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1. Voorwoord 
 

 
Voor u ligt de verslaglegging van SKOzoK over het kalenderjaar 2017. In dit derde uitvoeringsjaar van 
ons Koersplan is gekozen voor een formele versie waarin verantwoording over 2017 wordt afgelegd. 
Daarnaast is er een beknopte publieksversie in de vorm van een infographic gemaakt, die breed 
extern gecommuniceerd wordt. 
 
Wij kijken met trots terug op het jaar 2017, omdat we veel mooie resultaten hebben geboekt. In dit 
verslag vindt u deze alleen op hoofdlijnen terug. Veel activiteiten die in 2017 op de scholen en in de 
organisatie hebben plaatsgevonden gedurende de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 zijn te 
vinden op onze website: www.SKOzoK.nl.   
Neem gerust een kijkje op deze website en maak kennis met de eigentijdse en innovatieve wijze 
waarop wij iedere dag werken aan het beste onderwijs voor al onze leerlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skozok.nl/
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2. SKOzoK 
 

2.1 De organisatie 
Onze statutaire naam is SKOzoK: ‘Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit.’ Wij zijn gevestigd 
in Veldhoven (Pastoor Jansenplein 21).  
Wij zijn een enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting met 29 basisscholen in de gemeenten 
Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Daarnaast SKOzoK heeft één 
basisschool voor speciaal basisonderwijs. Onze scholen zijn verdeeld over 15 clusters in 3 regio’s. 
Zo’n 530 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.400 leerlingen.  
Tot 1 mei 2017 hadden we ook nog een dependance in Budel waar we onderwijs verzorgden aan 
asielzoekerskinderen. Per 1 mei heeft het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) besloten om de 
Proces Opvang Locatie (POL) te sluiten, waardoor met ingang van die datum het geven van 
onderwijs aan asielzoekerskinderen is komen te vervallen.  
Van onze scholen zijn er 28 rooms katholiek en hebben 2 scholen een protestants-christelijke 
grondslag.  
 
Sinds 2006 is er een besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Wij 
hanteren de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs van de PO-Raad. 

 

Figuur 2.1.1. Basisscholen SKOzoK  
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2.2 Missie en Visie 
 
Onze Missie: We bieden onze leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, 
zodanig dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
Onze visie: 

 We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses 
van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en 
de omgeving. We bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis.  

 SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op professionele 
wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we verantwoordelijkheid nemen, 
voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken  

 We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, 
ketenpartners en gemeenten.  

 Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare middelen zo goed 
mogelijk benutten.  

 Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school.  
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2.3 Strategie 
 
Wij willen goed en eigentijds onderwijs (blijven) verzorgen. Daarom kijken wij kritisch naar de wereld 
om ons heen en spelen wij constant in op nieuwe ontwikkelingen. Onze strategie beschrijven wij in 
ons Koersplan, dat loopt over de periode 2014-2018. Hiermee geven we richting aan de organisatie. 
We onderscheiden drie focuspunten- waarlangs we ons beleid vormgeven:  

 Excellent in leren,  

 samen ontwikkelen van de leergemeenschap,  

 slimmer organiseren. 
 
De door ons gewenste ontwikkeling in deze beleidsperiode hebben we beknopt beschreven in 
onderstaand schema: 

 

Omdat het huidige Koersplan tot en met 2018 loopt en wij op tijd onze strategie voor de komende 

vier jaar willen bepalen, zijn we in de tweede helft van 2017 gestart met de voorbereidingen van ons 

Koersplan voor 2019-2022. 

In het kader van stakeholdermanagement en om input op te halen voor het nieuwe Koersplan 

hebben in 2017 met diverse externe partners inspiratiegesprekken plaatsgevonden. Deze 

gesprekken hebben onder andere plaatsgevonden met diverse organisaties in de kinderopvang, het 

Landelijk Expertisepunt Kindcentra, mede-schoolbesturen uit de regio en experts op het 

toekomstbeeld op de domeinen leren, organiseren en gemeenschappen zoals Snappet, Young Works 

en Onderwijs maak je samen (OMJS). 
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We laten ons in 2018 begeleiden door een extern bureau in het proces om tot een nieuw Koersplan 

te komen. Naast een kernteam (van 12 collega’s) dat de rode draad in het proces vormt, zal breed bij 

zowel collega’s, leerlingen, ouders als bij externe partijen input worden opgehaald. 

 

2.4 College van Bestuur 
 
Het College van Bestuur van SKOzoK wordt gevormd door: 

Mevrouw drs. I.C.A.N. (Ingrid) Sluiter 

Voorzitter College van Bestuur 

Nevenfuncties: Vicevoorzitter Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen, 

Voorzitter Auditcommissie PO-Raad (Utrecht), Lid Raad van Toezicht Koninklijke Aurisgroep 

(Rotterdam). 

 

Noot in het kader van de code Goed bestuur PO:  

De RvT van Auris hanteert de Governancecode Zorg (Brancheorganisaties Zorg, 2017) en de Code 

Goed Bestuur in het primair onderwijs (PO-raad, 2017). De RvT van Auris heeft bij benoeming van 

een lid met aandachtgebied onderwijs (in de persoon van Ingrid Sluiter) het besluit genomen af te 

wijken van art. 24.2 in de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs, doordat dit lid van de RvT 

tegelijkertijd de functie van bestuurder bij een andere organisatie in de PO-sector vervult. De status-

aparte van cluster-2 vraagt dat de bestuurlijke ervaringen in het reguliere PO vertegenwoordigd 

moet zijn in het interne toezicht, zodat het goede strategische debat met bestuur gevoerd kan 

worden. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, is deze bestuurder niet werkzaam in het 

voedingsgebied waarin Auris actief is.  

De RvT van SKOzoK heeft vanwege dezelfde argumentatie ingestemd met het lidmaatschap van 

Ingrid Sluiter bij Auris. 

 

De heer C.G.C.G. (Carlo) Segers MA (tot 1 mei 2017) 

Lid College van Bestuur 

Nevenfunctie: lid Raad van Toezicht ROC Zadkine te Rotterdam 

 
De heer drs. T.L.S. (Stan) Vloet MMO (vanaf 1 augustus 2017) 
Lid College van Bestuur 
Nevenfunctie: Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Primair Onderwijs Peelraam (t/m 30 november 
2017). 
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2.5 Organogram SKOzoK 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOzoK heeft 29 basisscholen die zijn ondergebracht in 15 clusters. Daarnaast is er één basisschool 
voor Speciaal Basisonderwijs, die organisatorisch ondergebracht is bij Passend Onderwijs. Ieder 
cluster wordt geleid door een clusterdirecteur. 
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2.6 Raad van Toezicht 

Toetsen op de “basis op orde”, waar de focus ligt op onderwijsresultaten en bedrijfsvoering en het 

stimuleren op de “next step”. Uiteindelijk gaat het om wat wij met elkaar onze jongste jeugd kunnen 

meegeven op hun weg naar een zelfstandig bestaan in de maatschappij. Op welke wijze kan de 

organisatie SKOzoK met haar medewerkers deze rol vervullen en is zij voldoende gelegitimeerd om 

haar rol te pakken? Uiteindelijk is dat het denkkader van waaruit een Raad van Toezicht haar 

opdracht uitvoert.  

