten  3  1.92  6.72 

Pedagogisch medewerker       

Secretaresse   1  0.51  1.79 

Huishoudelijke ondersteuning (OOP)  1  0.68  2.38 

Bouwmanagers  2  1.70  5.96 

Directie  2  1.90  6.65 

Vervangers (middelen vanuit VF)       

 
 

Leeftijdscategorie  Vrouw  Man  Totaal 

15 t/m 25 jaar  2  1  3 

26 t/m 35 jaar  10  3  13 

36 t/m 45 jaar  10  1  11 

46 t/m 55 jaar  9  2  11 

56 t/m 64 jaar  4  1  5 

65+ jaar  0  0  0 

Totaal  35  8  43 

Peildatum 1 januari 2016 
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4.2   Personeel en organisatie 
 
Functiehuis 
In het voorjaar van 2013 is een nieuw functiehuis opgesteld. Tevens is er gestart met 
het vaststellen van de functieprofielen, veelal standaard fuwasys‐functies en het 
opstellen van taakomschrijvingen. Dit proces is in de loop van 2014 vrijwel afgerond. 
Er is nog wel sprake van enkele losse eindjes. Zo is o.a. de inschaling van de 
bouwmanagers en directeur/bestuurder nog niet vastgesteld. In het licht van de 
nieuwe cao zal hiervoor aandacht moeten zijn. 
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IPB 
In 2010 is binnen Panta Rhei het werkgelegenheidsbeleid ingevoerd. Naar aanleiding 
van dit beleid werd een Integraal Personeel Beleidsplan geschreven. Het IPB is met 
ingang van het schooljaar 2011‐2012 operationeel geworden. In 2015 is het IPB 
geactualiseerd. In 2016 hebben beide MR‐en hieraan instemming verleend. 
 
Nascholingsbeleid. 
Werken aan de ontwikkeling van kinderen brengt de verantwoordelijkheid met zich 
mee om te blijven werken aan de ontwikkeling van de organisatie en haar 
medewerkers. 
 
Binnen de school kennen we drie vormen van nascholing: 
 
a.  Gezamenlijke nascholing voor het team of delen van het team. 

Deze vorm wordt centraal geregisseerd door het management en de intern 
begeleiders. Deze nascholing heeft te maken met het invoeren van nieuwe 
elementen/methodes in het onderwijs, het verbeteren van onderdelen van het 
onderwijs of het uitwerken (en daarna inwerken, evalueren) van onderwerpen 
die van buitenaf komen en om voortschrijdende kennis vragen, bijv. over 
groepsdynamiek en Passend Onderwijs. In 2015 heeft vrijwel de gehele 
teamscholing in het teken gestaan van het gedachtengoed van Pedagogische 
Tact. 

 
b.  Individuele nascholing op basis van sturing.  

Ieder jaar vinden er functioneringsgesprekken plaats, waarbinnen de sterke en 
zwakke punten van leerkrachten worden besproken. Naar aanleiding van deze 
gesprekken, waarin ook de visie op toekomstig functioneren wordt besproken, 
wordt aan collega’s gevraagd bepaalde studies of nascholing te volgen.  
Leidraad in eerste instantie zijn de competenties van de collega’s, maar zeker 
vindt er ook sturing plaats op basis van (toekomstige) behoeftes aan functies 
binnen de school. Het traject van de functiemix geeft hiertoe ook prikkels aan 
personeelsleden. 

 
c.  Individuele nascholing op basis van eigen wensen.  

Wanneer leerkrachten op eigen initiatief om nascholing vragen gaan wij daar in 
de regel welwillend mee om. Met de collega worden afspraken gemaakt over 
studietijden, lerarenbeurs etc. Op school is een contract aanwezig dat kan 
worden gebruikt om afspraken te maken voor de tijd na de studie en het 
eventueel vroegtijdig verlaten van de school. 

 
 
Scholing is daarom onderdeel van het IPB. In 2016 heeft scholing op de volgende 
niveaus plaatsgevonden: 
 

Betreft  Met inzet van  Teamniveau 

“Beurs Beter Begeleiden”  LBBO  2 IB’ers 

Training “flitsbezoeken”  Bazalt  Directie 
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Individuele training “Google 
Apps for Education” 

Zzapps  ICT coordinator 
Leerkracht topklas 

Training “21st Century 
Skills” 

ECLG Leerlingenzorg  Leerkracht groep 3 
Leerkracht groep 8 

Congres “groepsdynamica 
in het PO” 

Medilex  Taalcoördinator 
Bouwmanager bovenbouw 

Video workshop “het kan 
zonder groepsplan” 

De Winnende Cirkel  Leerkracht groep 5 

Training “tablets in de 
onderbouw” 

Heutink.ict  Adjunct directeur 
2 leerkrachten kleuters 

Conferentie “Esha 2016”   AVL  Adjunct directeur 

Begeleiding ZIEN traject 
2016‐2017 

Driestar Onderwijsadvies  Leerkrachten groep 1 en 2 

Studiemiddag “groepsplan‐ 
loze basisschool” 

021 Onderwijs in de 21e 
eeuw 

2 IB’ers 

Opleiding tot gecertificeerd 
coach “ik leer anders”  

Opleidingscentrum 
“Ik leer anders” 

Leerkracht groep 5 

Training “mindfulonderwijs”  Mindfulonderwijs  Leerkracht groep 2 
Leerkracht groep 4 

Themaochtend “pestbuddy 
methodiek in het 
onderwijs” 

Meldpunt pesten  IB’er onderbouw 

Deelname congres 
Eindhoven, week van de 
IB”er 

Instondo  2 IB’ers 

Deelname symposium 
“korte lontjes in de klas” 

Congres Content  2 leerkrachten groep 8 
Bouwmanager bovenbouw 

Opleiding taalcoördinator 
2016‐2017 

De Kempel  Leerkracht groep 2 
Leerkracht groep 6 

Professionaliseringsevent 
“leraren maken het 
verschil” 

Dyade  Leerkracht groep 3 
Leerkracht groep 6 

Deelname “studiedag 
beweging” 

Stroes in beweging  Leerkracht 
bewegingsonderwijs 

Opbrengstgericht werken 
en schoolzelfevaluatie 
(studiedag) 

Intern  Team 

Werken met groepsplannen 
(studiedag) 

Intern  Team 

Traject Pedagogische Tact 
(meerdere studiedagen) 

Nivoz  Team 

 
In totaal is er in 2016 ca. € 29.250,‐ geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van 
de medewerkers. 
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4.3   Verzuim 
 
Na een aantal jaren waarin ons verzuim ruim onder dat van de sector lag zijn we in 
2016 geconfronteerd met een fors hoger verzuim van………% Dit werd met name 
veroorzaakt door een aantal langdurig zieken. Verzuim en dreigend verzuim hebben 
doorlopend de aandacht van de schoolleiding.  
We denken actief mee om werkdruk, ook op individueel niveau, te reguleren. Daarbij 
is er in onze ogen altijd sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. We 
constateren dat een belangrijk deel van het langdurige verzuim veroorzaakt is door 
klachten a.g.v. overbelasting, die in de meeste gevallen, niet direct werkgerelateerd 
is. In alle gevallen is voorzien in een coaching‐ of begeleidingstraject waar mogelijk 
i.c.m. de eigen zorgverzekering. 
 
In overleg met het Participatiefonds verkennen we de mogelijkheden om acties uit te 
zetten vanuit een preventief oogpunt. 
 
Het verzuimpercentage op onze school ligt door een aantal langdurig zieken, en voor 
het eerst sinds jaren, ver boven het landelijk gemiddelde. 
In de onderstaande tabellen wordt het verzuim weergegeven in het afgelopen 
kalenderjaar. 
 

  Verzuimpercentage  Verzuimfrequentie  Gemiddelde 
verzuimduur 

  Deze 
periode 

Gemiddeld* Deze 
periode 

Gemiddeld* Deze 
periode 

Gemiddeld*

Man  15.80  0.53  0.73  0.92  13.60  1.85 

Vrouw  6.50  1.55  0.65  0.66  21.52  43.08 

Totaal   8.71  1.32  0.66  0.71  20.11  33.46 

*= het 12 maandelijks voortschrijdend gemiddelde, berekend over de 12 maanden 
voorafgaand aan de opgevraagde periode. In dit geval 01‐01‐2016 tot 11‐12‐2016. 
 

  Verzuimpercentage 

Kort  Middel  Lang 

Man  0.40  0  15.40 

Vrouw  0.29  0.36  5.84 

Totaal  0.32  0.27  8.12 

Verzuimpercentages kort‐middel‐lang. In dit geval 01‐01‐2016 tot 11‐12‐2016. 
 

  Gemiddelde 
personeelssterkte 

Aantal 
verzuimdagen

Aantal nieuwe 
meldingen 

Aantal meldingen 
beëindigd 

Man  6.9  400  6  5 

Vrouw  22.1  525  24  23 

Totaal  29.1  925  30  28 

Berekeningsgrondslag. In dit geval 01‐01‐2016 tot 11‐12‐2016. 
 
In 2016 is 1 collega vervangen in het kader van zwangerschapsverlof.  
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Daarnaast valt te constateren dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van de 
mogelijkheid om betaald en/of onbetaald ouderschapsverlof op te nemen.  
 
Het verzuimpercentage op onze school ligt met 8,61% boven het landelijk gemiddelde 
(benchmark: verzuimpercentage 6,4% en meldingsfrequentie 1,1 in 2015).  
 

 
 

 
Verzuim en dreigend verzuim hebben doorlopend de aandacht van de schoolleiding.  
We denken actief mee om werkdruk, ook op individueel niveau, te reguleren.  
Daarbij is er in onze ogen altijd sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid.  
 
In de onderstaande tabellen wordt het verzuim weergegeven in het afgelopen 
kalenderjaar. 
 
Kengetallen  2016  2015 

Verzuimpercentage  8.61 %  3.92% 

Meldingsfrequentie per jaar  0,73  0,69 

Dagen gemiddelde verzuimduur **  20,7  10,7 
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4.4   Toekomstige ontwikkelingen 
 
Met het huidige personeelsbestand is het te verwachten natuurlijk verloop, in het 
bijzonder door leeftijd, de komende jaren vrijwel nihil. Ook de ruimte die ontstaat 
doordat medewerkers hun arbeidsomvang willen verminderen, bijvoorbeeld omdat 
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ze werk en gezin gaan combineren, zal beperkt zijn. Dat betekent dat er weinig 
speelruimte zal zijn om tegenvallers in de formatie op te vangen.  
Daarbij komt dat wet‐ en regelgeving het flexibel inzetten van personeel bemoeilijkt.  
De werkgever bouwt erg snel verplichtingen op en er is weinig ruimte om 
verplichtingen te beëindigen op het moment dat de organisatie dat nodig heeft.  
In het schooljaar 2013‐2014 is daarom de keuze gemaakt om de vaste vervangers niet 
meer vooraf in dienst te nemen. Vervanging wordt weer op incidentele basis 
georganiseerd waarbij we proberen het aantal gezichten zo beperkt mogelijk te 
houden. De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn sinds juli 2016 ook 
voor het bijzonder onderwijs in de volle omvang merkbaar. We merken dat het 
vinden van geschikte vervangers, met name voor de kortdurende en incidentele 
vervangingen, sindsdien moeizamer gaat. De verwachting is dat die problemen ook in 
de komende tijd zullen voortbestaan en mogelijk zelfs toenemen. Naast onze 
reguliere kanalen verkennen we op dit moment ook mogelijkheden als detachering 
om een eventueel knelpunt snel en goed op te kunnen lossen. 
 