Het zijn de medewerkers van SKOzoK die een zeer grote invloed hebben op die toekomst voor onze 

jeugd. Met weten waar we naar toe gaan, weergegeven in de koers van SKOzoK en met een gezonde 

bedrijfsvoering, zien wij als Raad van Toezicht dat er een gezond onderwijsklimaat is. Vanuit dit 

vertrekpunt kunnen de medewerkers van SKOzoK het beste van zichzelf tonen. Een onderwijsklimaat 

waarin uitdagend onderwijs centraal staat, waar aandacht is voor resultaten en welbevinden. Een 

onderwijsklimaat waar het juiste gesprek wordt gevoerd.  

 

Dit goede gesprek is in 2017 samen met het CvB ook gevoerd met de onderwijsinspecteur. Zowel het 

CvB, de RvT als de onderwijsinspectie hebben dit gesprek als een belangrijke ontmoeting ervaren. 

Het gesprek leerde hoe ieder vanuit zijn eigen rol en taakopvatting vorm kan geven aan het steeds 

weer verder verbeteren van het onderwijsklimaat van SKOzoK.  

De Raad van Toezicht voert met zowel het College van Bestuur, de directeuren, stafmedewerkers en 

de GMR gesprekken om steeds te toetsen en te stimuleren op de dag van vandaag en de dag van 

morgen. Het College van Bestuur is hierin de eerste gesprekspartner van de Raad van Toezicht. De 

Raad van Toezicht is tevens werkgever van het College van Bestuur. Na bijna 7 jaar een waardevolle 

bijdrage te hebben geleverd, heeft het CvB-lid Carlo Segers in 2017 afscheid genomen van SKOzoK. 

Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de stimulerende en betrokken wijze waarop hij mede 

leiding heeft gegeven aan SKOzoK. De RvT heeft samen met de zittende voorzitter, een delegatie van 

medewerkers en de GMR een opvolger geselecteerd. Per 1 augustus 2017 is Stan Vloet benoemd als 

lid van het College van Bestuur om samen met de voorzitter, Ingrid Sluiter, de komende jaren leiding 

te geven aan SKOzoK.  

Per 31 december 2017 is ook afscheid genomen van Marjo van Doormalen als lid van de Raad van 

Toezicht en voorzitter van de auditcommissie RvT. Monique Donders (directeur Financiën, Planning 

& Control ROC Nijmegen) is na een selectieprocedure waarin zowel RvT, CvB als GMR 

participeerden, benoemd tot lid RvT per 1 september 2017.   

In de vijf reguliere vergaderingen die de Raad van Toezicht in 2017 heeft gehouden is elke 

vergadering intensief aandacht geweest voor de wijze waarop SKOzoK vormgeeft aan haar ambitie. 

De gesprekken hierover zijn van een adviserend karakter op de inhoud van de onderwijskundige 

visie van SKOzoK, het proces waarlangs deze gerealiseerd kan worden en op welke wijze 

onderwijskundig leiderschap wordt ingevuld. De vergaderingen van de RvT zijn altijd in aanwezigheid 

van het College van Bestuur gehouden. Daarnaast zijn op vele agendapunten vertegenwoordigers 

van organisatie uitgenodigd. De verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de organisatie is door 

de RvT ingevuld door het expliciet maken van haar verwachtingen voor wat betreft de kwaliteit van 

de financiële aansturing, de begroting en de jaarrekening. Er is met elkaar geïnvesteerd om de 

kwaliteit van de financiële waakzaamheid voor zowel de korte als lange termijn te verbeteren. 
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In detail zijn deze onderwerpen verder verdiept en besproken in de verschillende commissies welke 

fungeren. De onderwijscommissie is twee keer bij elkaar gekomen, de financiële commissie twee 

maal en de remuneratie commissie ook twee keer. Er zijn twee werkbezoeken op locatie op geweest 

en twee maal is een vergadering met de GMR bijgewoond. Met de GMR zijn afspraken gemaakt over 

de wijze waarop de GMR in de toekomst participeert in de selectie van nieuwe CvB en RvT-leden. De 

RvT heeft ook in 2017 met behulp van externe begeleiding haar eigen functioneren geëvalueerd en 

heeft haar agenda voor de komende jaren vormgegeven.  Daarnaast zijn er in het kader van de 

selectie en benoeming van het nieuwe lid CvB en het lid RvT in 2017 acht bijeenkomsten geweest. 

Jos van Nunen 

Voorzitter Raad van Toezicht SKOzoK 

 

In 2017 had de Raad van Toezicht de volgende samenstelling: 

De heer drs. J.M.M. (Jos) van Nunen  
Voorzitter en lid Remuneratiecommissie 
Hoofdfunctie : Voorzitter Raad van Bestuur Juzt te Breda 
Nevenfuncties : Voorzitter Stichting PeuterSpeelzaalWerk te Geldrop-Mierlo, lid Raad van Toezicht 
CKE, lid Raad van Toezicht stichting PAMM; 
 

De heer drs. B.K. (Bart) van Linder  

Vicevoorzitter, lid Onderwijscommissie en lid Remuneratiecommissie 

Hoofdfunctie: Directeur-eigenaar en senior adviseur/trainer/coach Actor Adviseurs te Waalre 

Nevenfunctie: Hospitality Consultant Hotel Management School te Maastricht 

 

Mevrouw drs. M.M. (Marijke) van Vijfeijken 

Algemeen lid en lid Onderwijscommissie 

Hoofdfunctie: Senior onderzoeker Kenniscentrum Kwaliteit van Leren op Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen (HAN) 

 

Mevrouw M.G.J. (Marjo) van Doormalen, RA 

Algemeen lid en lid Financiële Commissie 

Hoofdfunctie: Directeur-eigenaar, Van Doormalen Accountant in Business B.V. te Waalre  

 
De heer drs. J.P.A. (Jeroen) van den Berg 
Algemeen lid en lid Financiële Commissie 
Hoofdfunctie: directeur Pro Consult BV (Strategie Plus is een handelsnaam van deze BV)   
Nevenfunctie: lid Geschillencommissie CAO BVE.  
 

Mevrouw M.A.M. (Monique) Donders, RA 

Algemeen lid en lid Financiële Commissie 

Hoofdfunctie: directeur financiën, Planning & Control ROC Nijmegen 

Nevenfunctie: Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Elde College 
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2.7 Medezeggenschap 

Het jaar 2017 stond veelal in het teken van voorbereidingen van het nieuwe Koersplan 2019-2022. 

De GMR heeft daarover veel informatie gekregen en ook deelgenomen aan de aftrap op 22 juni. Ook 

was er een interactieve sessie met het CvB en de RvT op 23 november, waarin het Koersplan 2014-

2018 geëvalueerd werd.  

Ook de werkdruk in het onderwijs en de vervangingsproblematiek kwamen vaak aan de orde in de 

bijeenkomsten van de GMR met het CvB. Vanuit de MR-en kwam daarvoor veel input. 

Van het inloopspreekuur werd niet veel gebruik gemaakt, wel kwamen er steeds meer MR-leden de 

GMR-vergaderingen bijwonen. De GMR is daar zeer blij mee, dit past in ons streven naar meer 

contact met de MR-en. 

Met de RvT zijn er twee contactmomenten geweest. Daarin hebben wij op 11 mei gesproken over de 

rol van medezeggenschap bij toezicht en op 23 november over het Koersplan 2014-2018. Ook is er 

overleg geweest over de Bindende Voordrachtzetel. In plaats van het doen van een bindende 

voordracht voor één RvT lid is met de RvT afgesproken dat de GMR wordt betrokken bij de selectie- 

en aannameprocedure van ieder nieuw RvT lid.  

Dit jaar is de GMR ook betrokken bij de aanstelling van Stan Vloet, ons nieuwe lid van het College 

van Bestuur, na het vertrek van Carlo Segers. Er waren twee GMR-leden lid van de 

benoemingsadviescommissie.  

Er zijn dit jaar drie GMR-leden vertrokken; twee ouderleden wegens het verstrijken van hun termijn 

en een personeelslid vanwege uitdiensttreding. Voor hen in de plaats zijn benoemd: Marlous Arens 

(ouder), Pearl van Gils (ouder) en Judith Jonkers (personeel). Ook is er een nieuw lid  voor de 

Ondersteuningsplanraad (OPR) benoemd: Ingrid Lathouwers. 

Verder heeft de GMR ingestemd met: 

- Vakantierooster 2017-2018 

- Uitgangspunten Allocatie 

- Jaarplanning 2017-2018 

Vanuit de organisatie hebben wij via presentaties informatie gekregen over: 

- Meerbegaafdheid 

- Personeelsbeleid en vervangingsplan 

- Evaluatie OND-kinderen  

- Meerjarenbegroting 2018-2021 

- Passend onderwijs 

- Nieuw organisatiemodel m.b.t. passend onderwijs 

- Tevredenheidsmeting personeel 

- Eindopbrengsten 

Ook is door GMR-leden deelgenomen aan de bijeenkomst over de (financiële) Risico Inventarisatie. 

Ineke Mensink, 

Vicevoorzitter GMR 
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3. Beleid en resultaat 

 

3.1 Koersplan en Kompas 

Met ons Koersplan geven we richting aan de organisatie. Dit vierjarige strategisch plan is vertaald in 
vier jaarschijven, waar voor elk schooljaar jaardoelen zijn geformuleerd. Deze jaardoelen zijn 
opgenomen in het jaarplan van SKOzoK: het Kompas. Voor elk van de drie focuspunten zijn 
jaardoelen geformuleerd. Ieder jaar evalueren we de voortgang van ons strategisch plan. Per 
focuspunt brengen we in beeld hoe de realisatie van de hoofddoelstellingen zich per jaar ontwikkeld 
heeft. 

 

 
 
 
 
De eindopbrengsten zijn verbeterd, we liggen op koers met planmatig werken aan sociaal-
emotionele ontwikkeling en de introductie van “leren leren” heeft een positief, stimulerend effect 
op zowel de leerkrachten als de leerlingen. Op alle scholen heeft de leidraad leren leren haar intrede 
gedaan. Ook hebben we zelf een website ontwikkeld, die de leerkrachten helpt om de zestien 
leerstrategieën in het onderwijsaanbod te verwerken. Onze grootste uitdaging voor het vierde 
uitvoeringsjaar van ons Koersplan bij dit focuspunt is het op een hoger niveau brengen van het 
doelgericht en planmatig werken aan nog beter afgestemd onderwijs. 
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We zien mooie initiatieven in de samenwerking tussen collega’s, zeker binnen de scholen, maar ook 
meer en meer binnen de clusters. De samenwerking organisatiebreed komt op gang, vooral bij de 
innovatieprojecten zoals Leren Leren en gepersonaliseerd leren. Ook de praktijkgestuurde 
ontwikkeling van onze collega’s, onder meer via onze eigen professionaliseringsagenda en via 
diverse crossover-ontwikkeltrajecten, dragen hier aan bij.  
Bouwen aan partnerschap met ouders heeft de aandacht en SKOZapp, de app voor ouders, helpt ons 
hier bij. Wij zijn heel trots op de steeds groter wordende groep van collega’s die veel energie steken 
in het vanuit de leerlijnen vormgeven van het onderwijs, zodat het leerrendement verder wordt 
vergroot. We zetten in het vierde uitvoeringsjaar weer volop in om deze werkwijze te bevorderen op 
steeds meer scholen.   
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We zijn over het algemeen tevreden over de ontwikkelingen op het gebied van slimmer organiseren. 
Dit blijft een belangrijke pijler voor ons omdat het aantal leerlingen blijft afnemen en de 
arbeidsmarkt voor leerkrachten krapper wordt en we daarom steeds slimmer moeten organiseren 
om de gewenste kwaliteit te blijven leveren. We stimuleren de directeuren om samen te werken in 
“Communities of Practice” om zo optimaal gebruik te maken van de aanwezige kwaliteiten binnen 
onze organisatie. 

 
 
 
3.2 Andere relevante resultaatsgebieden 
 
3.2.1 Onderwijskwaliteit 
Voor de realisatie van een kwaliteitsslag hebben we in 2017 ingezet op het verder verbeteren van 
het analysevermogen van directeuren, kwaliteitsondersteuners (KO) en leerkrachten, het versterken  
van het interventievermogen en  passende monitoring  op de opbrengsten door Team 
Onderwijskwaliteit. Van daaruit worden samen de juiste stappen gezet op het gebied van 
schoolontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in een mooi resultaat. Van de 29 reguliere scholen 
hebben in 2017 slechts 4 scholen beneden de ondergrens gescoord op de Eindtoets (ten opzichte 
van 13 vorig schooljaar).  
 