De eisen die ontwikkelingen als Passend Onderwijs en de aandacht voor 
leeropbrengsten stellen aan onze medewerkers vragen om een continu proces van 
(zelf)reflectie en scholing. We kiezen ervoor om hier actief over in gesprek te gaan 
met het team en individuele collega’s. Dat zullen we ook in de komende jaren blijven 
doen. Een direct gevolg hiervan is een toename van het aantal onderzoeks‐ en 
begeleidingstrajecten voor individuele medewerkers. De inzet van externe 
deskundigen zal hierdoor naar verwachting toenemen. 
Daar komt nog bij dat er vanuit de overheid wetgeving zal komen rondom de 
invoering van een bekwaamheidsregister voor zowel leerkrachten als schoolleiding.  
Ook hiervoor zal de komende jaren zowel financieel als inhoudelijk aandacht moeten 
zijn. 
 
Tot op heden zijn we verplicht aangesloten bij het Vervangingsfonds (VF) om de 
lasten van verzuim en daaruit voortvloeiende verplichtingen op te vangen. In 2016 is 
gestart met een verkenning van de mogelijkheden om over te gaan naar het zgn. 
Eigen Risicodragerschap (ERD). De ambitie is om daar per 1 januari 2018 toe over te 
gaan. De ontwikkelingen in het verzuim maken dat een heroverweging van deze 
ambitie noodzakelijk zou kunnen zijn. 
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5.   Financiën 

 
5.1   Exploitatie 
 
R.K. Stichting De Goede Herder sluit 2016 af met een negatief resultaat uit baten en 
lasten van  € 52.109. Dit resultaat vormt een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 
het resultaat 2015 van € 131.485.  
 
Onderstaand overzicht toont de totale baten en lasten in 2016 in verhouding tot de 
begroting 2016 en de realisatiecijfers van 2015. 
 

Staat van 
baten en lasten 

2016 
Realisatie

2016 
Begroting

2015 
Realisatie

Afwijking 
t.o.v. 2015 

Baten  2.178.511 2.092.332 2.133.739 2,10% 

Lasten  2.231.202 2.091.964 2.004.159 11,33% 

           

Saldo baten en 
lasten 

‐52.691 368 129.580   

           

Financiële 
baten en lasten 

582 3.650 1.905 ‐69,45% 

           

Totaal resultaat  ‐52.109 4.018 131.485   

 

In dit overzicht is een stijgende lijn te zien in de baten en lasten ten opzichte van 
voorgaand jaar, maar de lasten stijgen sterker dan de baten waardoor het resultaat 
verslechtert. 
 
Het saldo van de rente van de spaarrekeningen minus de bankkosten leidt tot een 
resultaat van € 582. Zie voor een verdere analyse de paragraaf Treasury. 
 
Financiële beschouwing baten 
Sinds de invoering van de lumpsumfinanciering ontvangt het bevoegd gezag de 
bekostiging per schooljaar (met uitzondering van materiële instandhouding) 
gebaseerd op het aantal leerlingen per 1 oktober van het voorgaande jaar.  
In deze vergoeding wordt rekening gehouden met het feit dat ouder personeel 
meestal duurder is. Dit wordt gedaan door de lumpsum deels afhankelijk te maken 
van de zogenaamde GGL: de gewogen gemiddelde leeftijd van de leerkrachten.  
De vergoeding wordt op bestuursniveau uitgekeerd.  
 
De baten zijn direct gekoppeld aan het aantal leerlingen. De prognoses van de 
leerlingenaantallen van R.K. Stichting De Goede Herder laten voor de komende jaren 
een lichte stijging zien in het leerlingenaantal. Dit houdt in dat de rijksbijdragen 
redelijk stabiel blijven.  
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Om een gezond financieel resultaat te realiseren is in dat opzicht kostenbeheersing 
van belang. In de praktijk komt dat vooral neer op het vermogen tijdig personele 
verplichtingen aan te passen aan een teruglopende lumpsum. 
 
Onderstaand een overzicht van de afzonderlijke baten (excl. financiële baten) 
 

Baten € 
2016 

Realisatie 
2016 

Begroting
2015 

Realisatie
Afwijking 

t.o.v. 2015

(Rijks)bijdragen 
OCW  

2.093.025  2.018.832 2.008.838 4,19%

Overige 
overheidsbijdra
gen 

78.182  73.500 97.857 ‐20,11%

Overige baten  7.304  0 27.044 ‐72,99%

           

Totaal  2.178.511  2.092.332 2.133.739 2,10%

 

De totale gerealiseerde baten zijn ten opzichte van vorig verslagjaar licht gestegen en 
ruim 4 % hoger dan begroot. 
 
Rijsbijdragen OCW 
Voor de begrote personele bekostiging is de bekostiging van Min. v. OC&W van 26 
okt. 2015 leidend geweest. Doordat bij opmaak van de begroting de uitwerking van 
de diverse akkoorden, nog onduidelijk waren, zijn er enkele aannames gemaakt. De 
uiteindelijke bijstelling van de personele bekostiging is gunstiger uitgevallen dan de 
begrote € 10 per leerling. Dit komt in het bijzonder tot uitdrukking bij Prestatiebox 
gelden onder de reguliere rijksbijdragen van OC&W.  Opgemerkt dat bijvoorbeeld de 
achteraf ontvangen bijstelling van de personele bekostiging dikwijls ter compensatie 
is van cao‐ salarisstijgingen, die ook zichtbaar worden bij de personele lasten. 
 
Daarnaast heeft de Stichting in 2016 ruim € 32.000 meer ontvangen aan lerarenbeurs 
dan in 2015. 
 
In 2015 is door OC&W bijna € 30.000 ingehouden terwijl dit in 2016 nog geen € 4.000 
bedraagt, dat ook weer een positief verschil oplevert ten opzichte van vorig jaar. 
 
Ook de doorbetalingen Rijksbijdragen SWV zijn € 93.820 in 2016 tegenover € 68.800 
in 2015.  

 
Overige overheidsbijdragen 
De overige overheidsbijdragen zijn bijna € 20.000 gedaald. De subsidies van de 
gemeente Helmond betreffen Topklas en Schakelklas. 
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Overige baten 
De overige baten bedragen ongeveer € 7.300 en dit betreft voornamelijk gelden 
vanuit Visio waar in de begroting geen rekening mee is gehouden.  
 
 
Financiële beschouwing lasten 
 

Lasten € 
2015 

Realisatie
2016 

Begroting
2015 

Realisatie
Afwijking 

t.o.v. 2015 

Personele lasten  1.805.810 1.808.010 1.732.308 4,24% 

Afschrijvingen  40.673 45.754 40.203 1,17% 

Huisvestingslasten 235.062 99.700 85.677 174,36% 

Overige lasten  88.110 85.000 72.804 21,02% 

Leermiddelen  61.547 53.500 73.167 ‐15,88% 

           

Totaal  2.231.202 2.091.964 2.004.159 11,33% 

 
Personeelslasten 
 
Gouden regel binnen lumpsum gedachte is dat structurele personele verplichtingen 

zo veel mogelijk aangepast dienen te worden aan structurele baten. De baten zijn 

direct gekoppeld aan het aantal leerlingen. Gesteld kan worden dat de sturing op de 

formatie het belangrijkste element in de sturing op personele lasten is. 

Onderstaande tabel heeft betrekking op het gemiddelde aantal werkzame 

medewerkers gedurende het kalenderjaar conform Regeling Jaarverslaggeving 

Onderwijs. Dit is bijvoorbeeld inclusief medewerkers die in dienst zijn maar Bapo, 

compensatie‐ of ouderschapsverlof genieten. Exclusief externe inhuur. Het fte‐ 

verloop laat een daling zien over de afgelopen drie jaren, terwijl in 2016 het aantal 

leerlingen weer stijgt. 

Leerlingen en 
personeel (FTE) 

Leerlingen 
1‐oktober 

FTE 

2016  374  27.43 FTE 

2015  363  28.80 FTE 

2014  368  30.00 FTE 

 

De personele lasten stabiliseren in het verslagjaar. De lonen en salarissen zijn hoger 

dan voorgaand jaar ondanks een lager fte aantal. Naast deze hoeveelheidsverschillen 

is er ook sprake van prijsverschillen.  

 

De premie aanpassing bij het Vervangingsfonds veroorzaakt prijsverschil op de lonen 
en salarissen. 

 



 

26 
 

 

 
In de begroting 2016 is uit gegaan van 6% premie. Bovendien was er door de 
aangekondigde modernisering bij het VVF eerder een verdere premiedaling verwacht 
dan een premiestijging. 
 

Loonkostenontwikkeling 
Op 27 april 2016 hebben werkgeversorganisatie PO‐Raad en vakorganisaties een 
onderhandelaarsakkoord voor een cao voor het primair onderwijs 2016 ‐ 2017 
afgesloten.  
Dit akkoord geeft uitvoering aan het loonruimteakkoord, de wet werk en zekerheid 

(WWZ)  en het sociaal akkoord. De hoofdpunten van het akkoord zijn:  

 M.i.v. 1 juli 2016 een structurele salarisverhoging van 3,8%. 

 Voor de periode van 1 januari tot en met juni 2016 ontvangen werknemers 

een eenmalige uitkering die correspondeert met een loonsverhoging van 3,8% 

vanaf 1 januari 2016.  

 Op 1 april 2017 krijgen de werknemers een eenmalige uitkering (naar rato) 

van 500 euro. 

 De aangepaste salaristabellen met 1,25% loonsverhoging worden opgenomen 

in de cao.  

 Hiermee bedraagt de totale structurele loonsverhoging in 2015 en 2016 

5,05%.  

 

Op moment van opmaak van de begroting voor 2016 was nog niet duidelijk wanneer 

alles exact verwerkt zou worden in salaristabellen en hoe de vrijval van 

pensioenpremie gestalte zou krijgen. 

Als uitgangspunt in de loonkosten begroting 2016 is rekening gehouden met een 

additionele verhoging van 3,65%. Deze is opgebouwd uit:  

 de structurele loonsverhoging van 2015 á 1,25%,  

 structurele loonsverhoging 2016 á 1,60%, 

 vrijval ABP 2015 á 0,80%. 

 

Daarnaast is bij opmaak van de begroting het advies van de PO‐raad gevolgd dat deze 

totale loonsverhoging van 5,05% aanvullend gedekt zou worden door een 

toekomstige vrijval premie ABP van 1,4% per 1 januari 2016. Voor de totale dekking 

van het loonruimteakkoord zou dit betekenen dat uiteindelijk 0,18% van de 5,05% 

voor rekening van bevoegd gezag komt. 
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Terugkijkend over realisatie 2016, kan gesteld worden dat de verwachte vrijval van de 
ABP premie tegenviel. Dit wordt veroorzaakt doordat ABP in januari 2016 besloot om 
per 1 april 2016 een premieopslag van 1% te gaan heffen. Hiermee kwamen in eerste 
instantie de afspraken van het loonruimteakkoord inzake loonsverhoging in gevaar. In 
tweede instantie heeft het kabinet besloten om deze stijging te compenseren. 
 