Deze kwaliteitsslag wordt voortgezet door te investeren op het onderwijskundig leiderschap van 
onze directeuren. In 2018 zetten we in op het  bepalen van  de schoolstandaard en schoolambitie 
per school, in samenwerking tussen directie, KO en Team Onderwijskwaliteit. Ook zal de analyse op 
organisatieniveau worden verdiept door de vaardigheidsgroei van zowel de leerlingen als de 
groepen van onze scholen in beeld te brengen. 
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Figuur 3.2.1.a  Eindcito-resultaten 2017 
 

CITO-EINDSCORES 2017 2016 2015 

  Gemeente Bergeijk   

Bs. De Zonnesteen 533 533,7 536,6 

Bs. Prinses Beatrix 532,8 535 533,9 

Bs. Beisterveld 535,5 532 529,9 

Bs. St. Bernardus 536,5 539,3 537,5 

Bs. De Klepper 535,6 529,2 536,8 

Bs. St. Gerardus IEP 78,8 525 535,4 

Bs. St. Willibrordus 535,1 533,1 535,4 

Bs. De Ster 537,7 533 537,7 

  Gemeente Cranendonck   

Bs. De Schatkist 541,6 541 540,2 

Bs. De Boogurt 535,6 540,7 534,9 

Bs. St. Andreas 539,8 527,2 528,7 

Bs. De Wereldwijzer 532,9 537 536,2 

Bs. De Stapsteen 537,6 535,7 535,2 

Bs. St. Joan 535,3 534,5 540 

  Gemeente Heeze/Leende   

Bs. De Triangel 538,8 540,6 538,9 

Bs. St. Jan 531,5 542,2 538,7 

Bs. De Talententoren 543 533,3 536,6 

  Gemeente Valkenswaard   

Bs. St. Servatius  536,3 536,2 532,6 

Bs. De Pionier 532,1 535,6 535,7 

Bs. De Grasspriet 540 536,5 531 

Bs. De Smelen 537,8 532,7 535,9 

Bs. Agnetendal IEP 80,6 530,8 535,3 

Bs. St. Martinus 535,6 529,6 535 

Bs. Schepelweyen 536,8 538,6 533,4 

Bs. De Windroos  IEP 77,3 533,8 533,7 

Bs. De Dorenhagen IEP 80,6 534 537,9 

  Gemeente Waalre   

Bs. De Drijfveer Route 8;  222,8 536,3 537 

Bs. Christoffelschool Route 8;  216,4 542,2 538,9 

Bs. De Wilderen Route 8;  204,9 532,4 534,5 

Gemiddelde SKOzoK 

536,4 Cito 
214,7 Route 8 

79,2 IEP 
  

535,3 535,9 

Landelijk gemiddelde standaardscores 
535,6 Cito  

184,6 Route 8  
78,3 IEP 

536,2 535,3 
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3.2.2 Passend onderwijs 

In onze regio maken we onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de 

Kempen. De besturen die vertegenwoordigd zijn in dit Samenwerkingsverband, hebben gekozen 

voor het bestuursmodel. Dit betekent dat de verantwoordelijkheden zo veel mogelijk op 

schoolbestuursniveau zijn belegd en dat de gelden voor Passend Onderwijs daarom ook direct bij de 

schoolbesturen terecht komen. Dit heeft als gevolg dat de verschillende besturen hun 

ondersteuningsstructuur naar eigen visie hebben ingericht. Zo ook SKOzoK. 

Wij hebben keuzes gemaakt in de doorontwikkeling van Passend Onderwijs. Een team van drie 
leidinggevenden, elk met een aandachtsgebied binnen Passend Onderwijs, stuurt het proces van 
Passend Onderwijs binnen onze organisatie aan. Zowel het SBO, de kwaliteitsondersteuners, 
de leerkrachtondersteuners en de uitvoerders van de ondersteuningsarrangementen leggen 
verantwoording af aan dit team. Op deze wijze zijn de actoren in het bieden van basisondersteuning, 
de speciale ondersteuning en het speciaal basisonderwijs binnen SKOzoK optimaal met elkaar 
verbonden en maken we optimaal gebruik van de beschikbare expertise binnen de organisatie. 
 
 

3.2.3 Personeelsbeleid 

Per 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Deze wet heeft in het 

Primair Onderwijs voor serieuze vervangingsproblematiek gezorgd. Met de komst van de WWZ is 

wettelijk bepaald dat na een aantal opeenvolgende contracten (ook al betreft het 1 dag vervanging) 

de verplichting tot een vaste aanstelling volgt. Dit zorgt voor een spanningsveld om de organisatie in 

de toekomst financieel gezond te houden. We hebben immers nog steeds te maken met een afname 

van het aantal leerlingen en kunnen niet alle vervangers een vaste aanstelling geven. Om de 

vervangingen zo goed mogelijk in te vullen, is de zogenaamde flexpool  opgezet, waar leerkrachten 

voor een bepaalde duur worden aangesteld, afgestemd op de (op ervaring gebaseerde) verwachte 

vraag naar vervangers. We zoeken op allerlei manieren naar voldoende kandidaten voor deze 

flexpool. Kandidaten ontvangen een min-max contract voor bepaalde tijd. Zij kunnen bij goed 

functioneren en bij voldoende vacatureruimte doorstromen naar een vaste aanstelling. Ook de 

steeds krapper wordende arbeidsmarkt maakt het extra moeilijk om de vervangingsbehoefte op de 

scholen goed te kunnen invullen. 
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3.2.3.1 Cijfers m.b.t het personeelsbeleid 

 

Klachten 
In 2017 zijn er drie klachten door ouders ingediend, deze zijn alle drie opgepakt en hebben niet 
geleid tot een klacht bij de (landelijke) klachtencommissie. 

 

Tabel 3.2.3.1.a. Ziekteverzuim 

  2015 2016 2017 

Verzuimpercentage % 5,9 6,9 7,7 

Meldingsfrequentie 0,9 0,9 0,8 

Gem. verzuimduur in dagen 21 26,0 26,1 

 

Helaas zien we in 2017 wederom een stijgend ziekteverzuimpercentage. In 2018 is dit dan ook 

speerpunt in ons personeelsbeleid. 

 

 

 

 

Tabel 3.2.3.1.b. Opbouw naar geslacht bij medewerkers (vast en tijdelijk) (gemiddelde 2017; 

peildatum 31 december) 

Geslacht 2015 2016 2017 

Man 13,6% 12,4% 12,7 % 

Vrouw 86,4% 87,6% 87,3 % 

 

 

Tabel 3.2.3.1.c. Overzicht vast en tijdelijke contracten binnen SKOzoK in fte (gemiddelde 2017) 

 Gem. fte  Percentage van totaal 

Onbepaalde tijd 327,87 83 % 

Bepaalde tijd 67,07 17 % 

 394,93 100 % 
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3.2.4 ICT 
 
Door veranderingen in de maatschappij zoeken wij bij SKOzoK ook naar nieuwe manieren om ons 
onderwijs daarop aan te passen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het toepassen en aanleren van 
de 21e-eeuwse vaardigheden, waar ICT een essentiële bijdrage aan levert. Daarom hebben al onze 
leerkrachten, onderwijsassistenten en kwaliteitsondersteuners een iPad  ontvangen. Daarmee 
kunnen ze het eigentijds leren voor zichzelf en voor de leerlingen verder vormgeven. In alle groepen 
is ook een iPad beschikbaar voor de leerlingen. 
Onze scholen maken ook steeds meer gebruik van chromebooks voor leerlingen. Voordelen van 
chromebooks zijn dat ze relatief goedkoop zijn en ideaal zijn voor het (mobiel) werken in de Cloud. 
In dit kader maken leerlingen in de bovenbouw steeds vaker gebruik van Google Suite for Education, 
een cloud based werkomgeving voor het onderwijs die 24/7 beschikbaar is. Op het werken in de 
Cloud is ook de nodige professionalisering voor leerkrachten afgestemd. 

In het technologiekompas 2017-2019 van SKOzoK is verder vastgelegd dat de hardware vervangen 

wordt en er gezorgd wordt dat SKOzoK over een toekomstgerichte infrastructuur op ICT-gebied 

beschikt. Bij een aantal scholen is dit al volledig gerealiseerd en beschikken nu over een toekomst-

gerichte infrastructuur op het gebied van wifi, glasvezel en bekabeling. Ook aan de infrastructuur 

van de nieuwbouwscholen (de Wilderen en de Waterloop) is op dit gebied de nodige aandacht 

geschonken. Scholen die aan de Digitale Eindtoets meedoen, zijn voorzien van nieuwe krachtige wifi 

accespoints. 

In 2017 is verder het project COOL (Creatief, Ontdekkend, Ontwerpend Leren) gestart. In dit project 

maken we gebruik van we uitdagend materiaal dat door alle SKOzoK-scholen geleend kan worden; 

de zogenaamde COOLboxen. M.b.v. deze boxen helpen we leerlingen “21 century skills” te 

ontwikkelen. Naast creatieve apps op de iPads gebruiken we BeeBots en BlueBots, Augmented 

Reality tools, Ozobots, Makey-Makey’s, Scratch, 3D pennen, ledlampjes, batterijverbindingen, 

Microbits etc.  

Er is een leergemeenschap opgericht rondom het thema ‘Onderwijs, innovatie & technologie’. 

Leerkrachten verkennen hierin nieuwe mogelijkheden en delen expertise en ervaringen. Op deze 

wijze wordt een krachtige impuls gegeven aan eigentijds, innovatief onderwijs. 

 

3.2.5 Huisvesting 

Bestuurskantoor 
Nadat SKOzoK in 2016 met schoolbestuur Veldvest gezamenlijk eigenaar is geworden van het 
kantoorpand aan het Pastoor Jansenplein in Veldhoven, heeft er in 2017 een noodzakelijke 
verbouwing plaatsgevonden om het gebouw weer aan te laten sluiten bij de eisen van deze tijd. 
 

Schoolgebouwen en nieuwbouw in 2017 
Ondanks de teruglopende leerlingaantallen investeert SKOzoK in onderwijshuisvesting. Voor het 
aanbieden van kwalitatief onderwijs is goede huisvesting essentieel. Al in 2016 werd gestart met het 
leggen van de fundering van een nieuw schoolgebouw voor basisschool Sint Bernardus in Bergeijk. 
Eind december 2017 was de nieuwbouw gereed. Omdat bij een nieuw eigentijds schoolgebouw een 
eigentijdse naam hoort, is besloten om met ingang van 1 januari 2018 de naam te wijzigen in ‘Bs. De 
Waterloop’. Ook zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het vervangen van het 
zandbakzand, de keuring van de speeltoestellen en de reiniging van de daken bij alle basisscholen. 
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4. Financiën 

4.1. Financiële analyse 2017 

Staat van baten en lasten 
De totale baten over 2017 bedragen € 31.066.000 ten opzichte van € 30.899.000 vorig boekjaar. In 
2017 is hiervan €  30.754.000 afkomstig van het rijk, een percentage van 99% van de totale baten (in 
2016 99,1%).  
 
In 2017 hebben we € 843.587 ontvangen in het kader van de prestatiebox. Het budget is specifiek 

bedoeld om investeringen te versterken en te versnellen die de prestatie van leerlingen, 

onderwijsgevend personeel en clusterdirecteuren verbeteren. Schoolbesturen kunnen de middelen 

naar eigen inzicht besteden. 

De totale lasten in 2017 bedragen € 32.083.000 en bestaan uit de personele lasten van in totaal  
€ 26.266.000. De mate waarin de rijksbijdrage wordt aangewend voor personele lasten bedraagt in 
2017 85,4% (ten opzichte van 84,4% in 2016).  
 
Het resultaat over 2017 bedraagt -/- € 1.016.245 ten opzichte van een begroot resultaat over 

hetzelfde boekjaar van -/- € 864.000. Het verschil van € 152.245 kan voornamelijk verklaard worden 

door extra lasten voor afschrijvingen en huisvesting.  

Het verschil tussen de werkelijke en begrote baten bedraagt € 585.015 en wordt voornamelijk 

veroorzaakt door: 

Hogere rijksbijdrage door aanpassing bedragen regelgeving  +  € 349.000  

Extra baten SWV  +  € 137.000  

Extra baten overige subsidies +  € 90.000  

 

Aan de lastenkant bedraagt het verschil tussen de werkelijke en begrote lasten € 699.672. Dit 

verschil wordt met name verklaard door:  

Personele lasten   
Hogere personeelslasten door o.a. salarisverhoging + € 431.000 

   

Afschrijvingslasten   

Hogere afschrijvingslasten door boekverlies op desinvesteringen +  € 65.000 

   

Huisvestingslasten   

Hogere dotatie voorziening groot onderhoud + € 130.000 

Lagere onderhoudskosten - € 111.000 

Meer schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd  + € 90.000 

  
 

Overige lasten   

Meer uitgaven deskundigenadvies +  € 166.000 

Minder uitgaven voor ICT  - € 240.000 
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Financiële positie 
De current ratio is nagenoeg gelijk gebleven op 3,6 ultimo 2017 ten opzichte van 3,7 ultimo 2016. De 
kortlopende schulden zijn gedaald met € 178.000 door de realisatie van de nieuwbouw van een 
school waardoor er lagere schulden zijn aan gemeenten. Ook zijn de liquide middelen gedaald door 
investeringen in de organisatie alsmede via het negatieve resultaat. Onze liquiditeit is dusdanig dat 
we verwachten toekomstige investeringen te kunnen financieren met eigen middelen en er geen 
externe financieringsbehoefte is.  
 