Onderstaande tabel geeft het aandeel van personele lasten uitgedrukt als aandeel 
van de totale lasten weer, dit is de verhouding in bestedingspatroon aan personele 
lasten en materiële lasten.  
     

Aandeel 
personeelslasten % 

Realisatie Landelijk gem. 
PO1 besturen 

2016  80.9   

2015  86.4  84.2 

2014  85.6  88.2 

 
Bij R.K. Stichting De Goede Herder was een stijgende lijn te zien in het aandeel 
personele lasten ten opzichte van de totale lasten, maar in 2016 en flinke daling. Dit 
percentage geeft echter een vertekend beeld, omdat de overige lasten in verhouding 
meer stijgen (als gevolg van onderhoud – huisvestingslasten) dan personele lasten en 
hierdoor de verhouding personele lasten daalt. Puur in € gekeken zie je dat de 
personele lasten gestegen zijn, ondanks een daling in FTE’s.  
 
Om te sturen op het aandeel de personele lasten uitgedrukt in totale lasten is een 
instrument, maar bevat een risico. Het kengetal Personeel / Rijksbijdragen benadert 
de personele lasten vanuit de baten kant. 
 

Personele lasten/ 
Rijksbijdragen % 

Realisatie  Landelijk gem. 
PO1 besturen 

2016  86.3   

2015  86.2  Nog niet bekend 

2014  87.4  88.3 
 

Het aandeel van de personele lasten uitgedrukt ten opzichte van de rijksbijdragen is 
nagenoeg gelijk aan 2015.  
 
De verhouding personele lasten t.o.v. rijksbijdragen is 86% tegenover 90% budget 
2016. Het kengetal personeelslasten t.o.v. rijksbijdragen wordt door de Inspectie 
gehanteerd om te oordelen of de continuïteit van de Stichting niet in gevaar is.  
Als norm is het plafond bepaald op 95%.  
 
Bij de overige personele lasten vallen de inhuur externen en de kosten passend 
onderwijs op. De inhuur externen (personeel niet in loondienst) waren niet begroot 
terwijl hier over 2016 een realisatie tegenover staat van ruim € 35.000. De kosten 
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passend onderwijs daarentegen blijven bijna € 70.000 achter op de begroting dat 
weer een positief effect heeft. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingskosten zijn ca. € 5.000 lager dan begroot en ongeveer gelijk aan vorig 
jaar.  De gerealiseerde investeringen zijn iets lager dan begroot waarbij Leermiddelen 
en Inventaris/meubilair achterblijven op de begroting en ICT bijna drie keer zoveel is 
dan begroot. De begrote investeringen in 2016 zijn voor wat betreft de 
afschrijvingskosten het hele jaar meegenomen, met andere woorden alsof ze per 1‐1‐
2016 worden aangeschaft. Het uitstellen of laten vervallen van geplande 
investeringen heeft dus een positief effect op het resultaat. 
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn enorm gestegen t.o.v. 2015 en overschrijden eveneens de 
begroting 2016.  
Dit wordt met name veroorzaakt door de hogere dotatie onderhoudsvoorziening. 
Eind 2016 is een nieuw Meerjaren Onderhoudsplan opgesteld, waardoor een extra 
dotatie in 2016 noodzakelijk was van ruim € 123.000.  
In 2027 staat het onderhoud aan het dak gepland voor ruim € 500.000 dat als gevolg 
van de doordecentralisatie van het buitenonderhoud door de Gemeente nu voor 
rekening van de school komt. Het bestuur is hierover nog in gesprek met de 
Gemeente daar het onderhoud eigenlijk al eerder gepland stond en reeds door de 
Gemeente was toegezegd voordat de doordecentralisatie plaats vond. 
 
(Huisvestingslasten + afschrijvingslasten gebouwen/terreinen) / totale lasten 
bedraagt 10,55% in 2016 (4,27% in 2015) terwijl hier een begroting tegenover staat 
van 4,77%. 
 
Overige lasten 
De overige lasten zijn ongeveer gelijk aan 2015 en overschrijden de begroting met 
ongeveer € 3.000.  Het verschil tussen begroting en realisatie wordt voornamelijk 
veroorzaakt door administratie/beheer‐ en accountantslasten, maar ook de 
contributies en lasten culturele vorming laten een lichte overschrijding zien ten 
opzichte van de begroting. 
 
Leermiddelen 
De uitgaven voor leermiddelen zijn ruim  € 8.000 hoger (15%) dan begroot en ruim      
€ 3.000 hoger dan 2015. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
uitgaven ICT. 
 
Beloning bestuursleden 
Conform de wet normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) dient er een opgave in de jaarrekening te worden opgenomen van de 
bezoldiging en overige vergoedingen die bestuurders in het boekjaar hebben 
ontvangen. Dit overzicht is in de jaarrekening opgenomen. 
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Treasury 
Het bestuur van de stichting heeft een treasury statuut. Door middel van het statuut 
en de hierin beschreven uitgangspunten en randvoorwaarden wordt een behoorlijk 
beheer van de beschikbare publieke middelen gewaarborgd. Het doel van het beheer 
is het verzekeren van een gezonde exploitatie en het voortbestaan van de instelling. 
Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen in overeenstemming met 
hun bestemming worden besteed. 
 
Stichting de Goede Herder kent een betaalrekening en een bedrijfsspaarrekening bij 
de Rabobank. Op balansdatum op de spaarrekening een saldo van ongeveer                 
€ 441.500. (2015: € 439.500). Verder zijn er geen beleggingen in financiële vaste 
activa. Koersverliezen zijn daarom niet aan de orde. De stichting heeft daardoor een 
laag risico.  
Rentebaten bedragen € 732 (2015: € 2.062) tegenover € 4.000 begroot. De 
rentekosten zijn laag met € 150 (2015: € 157). Behaald rendement is circa 0,2%. 
Bovenstaande onderstreept dat er een beheerste situatie is. 
 
 

 
5.2   Balans 
 
Aangezien financiën op balansdatum een momentopname betreft en sturing plaats 
dient te vinden over jaren heen, is de ontwikkeling van de verhoudingscijfers 
inzichtelijk gemaakt.  
 
Per ultimo 2016 bedraagt het balanstotaal van R.K. Stichting De Goede Herder  
€ 1.374.305. Dit totaal vertoont een stijging ten opzichte van de € 1.210.681 een jaar 
eerder. De balans geeft aan welke waarden (activa) er aan het begin en eind van een 
kalenderjaar bij R.K. Stichting De Goede Herder aanwezig zijn en hoe deze 
gefinancierd worden (passiva).  
 

Balans  31‐12‐2015   31‐12‐2014

   €     € 

Activa       

MVA  226.582   219.681

Ministerie van OCW  109.188   103.004

Overige vorderingen  731   16.741

Overlopende activa  18.684   13.651

Liquide middelen  1.067.574   994.228

Totaal activa  1.422.759   1.347.305

        

Passiva       

Algemene reserve  852.052   904.161

Voorzieningen   347.697   216.653
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Crediteuren  39.178   28.405

Belastingen en premies soc. verz.   84.956   88.822

Schulden terzake van pensioenen  18.232   17.352

Overlopende kortlopende schulden  1.890   53.900

Overlopende passiva  78.754   38.012

Totaal passiva  1.422.759   1.347.305

De balanswaarde is gestegen, dit komt voornamelijk door de toename van de liquide 
middelen.  
 
Activa  
De waarde van de materiële vaste activa op de balans is gestegen doordat er meer 
geïnvesteerd is dan dat er afgeschreven is. Daarnaast zijn de vorderingen gedaald, 
doordat de vordering van gemeente Helmond ontvangen is. De overlopende activa 
zijn gestegen mede door de nog te ontvangen gelden Vervangingsfonds.  
 
Passiva 
De algemene reserve is 6% lager dan 2015. De voorzieningen betreffen een 
onderhoudsvoorziening en een voorziening jubilea. Aan de onderhoudsvoorziening 
wordt jaarlijks gedoteerd op basis van de meerjarenonderhoudsplannen.   
De onttrekkingen zijn afhankelijk van de jaarlijkse uitgaven welke in het 
meerjarenonderhoudsplan zijn opgenomen voor onderhoud. In 2016 zijn nieuwe 
onderhoudsplannen opgesteld, waarbij ook het buitenonderhoud betrokken is, 
aangezien de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassingen aan 
het gebouw met ingang van 1 januari 2015 bij het bevoegd gezag van het 
schoolbestuur ligt (doordecentralisatie). In 2016 heeft een aanvullende dotatie plaats 
gevonden aan de onderhoudsvoorziening om deze peil te houden. 

 
 

5.3   Kengetallen 
 

In de Staatscourant van 24 november 2011 staat gepubliceerd dat de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) de beleidsregel financieel toezicht po en 
vo 2011 heeft vastgesteld. Het financiële toezicht is gericht op financiële risico’s op 
het niveau van bevoegd gezag (bestuur) van de scholen en betreft de aspecten:  
 
De financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid.  
Hierbij fungeert het rapport van commissie “Don” over het financiële beleid bij 
onderwijsinstellingen als kapstok. Dit rapport hanteert twee uitgangspunten: 
vermogensbeheer en budget beheer.  
Bij vermogensbeheer staat de vraag centraal: wat is de kapitaalsbehoefte van de 
instelling? Om dit te kunnen berekenen stelt de commissie het begrip 
kapitalisatiefactor centraal. 
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 Kapitalisatiefactor 
De commissie hanteert de kapitalisatiefactor als kengetal om te signaleren of 
onderwijsinstellingen hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van 
hun taken. Definitie:  
(Totaal Kapitaal excl. Gebouwen & Terreinen) gedeeld door Totale Baten (TK / TB).  
Als instellingen meer kapitaal hebben dan past bij de jaarlijkse baten, wordt een deel 
van dat kapitaal kennelijk niet efficiënt benut. Het hanteren van signaleringsgrenzen 
is een instrument om het beeld bij deze veronderstelling verder te vormen. 
 
Als eerste benadering wordt een bovengrens aan de kapitalisatiefactor toegekend 
van:  

60 % voor kleine instellingen met < € 5 mln. jaarlijkse baten. 
 
 

Normatieve Kapitalisatiefactor 
besturen 

< € 5 mln 
baten  > € 8 mln baten 

Bufferliquiditeit  10.0%  5.0% 

Transactieliquiditeit  13.8%  8.5% 

Financieringsfunctie  31.5%  20.5% 

  55.3%  34.0% 

Afgeronde signaleringsgrens   60.0%  35.0% 

Bron: Staatscourant 24 november 2011 vastgesteld door Ministerie van OC&W. 
 
Concreet betekent dit voor R.K. Stichting De Goede Herder dat bij jaarlijkse baten van   
€ 2,2 miljoen de bovengrens van 60% van kracht is. Dit vertaalt zich in een bovengrens 
van € 1,3 miljoen aan kapitaal. 
 
Bufferliquiditeit 
Er is een financiële buffer benodigd om niet beheersbare risico’s op te vangen. 
Afhankelijk van de grootte van de onderwijsinstelling wordt door de commissie een 
percentage van de totale baten geadviseerd als buffer. Risicomarges worden voor een 
eerste beoordeling als volgt gekwantificeerd:  
10% voor instellingen met < € 5 mln. jaarlijkse baten.  
 