Door het negatief resultaat over 2017 is het eigen vermogen gedaald met 11% naar een saldo van  
€ 8.350.275 ultimo 2017. De kortlopende schulden zijn lager en er is een stijging van de 
voorzieningen ten opzichte van vorig jaar door een stijging van de voorziening groot onderhoud en 
de opgebouwde jubilea verplichtingen. De solvabiliteit (zijnde eigen vermogen en 
voorzieningen/totale passiva) is hierdoor gelijk gebleven als vorig jaar, namelijk 78%. We zien de 
voorzieningen echter niet als besteedbaar vermogen; de omvang is immers bepaald aan de hand van 
een raming van toekomstige verplichtingen. De solvabiliteit exclusief voorzieningen bedraagt ultimo 
2017 57% (ten opzichte van 60% ultimo 2016).  
 
Ook is door het negatieve resultaat het weerstandsvermogen gedaald van 20% eind 2016 naar 17% 
eind 2017. In ons financieel beleidsplan voor 2014-2018 is een bandbreedte voor het 
weerstandsvermogen opgenomen van 10% tot 15%. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat het 
weerstandsvermogen hier ruim boven ligt en dat de geplande daling om richting deze bandbreedte 
te komen, is ingezet. 
 
In 2017 is een bestemmingsreserve gevormd voor toekomstige lasten voor leerlingen die vanuit 
SKOzoK naar speciaal onderwijs worden verwezen. Binnen het Samenwerkingsverband de Kempen 
voor Passend Onderwijs is afgesproken dat de verwijzende school financieel verantwoordelijk blijft 
voor de lasten van de gehele schoolcarrière van leerlingen op speciaal onderwijs. De 
bestemmingsreserve NOA is in 2017 geheel vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. 
 
De kapitalisatiefactor zou moeten signaleren of misschien een deel van de middelen niet efficiënt 
wordt benut voor de vervulling van onze onderwijstaken. De kapitalisatiefactor eind 2017 bedraagt 
46% en bestaat uit de volgende componenten: 
  

Transactiefunctie Financieringsfunctie Bufferfunctie Kapitalisatiefactor 

2017 10% 25% 10% 46% 

2016 11% 25% 14% 50% 
 
Uitleg over de verschillende functies: 
Transitiefunctie: hoeveelheid middelen om korte termijn schulden te voldoen 
Financieringsfunctie: hoeveelheid middelen om materiële vaste activa te vervangen 
Bufferfunctie: hoeveelheid middelen om onvoorziene risico’s te dekken. 

 
Kortom, door bewust te investeren in de organisatie in 2017 is een negatief resultaat gehaald van 

€1.016.245. Dit leidt tot een daling van het eigen vermogen met 11%. Hierdoor is het 

weerstandsvermogen afgenomen conform ons financieel beleidsplan. Dit geldt ook voor de 

kapitalisatiefactor. De kengetallen zijn op een goed niveau.  
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4.2. Risicomanagement 

In 2017 is er een risico-inventarisatie uitgevoerd voor en door SKOzoK. Hierin zijn de aanwezige 
risico’s en beheersingsmaatregelen geïnventariseerd door een stuurgroep. Hierin  nam  een brede 
vertegenwoordiging  vanuit alle gelederen binnen SKOzoK deel.  
 
SKOzoK onderkent onder andere de volgende risico’s:  
 
Plotselinge daling van het aantal leerlingen 
Al jaren is er sprake van een demografische krimp, daar kan de organisatie op anticiperen. Het 
voornaamste risico op dit gebied is de plotselinge en/of forse afname van het aantal leerlingen door 
een negatief imago, bijvoorbeeld door tegenvallende onderwijskwaliteit, onvoldoende aandacht 
voor veiligheid en omgangsvormen of onvoldoende samenwerking met stakeholders.   
De onderwijskwaliteit wordt periodiek gemonitord en er worden diverse 
professionaliseringstrajecten gevolgd door onderwijsgevend personeel, clusterdirecteuren en 
kwaliteitsondersteuners. Er is een geactualiseerd beleid m.b.t. de sociale veiligheid. Tevens wordt 
actief gecommuniceerd met stakeholders. Zo is er een Ouder-app ontwikkeld om de communicatie 
met ouders eigentijds en actief vorm te geven. In 2017 is een  tevredenheidsonderzoek uitgevoerd 
bij ouders en bovenbouwleerlingen. Er was een hoge respons  en de gemiddelde tevredenheid bij 
ouders en bovenbouwleerlingen is ruim voldoende.  
SKOzoK maakt gebruik van meerjarige leerlingprognoses op schoolniveau die bepalend zijn voor de 
begrote bekostiging voor de komende jaren. Maandelijks volgen we de ontwikkelingen in 
leerlingaantallen op schoolniveau om tijdig plotselinge dalingen te signaleren en hierop te 
anticiperen. Uiteraard volgen we hiermee ook de leerlingdaling die te maken heeft met 
demografische factoren.  
 
Arbeidsmarktschaarste 
Ons onderwijsgevend personeel levert een zeer grote bijdrage aan goed kwalitatief onderwijs. Door 
krapte op de arbeidsmarkt loopt onze organisatie het risico om onvoldoende  kwalitatief goed 
personeel aan te kunnen trekken. Door een meerjaren personeelsbeleid plan, waarin we insteken op 
goed werkgeverschap door onder meer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, 
aandacht en begeleiding voor startende leerkrachten en een goede naam in de regio willen we 
medewerkers en toekomstige collega’s binden en boeien.  
 
Ziekteverzuim 
SKOzoK is eigen risicodrager voor het ziekteverzuim. Een (plotseling) hoger ziekteverzuim leidt tot 
hogere personele kosten. In het meerjarenpersoneelsbeleidsplan steken we in op  onder meer een 
kwalitatief goede gesprekscyclus en een gezond werkklimaat. Ook vinden om het jaar 
medewerkerstevredenheidsonderzoeken plaats, zo ook in 2017. Wederom kregen we een hoge 
respons en de resultaten waren nog positiever dan twee jaar geleden. Aandachtspunten nemen we 
mee in actieplannen. Tevens monitoren we het ziekteverzuim maandelijks en analyseren we dit en 
treffen we  gerichte maatregelen .  
 
Nieuwe wet- en regelgeving 
Door de beperkingen die de wet Werk en Zekerheid met zich meebrengt, is de vraag of we  de 
benodigde vervangingen goed kunnen invullen. Door de aanwezigheid van een flex-pool en door te 
zoeken naar creatieve oplossingen proberen we de vervangingen zo goed mogelijk te realiseren 
zodanig dat de noodzakelijke neerwaartse  financiële flexibiliteit gehandhaafd blijft.  
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Risico’s op het gebied van financiële verslaggeving 
Door een ingebedde planning- en controlecyclus zijn de risico’s met betrekking tot financiële 
verslaggeving minimaal. Het strategisch beleid is vastgelegd in ons Koersplan, die een looptijd heeft 
van 4 jaar. Het financieel beleid wordt in het financieel meerjarenbeleidsplan beschreven, die tevens 
een looptijd heeft van 4 jaar. Jaarlijks worden in de meerjarenbegroting de financiële middelen 
gekoppeld aan dit beleid. De eerste  jaarschijf uit de meerjarenbegroting vormt het kader voor de 
jaarbegroting. De gehanteerde uitgangspunten in de begroting worden elk jaar opnieuw bijgesteld. 
Periodiek wordt verantwoording afgelegd door de directeuren aan het CvB. Periodiek legt het 
College van Bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht door middel van een financieel 
verslag. In het jaarverslag en de jaarrekening wordt intern en extern integraal verantwoording 
afgelegd aan alle belanghebbenden.  
 
Voor het beheersen van de risico’s die onze organisatie loopt, steunen wij op ons interne risico- en 
beheersingssysteem. De in de voor de jaarrekening relevante processen opgenomen maatregelen 
van interne beheersing worden jaarlijks geëvalueerd. Uit deze evaluatie komt naar voren dat de 
interne beheersing, de aard en omvang van de organisatie in ogenschouw nemend, voldoet aan de 
eisen.  
 
In 2017 hebben er geen belangrijke wijzigingen plaatsgevonden in ons intern risicobeheersings- en 
controlesysteem. Tevens verwachten wij de komende periode geen aanpassingen in ons systeem.   
 
Financiële impact van deze risico’s 
De bovenstaande risico’s kunnen leiden tot mogelijk hogere personele lasten in combinatie met een 
gelijkblijvende of dalende rijksbekostiging.  Hierdoor is flexibiliteit in onze personele en materiele 
lasten een belangrijke beheersingsmaatregel. 
 
 

4.3. Europese aanbesteding 
In 2017 hebben er geen Europese aanbestedingen plaatsgevonden.  
De laatste Europese aanbesteding vond plaats eind 2016 voor een toekomstige ICT infrastructuur. 
Naar aanleiding van deze aanbesteding is voor de levering van ICT devices een raamovereenkomst 
gesloten met een leverancier voor één jaar inclusief driemaal optie tot jaarlijkse verlenging. De 
andere overeenkomsten die in voorgaande jaren zijn afgesloten middels Europese aanbesteding 
lopen tenminste tot en met 2019 door. 
 
 

4.4. Meerjarenraming en kengetallen  
Voor de komende jaren is rekening gehouden met een verdere daling van het aantal leerlingen en 
als gevolg hiervan een afname van de rijksbijdrage in de toekomst. In navolging hierop neemt ook 
het personeelsbestand in de toekomst af. In 2018, het laatste uitvoeringsjaar van ons huidige 
Koersplan, wordt verder geïnvesteerd in professionalisering van ons personeel en het verhogen van 
de onderwijskwaliteit, waardoor ervoor is gekozen om het personeelsbestand niet  mee te laten 
fluctueren met het leerlingaantal in het komende jaar.  
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In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het aantal leerlingen en de personele bezetting te 
zien voor de komende jaren. De leerlingaantallen per 1 oktober 2020 zijn leidend voor de 
rijksbijdrage voor schooljaar 2021-2022. 
 

Peildatum 1 oktober 2017 2018 2019 2020 

Leerlingaantallen        5.369  5.251 5.146 5.053 

Personele bezetting in fte 387 384 376 362 

- Management/directie/bestuur 21 21 21 21 

- Onderwijsgevend personeel 305 302 297 285 

- Overige medewerkers 61 61 58 56 

 
Dit leidt tot de volgende verhoudingen tussen het leerlingaantal en de formatie voor de komende 

jaren: 

 

 

 
Gezien de demografische gegevens en op basis van ervaringscijfers van de afgelopen jaren zijn we 
van mening dat een verdere krimp voor de komende jaren reëel is. De uitstroom van de toekomstige 
schoolverlaters (huidige groep 8) ligt ongeveer op hetzelfde niveau als afgelopen schooljaar.  Voor 
de langere termijn is in de bevolkingsgegevens te zien dat het aantal 3-jarigen en 2-jarigen hoger ligt 
dan het aantal 4- en 5-jarigen. Hierdoor verwachten we in de komende jaren een hogere instroom 
dan afgelopen jaar. Hierdoor verwachten we een krimp van 2,2% tussen 1 oktober 2017 en 1 
oktober 2018, 2,0% tussen 1 oktober 2018 en 1 oktober 2019 en 1,8% tussen 1 oktober 2019 en 1 
oktober 2020. We verwachten  op langere termijn een verdere afvlakking van de krimp. 
 
In 2018 zal de focus liggen op het verder ontwikkelen van de onderwijskwaliteit op onze scholen, het 
samen ontwikkelen van de leergemeenschap en slimmer organiseren waarvoor we extra middelen 
inzetten. Deze middelen worden ingezet op het verhogen van de opbrengsten en het verbeteren van 
de onderwijskwaliteit, onder andere door  investeren in leren leren, in gepersonaliseerd leren, in 
professionalisering van  personeel en het verstevigen van partnerschap met ouders. Ook staat 2018 
in het teken van het formuleren van ons nieuwe koersplan voor de jaren 2019-2022. 
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SKOzoK kiest ervoor om vier jaar vooruit te kijken in plaats van de wettelijk genoemde 3 jaar. In de 

onderstaande tabel is de staat van baten en lasten opgenomen voor de komende 4 jaar:  

  Realisatie  Begroting Begroting Begroting Begroting 

Bedragen x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

       
Rijksbijdragen 30.754 30.675 29.956 29.716 29.268 

Overige overheidsbijdragen 149 88 86 85 85 

Overige baten 163 216 216 194 163 

Baten 31.066 30.979 30.258 29.995 29.516 

       

Personeelslasten 26.266 26.015 25.060 24.464 23.629 

Afschrijvingen 749 597 622 600 505 

Huisvestingslasten 2.409 2.341 2.337 2.336 2.335 

Overige lasten 2.658 2.943 2.686 2.727 2.729 

Lasten 32.082 31.896 30.705 30.127 29.198 

       

Financiële baten en lasten 0 2 2 2 2 

       

Resultaat -1.016 -915 -445 -130 320 

 

Voor de komende jaren gaan we uit van een exploitatietekort, waarna vanaf  2021 een licht positief 
resultaat te zien zal zijn. De toekomstige tekorten worden gedekt vanuit het vermogen, waardoor 
het vermogen substantieel zal gaan dalen. Hiermee komt ons weerstandsvermogen de komende 
jaren op het niveau dat past bij onze uitgangspunten in het meerjaren financieel beleidsplan: 10-
15%. 
 