Voor R.K. Stichting De Goede Herder betekent dit dat een normatief financieel 
benodigde buffer nodig is voor risico‐opvang van 10% van de totale baten van € 2,2 
mln., concreet is dit € 220.000. Aspecten waar qua risico inschatting bijvoorbeeld 
rekening mee gehouden dient te gaan worden zijn de krimp in leerlingenaantallen.  
 
Minder leerlingen betekent minder inkomsten. Echter, minder leerlingen leidt niet 
meteen tot minder kosten.  
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Kapitalisatiefactor is: (totaal kapitaal excl. gebouwen & terreinen ) / totale baten 
 

Kapitalisatie 
factor 

Realisatie  Normering  Landelijk gem. 
PO1 besturen 

2016  65.0%  < 60.0%   

2015  62.8%  < 60.0%  67.5% 

2014  57.6%  < 60.0%  66.7% 

 
De kapitalisatiefactor laat zowel in 2016 als in 2015 een stijging zien. Met een 
kapitalisatiefactor van 65.0 % is de voorzichtige conclusie dat nader onderzoek niet 
uit te sluiten valt.  
 
Reserves en voorzieningen 
Onderstaand een analyse eind 2016 van de stand en verloop van de reserves en 
voorzieningen. De gegevens per leerling zijn gebaseerd op de tel data 1‐10‐2016 waar 
het leerling aantal 374 bedraagt (1‐10‐2015: 363 leerlingen).  
 
Eigen vermogen 
In 2016 is het eigen vermogen van RK Stichting de Goede Herder afgenomen met 
circa € 52.000 naar een totaal van  € 852.000. Gebaseerd op 374 leerlingen bedraagt 
het eigen vermogen per leerling € 2.278 (2015: € 2.491).  
 
Voorziening Jubilea 
Eind 2016 is er binnen de personele voorzieningen een voorziening voor jubilea. Deze 
is noodzakelijk ter financiering van de toekomstige aanspraken op jubilea. De 
voorziening jubilea bedraagt ultimo 2016 € 25.736, per leerling bedraagt de jubilea 
voorziening € 69 (2015: € 60). 
 
Voorziening Preventief Onderhoud 
De egalisatievoorziening onderhoud is gebaseerd op meerjaren onderhoudsplan van 
de school met het doel om een prima staat van het gebouw te kunnen blijven 
financieren. In 2016 is dit meerjaren onderhoudsplan geüpdatet. De voorziening is 
ultimo 2016 gestegen met € 127.000 naar een niveau van ongeveer € 322.000. De 
waarde van de voorziening bedraagt per leerling € 861 (2015: € 537).  
Reserves en voorzieningen zijn te bestempelen als middelen om op het juiste, 
noodzakelijke moment in te kunnen zetten voor verplichtingen of risico’s, ten einde 
de kwaliteit van onderwijs, personeel en faciliteiten te kunnen blijven garanderen. 
 
Het tweede kengetal dat het ministerie van OC&W hanteert om een beeld te krijgen 
bij het vermogensbeheer van onderwijsinstellingen is de solvabiliteit.  
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid van een 
organisatie en geeft aan of de organisatie aan haar financiële verplichtingen kan 
voldoen. Bij onderwijsorganisaties is sprake van 2 solvabiliteit ratio’ s. Het verschil 
tussen beiden wordt veroorzaakt door voorzieningen groot onderhoud en personeel.  
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Solvabiliteit 1 is eigen vermogen / totaal vermogen. 
Solvabiliteit 2 is (eigen vermogen + voorzieningen ) / totaal vermogen. 
 

Solvabiliteit 
1 

Realisatie  Normering  Landelijk gem. 
PO1 besturen 

2016  0.60  > 0.20   

2015  0.67  > 0.20  0.68 

2014  0.64  > 0.20  0.68 
 

Voorzieningen voor groot onderhoud en personeel zijn redelijkerwijs in te schatten en 
vormen met 16% een substantieel deel van het totale vermogen.  
 

Solvabiliteit 
2 

Realisatie  Normering  Landelijk gem. 
PO1 besturen 

2016  0.84  > 0.50   

2015  0.83  > 0.50  0.79 

2014  0.81  > 0.50  0.78 
 

De solvabiliteit 1 van R.K. Stichting De Goede Herder is goed en ligt ruim boven de 
door het Ministerie aangegeven norm. Ten opzichte van vorig jaar is de solvabiliteit 
van de Stichting gedaald. Ook solvabiliteit 2 ‘scoort’ meer dan goed en ligt hoger dan 
de landelijke gemiddelden.  

 

Weerstandsvermogen 
In hoeverre kan het bestuur zich een tekort in de baten en lasten permitteren in 
relatie tot de opgebouwde reserves. Het geeft het bestuur inzicht in de capaciteit om 
onvoorziene tegenvallers in de staat van baten en lasten op te vangen.  
Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een percentage van de jaarlijkse 
rijksbijdragen, omdat bij een goede kostenbeheersing met name een afname van de 
rijksbijdragen middels het weerstandsvermogen moet kunnen worden opgevangen. 
Een eenduidige norm is niet aan te geven. Bepalende factoren zijn: 
- Het aantal scholen; hoe meer scholen bij het bestuur zijn aangesloten, des te meer 

mogelijkheid tot interne risicospreiding. 
- Omvang bestuur; een grotere omvang geeft meer flexibiliteit in de kostenstructuur 

door de betere personele mobiliteit. 
- Kostenbeheersing; vereist een goed functionerende p&c cyclus. 
- Afwijkingen t.o.v. het landelijke gemiddelde; bij ongunstige afwijkingen wordt een 

hoger weerstandsvermogen geadviseerd.  
 
Weerstandsvermogen is (eigen vermogen ‐/‐ materiële vaste activa) / totale 
rijksbijdragen. 
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Weerstands‐
vermogen % 

Realisatie  Normering  Landelijk gem. 
PO1 besturen 

2016 
29.88 

15.00 ‐ 
20.00   

2015 
34.07 

15.00 ‐ 
20.00  34.73 

2014 
26.85 

15.00 ‐ 
20.00  33.90 

 

Het weerstandvermogen van R.K. Stichting De Goede Herder kan betiteld worden als 
ruim voldoende. De Stichting is goed in staat om eventuele onvoorziene tegenvallers 
in de staat van baten en lasten op te vangen. Aanvullende acties zijn dan ook niet 
noodzakelijk. Er is ruimte voor aanvullende investeringen.  
 
Voor de korte termijn adviseert de commissie “Don” om te kijken naar budgetbeheer. 
 

Budgetbeheer 
 
Liquiditeit 
De liquiditeit geeft aan of een organisatie voldoende geld beschikbaar heeft om aan 
de direct opeisbare betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een goede 
liquiditeitsratio illustreert het vermogen van een organisatie om crediteuren tijdig (op 
korte termijn) te kunnen betalen.  
 
Liquiditeit {current ratio} is (kortlopende vorderingen + liquide middelen) / 
kortlopende schulden. 
 

Liquiditeit  Realisatie  Normering  Landelijk gem. 
PO1 besturen 

2016 
5.36 

1.50 > L > 
0.50   

2015 
4.98 

1.50 > L > 
0.50  5.3 

2014 
4.14 

1.50 > L > 
0.50  5.0 

     

De liquiditeit is ten opzichte van voorgaande jaren licht gestegen. De stijging van de 
liquide middelen zorgt voor de stijging van dit kengetal. Voor een gedetailleerd 
overzicht van de ontwikkeling van de liquide positie van R.K. Stichting De Goede 
Herder gedurende het verslagjaar, wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht B4 
van de jaarrekening.  

 
Rentabiliteit 
Rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een 
positief dan wel negatief bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering in relatie tot de 
totale baten.  
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Rentabiliteit is resultaat baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering / totale baten. 
 

Rentabiliteit 
% 

Realisatie  Normering  Landelijk 
gem. PO1 
besturen 

2016  ‐/‐ 2.39  5.00 > R > 0.00  

2015       6.16  5.00 > R > 0.00 2.17 

2014       2.17  5.00 > R > 0.00 0.80 

 
De rentabiliteit is in 2015 fors gestegen ten opzichte van een jaar eerder, veroorzaakt 
door het positieve resultaat van baten en lasten. Maar in 2016 daalt de rentabiliteit weer 
(zelfs negatief) als gevolg van het negatieve resultaat.  

De begrote rentabiliteit voor 2016 was 0%. De negatieve rentabiliteit wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door de extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Een 
negatieve rentabiliteit kan risicovol zijn. Er gaat meer geld uit dan er binnenkomt. Een 
situatie wordt echt precair als de rentabiliteit scores structureel negatief zijn en 
tevens naar verwachting negatief blijven in de toekomst. Dan blijf je interen op 
reserves en voorzieningen. De PO‐Raad adviseert, dat gemiddelde rentabiliteit 
berekent over de afgelopen jaren, dient uit te komen tussen 0% en 5%.  
De RK Stichting de Goede Herder heeft een gemiddelde rentabiliteit van ongeveer 2% 
over de laatste 3 jaren heen gerekend.  
 
Waarderingskader financiële continuïteit 
Aan de hand van de besproken kengetallen over vermogensbeheer en budgetbeheer, 
kan er een uitspraak gedaan worden over de financiële continuïteit.  
Er is grip op de financiële situatie. Het financiële beleid is gericht op beheersing van 
risico’s en niet op oppotten.    
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6.   Continuïteitsparagraaf 
 

Naast de begroting 2017 is er een meerjarenbegroting vastgesteld t/m 2021. Om de 
inkomsten te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van leerling prognoses opgesteld 
door de gemeente.  
 
 

6.1  Gegevens set / toekomstige ontwikkeling 
 
Kengetallen toekomstige ontwikkeling 

 
 

Op het vlak van personele bezetting worden er weinig aanpassingen in de formatie 
verwacht. Wel wordt er kritisch gekeken naar de formatie voor de toekomst, waar 
eventueel mogelijkheden tot afvloeiing zit. Vanuit de prognoses van de gemeente 
wordt een lichte stijging in leerlingen aantallen verwacht in 2017 en 2018, daarna 
stabiliseert het zich weer op 375 leerlingen.  
 

 
 
De meerjarenbegroting laat zien hoe de Stichting zich bij ongewijzigd beleid 
ontwikkeld. De exploitatieresultaten worden in de loop van de jaren negatiever. Er is 
vanuit het voorzichtigheidsprincipe begroot; er is rekening gehouden met het 
wegvallen van gelden vanuit de gemeente en zijn de baten inzake impulsgebieden 
niet volledig meegenomen. De inkomsten die voortvloeien vanuit het 
bestuursakkoord zijn wel gedeeltelijk meegenomen.  
Wat betreft de meerjaren loonkostenbegroting is het FTE saldo gelijk gebleven en dus 
geen rekening gehouden met mogelijk natuurlijk verloop. 
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6.2  Balansprognose t/m 2021 en ontwikkeling kengetallen  
 

Onderstaand de balansprognose gebaseerd op de Meerjarenbegroting 2017‐2021. 
 

 
 
In deze balans is rekening gehouden met diverse investeringen inzake OLP, ICT, 
inventaris en het gebouw. Het eigen vermogen loopt terug tot € 369.000 als gevolg 
van negatieve resultaten. Het bestuur is volop in overleg met de Gemeente Helmond 
om het buitenonderhoud (deels) toch nog bij hen te kunnen declareren. Verder wordt 
er gekeken naar de meerjaren formatie om te kijken of hierin aanpassingen gedaan 
kunnen worden. Kortom op korte termijn zijn er geen acute problemen en de 
verwachting is ook dat in de toekomst deze problemen voorkomen kunnen worden 
door tijdig ingrijpen. 
 
Op basis van bovenstaande balans resultaten zijn onderstaande kengetallen 
berekend. De signaleringsgrenzen zijn vastgesteld door PO‐Raad. 
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Uit de meerjaren kengetallen blijkt een daling in bijna alle kengetallen, waarbij een  
aantal onder de norm. De Stichting heeft voldoende kapitalisatiefactor om eventuele 
 tegenvallers te kunnen dragen, maar dat mag natuurlijk niet te lang  gaan duren. In  
de meerjarenbegroting is daarnaast uit voorzichtigheid nog geen rekening gehouden 
met eventuele tegemoetkomingen vanuit de Gemeente Helmond inzake onderhoud  
van het dak en zijn de FTE’s gelijk gehouden.  

 
 

6.3  Risicobeheersing 
 
Het risicobeheersing‐ en controlesysteem is erop gericht risico’s in beeld te hebben 
en tijdig te kunnen signaleren om vervolgens maatregelen te kunnen treffen.  
 

Rapportage risicobeheersingsysteem 
Voor de bedrijfsvoering gelden de algemene beginselen van functiescheiding, 
afbakening van taken en bevoegdheden/ verantwoordelijkheden. De statuten en het 
bestuurs‐ en managementstatuut vormen hiervoor de basis. De regelingen zijn in de 
praktijk geïmplementeerd en de goede werking wordt bewaakt door het bestuur.  
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Risico’s en onzekerheden  
In de komende jaren is de verwachting op basis van de gegevens en informatie die nu 
voorhanden is dat er financieel minder speelruimte zal zijn. Dit is voornamelijk als 
gevolg van een dalend leerlingenaantal en het wegvallen van aanvullende middelen in 
de vorm van subsidies voor onder andere de taal‐ en topklas. Daarnaast zijn er nog 
veel onzekerheden als het gaat om de feitelijke kosten in het kader van Passend 
Onderwijs. Het bestuur kiest voor behoedzaam begroten. Baten worden aan de 
voorzichtige kant opgenomen in de meerjarenbegroting, kosten zo reëel mogelijk.  
De betrouwbaarheid van de meerjarenbegroting is hierdoor beperkt en deels 
gebaseerd op aannames.  
 
De vraag óf en op welke wijze, de financiering m.b.t. onderwijsachterstanden, de 
gewichtenregeling, vroeg‐ en voorschoolse educatie (en daarmee schakelklassen) en 
de postcodemiddelen in de komende jaren worden voortgezet is de factor die de 
grootste onzekerheid met zich meebrengt. De leerlingenaantallen zullen blijven 
fluctueren maar laten in elk geval voor 2016 een lichte stijging zien. De flexibiliteit 
binnen het personeelsbestand is beperkt. De leeftijdsopbouw is dusdanig dat er 
weinig natuurlijk verloop of spontane verzoeken tot vermindering van arbeidsfactor 
vanwege veranderende privéomstandigheden te verwachten zijn.  
 
In het licht van het werkgelegenheidsbeleid zal er mogelijk een aantal FTE in RDDF 
geplaatst moeten worden waarna gestart wordt met de vrijwillige fase. Om hierop te 
anticiperen en leerkrachten voor te bereiden zullen we als bestuur waar mogelijk de 
medewerkers meenemen in deze ontwikkelingen. Door pro‐ actief te communiceren 
hopen we medewerkers bewust te maken van de (toekomstige) situatie en eventueel 
in beweging te krijgen. Tot die tijd zullen we personele keuzes maken die niet of zo 
minimaal mogelijk leiden tot personele verplichtingen. Personeel zal waar dat past en 
wenselijk is nadrukkelijk worden uitgenodigd zich bij het opbouwen van de door hen 
gewenste loopbaan ook buiten onze organisatie te oriënteren. Formatieve 
ontwikkelingen binnen Silvester‐Bernadette (de basisschool waarmee een 
samenwerkingsverband onder de naam “Panta Rhei” is aangegaan) worden gedeeld. 
Ontwikkelwensen zullen zoveel als mogelijk en daar waar passend worden 
gehonoreerd.  
 
Waar mogelijk zoeken we de samenwerking met andere besturen in het inlenen van 
tijdelijk personeel om eigen verplichtingen te beperken en tegelijkertijd een 
inhoudelijke impuls te geven doordat nieuwe kennis en ervaring in de organisatie 
komt.  

In de communicatie naar het team ligt de uitdaging in het enerzijds creëren van een 
realistisch toekomstperspectief en anderzijds randvoorwaarden om goed onderwijs  
mogelijk te blijven maken en te realiseren. Financieel maar zeker ook op het gebied 
van onderwijsinhoud hebben en houden we vertrouwen in de toekomst en 
ondersteuning. De organisatie is nog steeds gezond en stabiel maar om dat ook in de 
toekomst zo te laten blijven zullen er stappen moeten worden ondernomen.  

In de communicatie naar ouders toe zal sprake moeten zijn van een realistisch verhaal 
zodat verwachtingen van ouders ook gebaseerd kunnen zijn op juiste informatie.  
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Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat beeldvorming positief blijft. Als beelden 
te negatief worden bestaat het risico dat er als ware een “selffulfilling prophecy” 
ontstaat. Dat betekent dat we ouders actief zullen informeren op het moment dat 
ontwikkelingen voor hen relevante gevolgen hebben. 
 
Krachten bundelen 
Gekeken naar de langere termijn heeft het bestuur het initiatief genomen om in 
gesprek te gaan met enkele collega eenpitters. Het streven is om te verkennen waar 
en op welke manier samenwerking kan helpen bij het bereiken van onderwijskundige 
doelen en het behalen van voordelen bijvoorbeeld bij inkoop of het delen van kennis 
en menskracht. Met andere woorden hoe we met behoud van de eigen sturing toch 
meer kunnen bereiken met minder risico danwel wat zijn de mogelijkheden om 
risico’s te spreiden.  
 
Gevolgen wet‐ en regelgeving 
De gevolgen van wetswijzigingen in het kader van buitenonderhoud 
(doorcentralisatie) en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) worden in beeld gebracht en 
gemonitord. Het bestuur heeft de ambitie om per 1 januari 2018 een zgn. Eigen 
Risicodrager te worden. Daarmee neemt de vrijheid toe om vervanging in te vullen 
zoals dat wenselijk en passend is. In 2017 zullen daarom de potentiële risico’s en de 
verschillende mogelijkheden tot het verzekeren ervan worden onderzocht. We zullen 
ons daarbij ook zeker laten voeden door de ervaringen van besturen die de stap al 
eerder hebben gezet. 
 
Rapportage toezichthoudend orgaan 
De Goede Herder conformeert zich aan de Code Goed Bestuur. Aan kwalitatief goed 
onderwijs draagt een goed bestuur van de scholen zeker bij. Vandaar dat er de Code 
Goed Bestuur (in het Primair Onderwijs) is vastgesteld. Deze code moet er mede voor 
zorgen dat scholen (in het primair onderwijs) goed bestuur hebben en houden. In de 
Code Goed Bestuur staan o.a. bepalingen over de functiescheiding tussen bestuur en 
intern toezicht, de zorg voor kwalitatief goed onderwijs en een optimale ontwikkeling 
van leerlingen en medewerkers. Ook zaken als interne verantwoording, communicatie 
met belanghebbenden en cultuur komen aan bod.  
 
In het jaar 2015 heeft het bestuur meerdere malen vergaderd met de directeur 
bestuurder die in deze vergadering verantwoording aflegde over het gevoerd beleid 
en het bestuur op de hoogte bracht van nieuwe, landelijke, regionale, stedelijke en 
schoolse ontwikkelingen. Er is veelvuldig stilgestaan bij de financiële situatie en de 
daaruit voortvloeiende acties en keuzes. Daarnaast is inhoudelijk stilgestaan bij de 
leeropbrengsten, de analyse daarvan en de in te zetten acties. 
 
Klachtenafhandeling 
Veruit de meeste problemen die binnen R.K. Stichting De Goede Herder voorkomen 
kunnen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op 
een juiste wijze worden afgehandeld. In die gevallen waar dit niet mogelijk is, kan 
men een beroep doen op de zogenaamde klachtenregeling. Voor meer informatie 
over de klachten procedure kunt u terecht op onze website.  
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7.    Relevante ontwikkelingen 
 
In dit hoofdstuk een globaal overzicht van de onderwerpen waar de school in het 
komende kalenderjaar mee aan de slag moet of in ieder geval verder moet.  
Dit zijn vaak onderwerpen die hun oorsprong buiten de school vinden en op stedelijk 
of zelfs regionaal niveau moeten worden uitgewerkt vanwege nieuwe 
onderwijspolitiek. 
 

7.1    Passend Onderwijs 
 
Sinds de start van Passend Onderwijs in augustus 2014 zijn we onderdeel van het 
samenwerkingsverband (swv) PO 30‐08. Het samenwerkingsverband is ingericht op 
basis van het bestuursmodel. Middelen gaan zoveel mogelijk direct naar de 
schoolbesturen naar rato van het aantal leerlingen. Besturen zijn vervolgens zelf 
verantwoordelijk voor het organiseren, inkopen en samenwerken om de gewenste 
ondersteuning binnen de eigen organisatie vorm te geven. Met de praktijk komen ook 
de voorbeelden waar afspraken ontbreken, niet afdoende zijn of geen recht doen aan 
de intentie waarmee ze gemaakt zijn. Het gaat dat om zaken als aansprakelijkheid in 
het kader van zorgplicht, ambulante begeleiding en leerlingstromen binnen de regio. 
Voor een klein schoolbestuur is de impact van elke verwijzing op bestuursniveau 
groot. Middelen stromen in ons geval te allen tijde weg uit de organisatie. We blijven 
financieel aansprakelijk zolang de leerling de basisschoolperiode doorloopt. 
Tegelijkertijd hebben we nauwelijks sturingsmogelijkheden om ervoor te zorgen dat 
deze periode van verwijzing zo kortdurend als mogelijk is. Dit is met name schrijnend 
omdat we in het afgelopen jaar een aantal keer geconfronteerd zijn met leerlingen 
die al kort na de start alsnog verwezen moesten worden door omstandigheden die 
volledig buiten onze invloedsfeer liggen. 
We vragen met regelmaat aandacht voor dit specifieke thema en de ongewenste 
gevolgen van de vigerende regels en afspraken. Het probleem wordt erkend maar dit 
heeft tot nu toe nog niet geleidt tot oplossingen. 
 

7.2    Huisvesting 
 
Aan het einde van 2014 is de wet op doorcentralisatie buitenonderhoud aangenomen 
door de eerste kamer. Op dat moment was de decentralisatie per 1 januari 2015 een 
feit. Schoolbesturen ontvangen sinds die datum de gelden voor het onderhoud van de 
buitenkant van hun schoolgebouwen voortaan rechtstreeks van het rijk middels de 
lumpsum. De gemeente Helmond heeft ervoor gekozen de regeling in 2015 te laten 
ingaan via een “koude overdracht”.   
Dit houdt in dat opgebouwde rechten vanuit het verleden niet worden meegenomen 
in de nieuwe regeling. Onvoorziene kosten komen ook voor rekening van het 
schoolbestuur en vormen daarmee een risico.  
Voor ons bestuur stond er in 2015 een forse investering op de rol i.v.m. het vervangen 
van een deel van het dak. Deze investering maakte nog onderdeel uit van het IHP dat 
van rechtswege is komen te vervallen door de doorcentralisatie. Gesprekken met de 
gemeente om te zoeken naar een oplossing hebben vooralsnog geen concrete 
resultaten opgeleverd.  
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Om eventuele risico’s ook voor de toekomst zo goed mogelijk in beeld te brengen is 
er in 2016 een nieuw MJOP worden opgesteld op basis waaraan we de 
onderhoudsvoorziening kunnen relateren.  Begin 2017 zal de gemeente het initiatief 
nemen om te komen tot een nieuw IHP. Voor onze organisatie zal dit MJOP input 
geven voor die gesprekken. 
 
We zullen in het komende jaar proactief op zoek gaan naar samenwerking om kansen 
te benutten en risico’s te verminderen. 
 

7.3    Wet‐ en regelgeving/cao 
Wet‐ en regelgeving veranderen in een hoog tempo en hebben verregaande gevolgen 
voor onze organisatie. In veel gevallen betekent het een verschuiving van 
verantwoordelijkheden, en daarmee risico’s, naar het individuele schoolbestuur. In 
sommige gevallen, zoals de WWZ, staat de inhoud van de wet op gespannen voet met 
de dagelijkse praktijk in het onderwijs. Vakorganisaties zijn druk doende hier 
aandacht voor te vragen en zo mogelijk uitzonderingen mogelijk te maken. 
 

7.4   Vluchtelingen/NT‐2 
In de loop van 2015 is er een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen richting 
Europa. Ook in Nederland stijgt het aantal asielvragen drastisch. Een deel van deze 
mensen zal, na een eerste opvang in AZC’s, in Nederland mogen blijven en vervolgens 
ook instromen in onze wijk en daarmee onze school. We zien dat kinderen, ook na 
een jaar NT‐2 onderwijs, veelal nog onvoldoende zijn toegerust om ons onderwijs op 
een goede manier te volgen. Hiervoor is in de komende jaren gerichte aandacht 
nodig. 
 
In de instroom van leerlingen vanuit NT‐2 zien we op dit moment nog voornamelijk 
kinderen met een Oost‐Europese achtergrond, hun ouders zijn veelal 
arbeidsmigranten uit o.a. Polen, Letland en Tjechië. In de nabije toekomst zullen ook 
kinderen uit landen als Syrië en Somalië in onze organisatie instromen. Naast een 
taalachterstand is het aannemelijk dat zij ook extra zorg nodig hebben i.v.m. het 
verwerken van hun traumatische ervaringen als gevolg van de situatie in hun 
thuisland en de vlucht ervandaan. 
 

7.5  (regionale) samenwerking 
De impact van de hierboven genoemde ontwikkelingen is groot. De 
verantwoordelijkheid en risico’s evenzo. Om ook in de nabije toekomst een financieel 
gezonde en stabiele organisatie te kunnen blijven zullen we actief op zoek gaan naar 
samenwerkingsvormen. Dat doen we al lokaal maar ook regionaal zijn de eerste 
contacten gelegd. Vooralsnog met collega‐eenpitters toch is het niet ondenkbaar dat 
in een later stadium ook grotere besturen interessante gesprekspartners zouden 
kunnen zijn. Zeker als het gaat om thema’s als vervangersproblematieken en ERD 
bijvoorbeeld. Thema’s waarbij een behoorlijke schaalgrootte nodig is om tot 
verantwoord beleid te kunnen komen. 

 



    

Financiële positie 2016

Vergelijkend balansoverzicht

x € 1.000 % x € 1.000 %

Activa

Materiële vaste activa 227              15,9% 220            16,3%
Vorderingen 129              9,0% 133            9,9%
Liquide middelen 1.067           75,0% 994            73,8%

1.423           99,9% 1.347        100,0%

Passiva

Eigen vermogen 852              59,9% 904            67,1%
Voorzieningen 348              24,4% 217            16,1%
Kortlopende schulden 223              15,7% 226            16,8%

1.423           100,0% 1.347        100,0%

2016
31-12

2015
31-12

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

balansen:
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Resultaat

Het resultaat over 2016 bedraagt  € -/- 52.109 tegenover € 131.485 over 2015. 
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 2.093 2.019 2.009
Overige overheidsbijdragen 78 74 98
Overige baten 7 0 27
Totaal baten 2.178 2.093 2.134

Lasten

Personele lasten 1.806 1.808 1.732
Afschrijvingen 40 46 40
Overige lasten 385 238 232
Totaal lasten 2.231 2.092 2.004

Saldo baten en lasten -53 1 130

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten 1 4 2

Resultaat baten en lasten -52 5 132
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Kengetallen

Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten. 
De kengetallen geven de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname.

2016 2015

Liquiditeit 5,36 4,98
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 59,89 67,11
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Solvabiliteit 2 84,33 83,19
(eigen vermogen (incl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

Rentabiliteit -2,39          6,16           
(saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

Weerstandsvermogen 29,88 34,07
(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / totale rijksbijdragen * 100%

Personele lasten / totale lasten 80,93         86,44         

Materiële lasten / totale lasten 19,07        13,56        

Kapitalisatiefactor 64,98         62,75         
(balanstotaal -/- bw geb&terr) / (totaal baten + fin.baten) * 100%

45

 



    

B1 Grondslagen voor de jaarrekening

ALGEMEEN

Verslaggevingsvoorschriften

Algemeen 

Geldeenheid en taal

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

ACTIVA 

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen

Inventaris, apparatuur en overige materiële vaste activa 

Boekresultaten op materiële vaste activa worden in de baten en lasten verantwoord. 

De jaarrekening is (voorzover niet anders vermeld) opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen 

aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen 

voor de jaarverslaggeving, met in het bijzonder RJ 660 (Onderwijsinstellingen).  Eventuele stelselwijzigingen zijn 

verwerkt conform RJ 140.208.

Voorzover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva voor de nominale waarde 

opgenomen. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

De jaarrekening en het jaarverslag wordt in de Nederlandse taal opgesteld en gepubliceerd en in euro’s 

uitgedrukt.

Wanneer sprake is van economisch eigendom worden de gebouwen en terreinen geactiveerd. Deze gebouwen 

en terreinen worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de 

afschrijving en indien van toepassing met bijzondere waardevermindering. Afschrijving vindt lineair plaats op 

basis van de verwachte economische levensduur.

De inventaris, apparatuur en overige materiële vaste activa zijn in de balans gewaardeerd tegen de 

verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Deze vaste activa worden lineair afgeschreven 

op basis van de verwachte economische levensduur. De activeringsgrens is gesteld op € 500. 
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VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 

Projecten

Liquide middelen 

PASSIVA 

Eigen vermogen

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van Stichting de Goede Herder.
Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil
tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van 
de algemene reserve gebracht.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten gebouwen wordt bepaald op basis van te
verwachten kosten over een reeks van jaren op basis van een onderhoudsplan. De voorziening wordt lineair
opgebouwd. De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste
van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubilea
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen 
uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtjubilea van personeelsleden.

De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de
ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijding en disconteringsvoet.De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten 
laste van deze voorziening gebracht.

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld staan de liquide middelen 

ter vrije beschikking van het bevoegd gezag. 

Bestemmingsreserve (privaat en publiek) en bestemmingsfonds (privaat en publiek). Indien een deel van het 

eigen vermogen is afgezonderd omdat daaraan vanwege het bevoegd gezag een beperktere 

bestedingsmogelijkheid is gegeven wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsreserve. Als deze beperking is 

aangebracht vanwege derden wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.

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 in 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 verplichting 

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.

De vorderingen zijn gewaardeerd op de balans tegen nominale waarde onder aftrek van een (eventueel) 

noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid.  

De onder overige vorderingen en overige schulden opgenomen projecten worden gewaardeerd op basis van de 

opgeboekte lasten verminderd met de reeds ontvangen vergoedingen. Na afloop van het project wordt het 

projectresultaat ten gunste van of ten laste van de baten en lasten geboekt. Uitzondering hierop zijn de 

projecten m.b.t. huisvesting en schades. Resultaten op dit soort projecten worden verwerkt via de voorziening 

groot onderhoud. Wanneer voorzien kan worden dat er verlies wordt geleden op een bepaald project, wordt 

bij de waardering rekening gehouden met een voorziening van het te verwachten verlies. 
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Kortlopende schulden

Pensioenen

STAAT BATEN EN LASTEN 

Algemeen

BATEN

Rijksbijdragen OCW 

LASTEN

Afschrijvingen

Verbouwingen 40 jaar
Inventaris en apparatuur 10 tot 20 jaar
ICT 3 tot 5 jaar
Leermiddelen 8 jaar

Personele lasten

Onder de personele lasten worden de lasten van de medewerkers in dienstverband vermeld. Uitbestede 

werkzaamheden vallen onder de overige personele lasten.

Voor toegezegde bijdrageregelingen betaald de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies 

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

geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregeling. De premies worden verantwoord als 

personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende 

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

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximum een jaar. De schulden worden 

gewaardeerd tegen nominale waarde.

De instelling heeft de toegezegde pensioenenregelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen verwerkt als zou er 

sprake zijn van een toegezegde bijdrageregeling.

De in de baten en lasten opgenomen (normatieve) rijksbijdrage OCW sluit aan op de Rijksbijdragebrieven van 

OCW, hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de segmentatievoorschriften ingeval sprake is van 

verschillende onderwijssectoren en wetten. Onder (normatieve) rijksbijdrage wordt verstaan: de vergoeding 

voor personele en materiële kosten, toegerekend naar het verslagjaar. De overige OCW-subsidies worden 

gespecificeerd per toekenning in de specificatie van de overlopende passiva met betrekking tot het Ministerie 

OCW (B9: model G). 

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

vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle hiermee 

verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de 

hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode 

waarop deze betrekking hebben.
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Bepaling van het resultaat

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Conform Model C RJ 660. De 

geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Onder baten en lasten wordt verstaan het resultaat op de staat van baten en lasten van het bestuur van de 

stichting, na dotaties, afschrijvingen of onttrekkingen aan de voorzieningen. Bij de bepaling van het baten en 

lastenresultaat geldt het voorzichtigheidsprincipe: Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde 

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

geworden. De financiële en buitengewone baten en lasten worden afzonderlijk verantwoord in de staat baten 

en lasten. Het resultaat wordt verwerkt in het eigen vermogen (onder de algemene reserve, waarna op grond 

van bestuursbesluiten eventueel een toedeling kan plaatsvinden aan bestemmingsreserves dan wel 

bestemmingsfondsen) in de balans op basis van (het voorstel voor) de bestemming van het resultaat. 
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B2 Balans per 31 december 2016

Activa

€ € € €

Vaste Activa

Materiële vaste activa

Terreinen 6.720                7.000                
Inventaris en apparatuur 170.383            152.510            
Leermiddelen 49.479              60.171              

226.582            219.681           

Vlottende activa

Vorderingen
Ministerie van OCW 109.188            103.004            
Overige vorderingen en overlopende activa 19.415              30.392              

128.603            133.396           

Liquide middelen
Kas -                         -                        
Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.067.574         994.228            
Overige liquide middelen -                         -                        

1.067.574         994.228           

TOTAAL ACTIVA 1.422.759         1.347.305        

2016 2015
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Passiva

€ € € €

Eigen vermogen 
Bestuursvermogen 21.051              21.051              
Algemene reserve 831.001            883.110            

852.052            904.161           

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening 321.961            194.903            
Overige voorzieningen 25.736              21.750              

347.697            216.653           

Kortlopende schulden 
Crediteuren 39.178              28.405              
Belastingen en premies sociale verzekeringen 84.956              88.822              
Schulden terzake van pensioenen 18.232              17.352              
Overige kortlopende schulden 1.890                -                        
Overige overlopende passiva 78.754              91.912              

223.010            226.491           

TOTAAL PASSIVA 1.422.759         1.347.305        

2016 2015
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B3 Staat van Baten en Lasten  2016

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

€ € €

Baten

(Rijks)bijdragen OCW 2.093.025 2.018.832 2.008.838
Overige overheidsbijdragen 78.182 73.500 97.857
Overige baten 7.304 0 27.044
Totaal baten 2.178.511 2.092.332 2.133.739

Lasten

Personele lasten 1.805.810 1.808.010 1.732.308
Afschrijvingen 40.673 45.754 40.203
Huisvestingslasten 235.062 99.700 85.677
Overige lasten 88.110 85.000 87.670
Leermiddelen 61.547 53.500 58.301
Totaal lasten 2.231.202 2.091.964 2.004.159

Saldo baten en lasten -52.691 368 129.580

Financiële baten en lasten

Financiële baten 732 4.000 2.062
Financiële lasten 150 350 157

Totaal financiële baten en lasten 582 3.650 1.905

Resultaat baten en lasten -52.109 4.018 131.485
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B4 Kasstroom 2016

€ € € €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten -52.691 129.580
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 40.673 40.203
Mutaties voorzieningen 131.044 15.000

171.717 55.203
Verandering in vlottende middelen

 - Vorderingen 4.793 58.432
 - Kortlopende schulden -3.481 -9.861

1.312 48.571

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 120.338 233.354

Ontvangen interest 732 2.062
Betaalde interest -150 -157

582 1.905

Kasstroom uit operationele activiteiten 120.920 235.259

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiele vaste activa -47.574 -27.329
-47.574 -27.329

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -47.574 -27.329

Mutatie liquide middelen 73.346 207.930

Beginstand liquide middelen 994.228 786.298
Mutatie liquide middelen 73.346 207.930
Eindstand liquide middelen 1.067.574 994.228

2016 2015
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2016

Activa

Vaste activa

31-12 31-12
2016 2015

€ €

1.2 Materiële vaste activa

Terreinen 6.720                     7.000              
Inventaris en apparatuur 170.383                152.510          
Leermiddelen 49.479                  60.171            

226.582                219.681          

Inventaris 
Terreinen en apparatuur Leermiddelen Totaal

Boekwaarde € € € €
31-12-2015

Aanschafwaarde 7.000                   292.610                      164.712                464.322          
Cumulatieve afschrijvingen -                            (140.100)                    (104.541)               (244.641)        

7.000                   152.510                      60.171                  219.681          

Mutaties

Investeringen -                            42.494                        5.080                     47.574            
Afschrijvingen (280)                     (24.621)                      (15.772)                 (40.673)           

(280)                     17.873                        (10.692)                 6.901              

Boekwaarde 
31-12-2016

Aanschafwaarde 7.000                   335.104                      169.792                511.896          
Cumulatieve afschrijvingen (280)                     (164.721)                    (120.313)               (285.314)        

6.720                   170.383                      49.479                  226.582          

Afschrijvingspercentages

Terreinen 20 jaar
Inventaris en apparatuur 10-20 jaar
ICT 3-5 jaar
Leermiddelen 8 jaar
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Vlottende activa 31-12 31-12

2016 2015
€ €

1.5 Vorderingen

Ministerie van OCW 109.188                103.004          

Overige vorderingen
Personeel -                             797                  
Rabobank rente 731                        2.052              
Gemeente Helmond -                             13.892            
Totaal overige vorderingen 731                        16.741            

Overige overlopende activa
Loonkosten VF 12.678                  165                  
Vooruitbetaalde kosten 6.006                     12.560            
Debiteuren transitoria -                             926                  
Totaal overlopende activa 18.684                  13.651            

Totaal vorderingen 128.603                133.396          

1.7 Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.7.2 1.067.574             994.228          

1.067.574             994.228          
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Passiva

31-12 31-12
2016 2015

€ €

2.1 Eigen vermogen

Bestuursvermogen 21.051                  21.051            
Algemene reserve 831.001                883.110          

852.052                904.161          

Saldo Bestemmings- Saldo
31-12-2015 resultaat 31-12-2016

€ € €

Bestuursvermogen 21.051                        -                             21.051            
Algemene reserve 883.110                      (52.109)                 831.001          

Totaal Eigen vermogen 904.161                      (52.109)                 852.052          

31-12 31-12
2016 2015

€ €

2.2 Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 321.961                194.903          
Overige voorzieningen 25.736                  21.750            

347.697                216.653          

Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
31-12-2015 2016 2016 2016 31-12-2016

€ € € € €

Onderhoudsvoorziening 194.903            152.845               (25.787)                      -                             321.961          

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea 21.750              6.964                   (2.978)                         -                             25.736            

Totaal voorzieningen 216.653            159.809               (28.765)                      -                             347.697          

De onderhoudsvoorziening betreft een egalisatievoorziening gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.

De voorziening voor Jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar beoordeeld en berekend op basis van de op 
balansdatum bestaande aanspraken gebaseerd op:
- Leeftijd per medewerker
 - Gehele personeelsbestand
- Jaren dienstverband per medewerker
- Omvang dienstbetrekking
-  Jubileum bij 25-jarig 50% gratificatie,  bij 40-jarige diensttijd 100%
- Gratificatie berekend op individuele salarisgegevens rekening houdend met verwachte gemiddelde salarisstijging op lange termijn en een 
  verdisconteringsvoet.
- Berekening tegen contante waarde
- Rekeninghoudend met een blijfkans.
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Kortlopend deel Langlopende
< 1 jaar deel > 1 jaar Totaal

€ € €
Onderverdeling voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 70.144                        251.817                321.961          

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea 1.364                          24.372                  25.736            

Totaal voorzieningen 71.508                        276.189                347.697          

2.4 Kortlopende schulden 31-12 31-12

2016 2015

€ €
Crediteuren 39.178                  28.405            
Belastingen en premies sociale verzekeringen 84.956                  88.822            
Schulden terzake van pensioenen 18.232                  17.352            
Overige kortlopende schulden 1.890                     -                       
Overige overlopende passiva 78.754                  91.912            

223.010                226.491          

Specificatie overige kortlopende schulden

Netto salaris 1.102                     -                       
Overige 788                        -                       

1.890                     -                       

Specificatie overige overlopende passiva

Vakantiegeld reservering 50.659                  53.900            
Ministerie subsidies OCW / verrekening uitkeringskosten -                             29.933            
Te betalen accountantskosten 4.719                     6.225              
Crediteuren transitoria 23.376                  1.854              

78.754                  91.912            
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Model G geoormerkte doelsubsidies OCW

Bestuur:

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

Omschrijving Bedrag van

Ontvangen 

t/m 

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar

€ €

Regeling lerarenbeurs 2009-2017 DL/B/110284 6-5-2009 41.504,36€    €41.504,36

totaal € 41.504,36 € 41.504,36

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

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar   

Omschrijving Bedrag van

Ontvangen 

t/m Totale kosten

te 

verrekenen

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar ultimo verslagjaar

€ € € €

totaal -                       -                     -                                         -                     

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar.

Omschrijving Bedrag van Saldo Ontvangen in Lasten in Totale kosten Saldo nog te
Kenmerk Datum de toewijzing 1-1-2016 verslagjaar verslagjaar 31-12-2016 besteden

€ € € € € €

totaal -                       -                     -                                         -                     -                    -                 

73283

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

geheel uitgevoerd en afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de beschikking

nog niet geheel  afgerond

x
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B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Hieronder vallen de dienstverlening, lease- en huurcontracten.

* Huurovereenkomst
M.i.v. 1 december 2012 is een huurovereenkomst met betrekking tot kopieerapparatuur afgesloten met de 
Lage Landen Vendorlease BV voor een periode van 64 maanden tegen een leasebedrag van € 679,40 excl. BTW
vanaf de 5e maand. De 1e vier maanden is gratis.
Per dezelfde datum is een all- in service overeenkomst voor dezelfde periode afgesloten met Nico Berkers 

Kantoorefficiency. Bedrag per kwartaal is € 708,00 excl. BTW. Ook hierbij de 1e 4 maanden gratis.

* Schoonmaak
M.i.v. 15 september 2014 is voor onbepaalde tijd het reguliere schoonmaakonderhoud afgesloten met 
Verbeek Schoonmaakdiensten. Dagelijks en periodiek schoonmaak voor een waarde van €18.765 per jaar excl. BTW. 
Overige schoonmaakdiensten o.b.v. prijs per schoonmaakbeurt.

* Dienstverlening
- M.i.v. 20 november 2014 is een contract afgesloten met Zungo Pest Control BV voor een bedrag van € 600,00 per jaar
voor een duur van drie jaar en wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur.
- M.i.v. 19 april 2016 is een contract afgesloten met Ziggo voor Connect MKB Internet Pro Plus voor de duur van 3 jaar. 
De maandelijkse kosten hiervan betreffen €119,00 excl. BTW.
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B7 Overzicht verbonden partijen

Er is geen sprake van verbonden partijen. 
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B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2016

Baten

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

€ € €

3.1 (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW

Rijksbijdrage Ministerie van OCW 3.1.1 1.465.905        1.442.691      1.454.937        
Rijksbijdragen MI 3.1.1 266.546           255.690         289.651            
Rijksbijdragen P&A-beleid 3.1.1 196.654           195.061         183.341            
Inhouding OCW voorgaande jaren 3.1.2 (3.692)              -                      (29.933)            
Overige subsidies Ministerie van OCW 3.1.2 73.792             36.398           42.042              
Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 3.1.4 93.820             88.992           68.800              

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW 2.093.025        2.018.832      2.008.838        

#VERW! #VERW!

3.2 Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen 3.2.1 78.182             73.500           93.392              
Overige -                        -                      4.465                

Totaal overige overheidsbijdragen 78.182             73.500           97.857              

3.5 Overige baten

Overige 3.5.6 7.304               -                      27.044              

Totaal overige baten 7.304               -                      27.044              
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Lasten

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

€ € €

4.1 Personele lasten

Lonen en salarissen 1.770.993        1.689.917      1.683.153        
Dotatie jubilea 6.964               4.000              -                        
Personeel niet in loondienst 35.394             -                      8.136                

Cursuskosten 32.668             25.000           34.298              
Reis- en verblijfskosten 6.318               500                 646                   
Kosten passend onderwijs 10.725             80.093           1.800                

Arbodienst 8.436               7.000              5.280                

Personeelskantine 3.140               4.000              3.652                
Overige 17.876             10.000           13.142              

1.892.514        1.820.510      1.750.107        
Uitkeringen (-/-) (86.704)            (12.500)          (17.799)            
Totaal personele lasten 1.805.810        1.808.010      1.732.308        

Specificatie Lonen en salarissen

Salariskosten 1.155.410        1.257.308      1.239.774        
Dag van de leraar 5.715               -                      -                        
Eindejaarsuitkering 72.850             -                      -                        
Vakantieuitkering 81.892             -                      -                        
Sociale lasten 300.115           280.678         288.309            
Pensioenlasten 155.011           151.931         155.070            

1.770.993        1.689.917      1.683.153        

Aantal fte's

OP 21,154              23,683              
OOP 4,397                3,299                
DIR 1,882                1,821                

27,432              28,803

4.2 Afschrijvingslasten

Terreinen 280                  -                      -                        
Inventaris en apparatuur 24.621             28.091           26.088              
Leermiddelen 15.772             17.663           14.115              

Totaal afschrijvingen 40.673             45.754           40.203              
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Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

€ € €

4.3 Huisvestingslasten

Klein onderhoud en exploitatie 6.122               2.250              2.352                
Energie en water 31.193             39.450           25.518              
Schoonmaakkosten 36.775             28.000           33.042              
Heffingen 3.874               3.000              2.967                

Onderhoudsvoorziening dotatie / vrijval (-/-) 152.845           20.000           15.000              
Tuinonderhoud 1.612               1.500              1.698                
Overige huisvestingslasten 2.641               5.500              5.100                

Totaal huisvestingslasten 235.062           99.700           85.677              

4.4 Overige lasten

Administratie en beheer 36.120             30.000           27.825              
Accountantskosten 7.896               3.000              6.225                
Telefoon- en portokosten e.d. 2.256               2.500              2.460                
Kosten bovenschools/bestuur 893                  750                 4.502                
Culturele vorming 3.047               1.000              2.654                
Contributies 6.092               3.000              2.850                

Medezeggenschapsraad 402                  250                 107                   

Verzekeringen 2.393               2.250              2.262                
Overige instellingslasten 29.011             42.250           38.785              

Totaal overige instellingslasten 88.110             85.000           87.670              

Accountantshonoraria

Controle van de jaarrekening boekjaar 7.865               6.225                
Controle van de jaarrekening voorgaand boekjaar 31                     -                        

7.896               6.225                

4.4 Leermiddelen

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 61.547             53.500           58.301              

Totaal leermiddelen 61.547             53.500           58.301              
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Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

€ € €

5. Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 732                  4.000              2.062                
Financiële lasten

Rentelasten 150                  350                 157                   

Totaal financiele baten en lasten 582                  3.650              1.905                
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Bestuur: 73283

Leidinggevend

topfunctionarissen

met dienstbetrekking

Volgnummer (Fictieve)

dienstbetrekking

Aanhef Voor-

letters

Tussenvoegsel Achternaam Gewezen

topfunctionaris

Functie(s) Aanvang

functie

Einde

functie

Taakomvang

(fte)

Beloning Belastbare

onkosten-

vergoedingen

Beloning

betaalbaar

op termijn

Subtotaal

bezoldiging

Onverschuldigd

betaald bedrag

bezoldiging

Totale

bezoldiging

Afwijkend

WNT-maximum

Individueel

WNT-maximum

Motivering

overschrijding

bezoldigingsnorm

Toelichting

overschrijding

bezoldiging

1 ja Mw. I.M.C  Schrama-van Doorne nee Directeur 1-1-2016 31-12-2016 1 73.288€                                  -€                                         9.390€                                    82.678€                                  0 82.678€                                  106.000€                               niet van toepassing

Aanvang

functie

vorig

verslagjaar

Einde

functie

vorig

verslagjaar

Taakomvang

(fte) vorig

verslagjaar

Beloning

in vorig

verslagjaar

Belastbare

vaste en

variabele

onkostenver-

goedingen

in vorig

verslagjaar

Beloning

betaalbaar

op termijn

in vorig

verslagjaar

Totale

bezoldiging

in vorig

verslagjaar

Uitkering

wegens

beëindiging

dienstverband

Onverschuldigd

betaald bedrag

ontslaguitkering

Totaal

uitkeringen

wegens

beëindiging

dienstverband

Uitkeringen

wegens

beëindiging

dienstverband,

betaald in

het verslagjaar

Individueel

WNT-maximum

ontslaguitkering

(Voorgaande)

functies

Jaar einde

dienst-

verband

Motivering

overschrijding

ontslaguit-

keringsnorm

Toelichting

overschrijding

ontslaguit-

keringsnorm

1-jan 31-dec 1 78.914€                                       -€                                         -€                                         78.914€                                  -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         Directeur

Leidinggevend

topfunctionarissen

zonder dienstbetrekking

Volgnummer Aanhef Voorletters Tussen-

voegsel

Achternaam Functie(s) Aanvang

opdracht

Einde

opdracht

Maanden

vóór

verslagjaar

Maanden

in het

 verslagjaar

Uren in

verslagjaar

Individueel

WNT-maximum

Uitgekeerde

bezoldiging

in verslagjaar

Onverschuldigd

bedrag

 maanden

Maximum

uurtarief

Uitgekeerde

bezoldiging

per uur

Onverschuldigd

bedrag

uurtarief

Hoogste

onverschuldigd

betaald

Totaal

bezoldiging

Toelichting

overschrijding

bezoldiging

Toezichthoudend

topfunctionarissen

Volgnummer (Fictieve)

dienstbetrekking

Aanhef Voor-

letters

Tussenvoegsel Achternaam Functie-

categorie

Aanvang

functie

Einde

functie

Beloning Belastbare

onkosten-

vergoedingen

Beloning

betaalbaar

op termijn

Subtotaal

bezoldiging

Onverschuldigd

betaald

bedrag

Totale

bezoldiging

Afwijkend

WNT-maximum

Individueel

WNT-maximum

Motivering

overschrijding

bezoldigingsnorm

Toelichting

overschrijding

bezoldiging
1 ja Dhr. W.H.P.M. de Groot Voorzitter 1-jan 31-dec -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         0 15.900€                                  niet van toepassing

2 ja Dhr. T.H.K.  Ermens Lid 1-jan 31-dec -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         0 10.600€                                  niet van toepassing

3 ja Mw. T. Jonkers Lid 1-jan 31-dec -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         0 10.600€                                  niet van toepassing

4 ja Dhr. P.H.M. Haans Lid 1-jan 31-dec -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         0 10.600€                                  niet van toepassing

5 ja Dhr. P.P.H. Meulendijks Lid 1-jan 31-dec -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         0 10.600€                                  niet van toepassing

6 ja Dhr. P. van Summeren Lid 7-mrt 31-dec -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         -€                                         0 10.600€                                  niet van toepassing

Aanvang

functie

vorig

verslagjaar

Einde

functie

vorig

verslagjaar

Beloning in

vorig verslagjaar

Belastbare vaste

en variabele

onkostenver-

goedingen in

vorig verslagjaar

Beloning

betaalbaar op

termijn in

vorig verslagjaar

Totale bezoldiging in vorig 

verslagjaar

Uitkering

wegens

beëindiging

dienstverband

Onverschuldigd

betaald bedrag

ontslaguitkering

Totaal

uitkeringen

wegens

beëindiging

dienstverband

Uitkeringen

wegens

beëindiging

dienstverband,

betaald in

het verslagjaar

Individueel

WNT-maximum

ontslaguitkering

(Voorgaande)

 functies

Jaar einde

dienstverband

Motivering

overschrijding

ontslaguit-

keringsnorm

Toelichting

overschrijding

ontslaguit-

keringsnorm

1-jan 31-dec -€                                         -€                                              -€                                         -€                                         voorzitter

1-jan 31-dec -€                                         -€                                              -€                                         -€                                         lid

1-jan 31-dec -€                                         -€                                              -€                                         -€                                         lid

1-jan 31-dec -€                                         -€                                              -€                                         -€                                         lid

1-jan 31-dec -€                                         -€                                              -€                                         -€                                         lid

1-jan 31-dec -€                                         -€                                              -€                                         -€                                         lid

Toelichtingen op de

bezolding van

 topfunctionarissen 

Enkelvoudig Realisatie

01-01-2016 t/m 31-12-2016

Enkelvoudig Realisatie

Complexiteitspunten

Complexiteitspunten gemiddelde totale baten 2

Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1

Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldigingsklasse A

Bezoldigingsmaximum 106.000€                                     

Afwijkende bezoldigingsklasse

Afwijkend bezoldigingsmaximum

Toelichting op de WNT

WNT Topfunctionarissen

ocw-rpt-jaarrekening-po_vo-2016-20170301.b.xbrl

EUR Bedragen: x 1 
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen relevante gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
 
Aan het intern toezichthoudend orgaan van 
R.K. Stichting De Goede Herder  
Montgolfierstraat 71 
5703 EB HELMOND 
 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van R.K. Stichting De Goede Herder  te HELMOND gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel: 

 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van R.K. Stichting De Goede Herder  op 31 december 2016 en 
van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

 zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de 
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2016; 
(2) de staat van baten en lasten over 2016; en 
(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op gronde hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van R.K. Stichting De Goede Herder, zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 

 het bestuursverslag; 
 de overige gegevens. 

 
 
 



 

 

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

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 
Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 is vereist. 

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige 
OCW wet- en regelgeving. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het 
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar 
activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 
om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 
jaarrekening. 
 
Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij  
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het  
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel.  
 
 



 

 

 
 
 
 
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 
controleverklaring. 
 
Eindhoven,  20 juni 2017  
Govers Onderwijs Accountants 
 

 
 
M.M.P.G van Os MSc RA 
  



 

 

 
 
 
 
Bijlage bij de controleverklaring:  
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
controle bestond onder andere uit:  

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en 
lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de onderwijsinstelling; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen 
door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot 
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 
 
 



    

C2 (Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten

De verdeling van het exploitatiesaldo over 2016 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur 
al in deze jaarrekening verwerkt.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het resultaat ad. €  -52.109  over 2016 onttrokken aan 
de algemene reserve.

€
Algemene reserve (52.109)     

(52.109)     
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D1 Gegevens rechtspersoon per 31-12-2016

* Bestuursnummer 73283
* Naam en adres van de instelling RK Stichting de Goede Herder

Montgolfierstraat 71
5703 EB  Helmond

* Telefoonnummer 0492-599745
* Faxnummer 0492-599746
* E-mailadres info@bs-goedeherder.nl

* Internetsite www.bs-goedeherder.nl

* Contactpersoon jaarverslag Stichting ONS Onderwijsbureau, dhr E.V. Cools
* Telefoonnummer contactpersoon 045-8504760
* E-mailadres contactpersoon e.cools@onsonderwijsbureau.nl

* Brin-nummer + NAW gegevens school

09PD De Goede Herder
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