Voor de verdere ontwikkeling en facilitering van het digitaal onderwijs wordt geïnvesteerd in 
toekomstbestendige hardware en vindt ook een upgrade plaats van de infrastructuur op de scholen. 
In 2017 is hiermee een start gemaakt en dit wordt ook in de jaren 2018, 2019 en 2020 voortgezet. 
Tevens zetten we de investeringen in leermethoden, meubilair en inventaris in dezelfde lijn voort als 
voorgaande jaren.  
 
Voor het realiseren van tijdig en kwalitatief goed onderhoud werken wij met een 
meerjarenonderhoudsplan. Dit plan is opgesteld voor de komende 20 jaren en per school is bepaald 
welke onderhoudswerkzaamheden in welke tijdslijn nodig zijn gedurende deze periode. Het plan 
wordt periodiek geanalyseerd en eventueel bijgesteld. Wij verwachten dat de voorziening groot 
onderhoud toereikend is voor de komende jaren.  
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Deze ontwikkelingen leiden tot het volgende toekomstige beeld in de financiële positie voor de 

komende vier jaren: 

    Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting 

Bedragen in € 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 

         
ACTIVA        
         

Vaste activa      

Materiele vaste activa  3.136.000 3.365.000 3.627.000 3.857.000 4.086.000 

         

Vlottende activa      

Vorderingen  1.906.000 1.802.000 1.769.000 1.757.000 1.734.000 

Liquide middelen 9.663.000 9.480.000 8.770.000 8.480.000 8.654.000 

         

TOTAAL 14.705.000 14.647.000 14.166.000 14.094.000 14.474.000 

         
         

PASSIVA      

         

Eigen vermogen 8.350.000 7.588.000 7.143.000 7.013.000 7.333.000 

-  Algemene reserve 7.900.000 7.088.000 6.593.000 6.413.000 6.683.000 

-  Bestemmingsreserves 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 

         

Voorzieningen 3.115.000 3.218.000 3.250.000 3.235.000 3.235.000 

         

Kortlopende schulden  3.240.000 3.841.000 3.773.000 3.846.000 3.906.000 

         

TOTAAL 14.705.000 14.647.000 14.166.000 14.094.000 14.474.000 

 

De toekomstige balansen laten zien dat onze liquiditeit en solvabiliteit hoog blijven, waardoor we 

naar verwachting geen  externe financiering nodig hebben.   

 

4.5. Treasuryverslag 

Treasurybeleid 
Begin 2017 is een nieuw treasurystatuut vastgesteld door het CvB en goedgekeurd door de RvT dat 
voldoet aan de nieuwe regeling Beleggen en Belenen 2016. In dit statuut is ons beleid ten aanzien 
van beleggen en belenen verwoord.  
 
Het treasurybeleid is ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling van SKOzoK, namelijk 
het geven van onderwijs. Hiervan afgeleid is de doelstelling van het financieel beleid het borgen van 
de financiële continuïteit van de organisatie. Deze doelstelling valt uiteen in het realiseren en borgen 
van voldoende liquiditeit, lage financieringskosten, risicomijdende uitzettingen, kosteneffectief 
betalingsverkeer en beheersen en bewaken van financiële risico’s.  
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In de bedrijfsvoering wordt gestreefd naar een optimale opbrengst van de (tijdelijk) overtollige 

middelen met een risicomijdend karakter. Hierdoor is ervoor gekozen om in de toekomst geen 
gebruik te gaan maken van derivaten of buitenlandse staatsobligaties.  
 

Liquiditeitspositie 
Onze liquiditeitspositie ultimo 2017 ten opzichte van ultimo 2016 ziet er als volgt uit: 
 

 Ultimo 2017  Ultimo 2016 

 Saldo Rente %   Saldo  Rente % 

ABN Amro      
 - Depositorekening   €          34.810  0,00%   €                27.939  0,00% 

 - Zakelijk Deposito Kwartaal Plus   €    4.017.019  0,05%   €    4.017.019  0,00% 

      
Rabobank      
- Betaalrekening € 565.098 0,00%   €       -127.170  0,00% 

- Rabo Bedrijfsbonusrekening € 5.041.396 0,05%   €    6.788.779  0,05% 

      
Kas € 4.594    €            4.046   

  
 
De geheel ingenomen positie is vastgelegd in liquide middelen. Er zijn geen uitstaande beleggingen 
of leningen aanwezig. Er zijn geen liquiditeitsproblemen te verwachten gezien de hoogte van de 
positie en de direct opeisbaarheid en inzetbaarheid van de middelen. De verwachting is dat de rente 
laag zal blijven.  
 
Overzicht beleggingen en leningen 
Er zijn geen beleggingen of leningen aangegaan of uitgezet gedurende het boekjaar en er is geen 
sprake van uitgegeven of openstaande aangegane beleggingen of leningen per 31 december 2017.  
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5. Jaarrekening 2017 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

31-12-2017 31-12-2016

ACTIVA € €

Vaste Activa

Materiële vaste activa 1.

Gebouwen en terreinen 458.923            485.916                

Inventaris en apparatuur 2.093.252         1.943.870             

Leermethoden 583.668            623.378                

3.135.843         3.053.164             

Financiele vaste activa 2.

Overige vorderingen -                   -                       

-                   -                       

Vlottende Activa

Vorderingen 3.

Vorderingen op debiteuren 184.541            80.939                 

Vorderingen op MOCW 1.467.420         1.500.983             

Overige vorderingen 98.130              46.630                 

Overlopende activa 156.183            180.760                

1.906.274         1.809.312             

Liquide middelen 4. 9.663.066         10.837.758           

Totaal 14.705.183       15.700.234           
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

31-12-2017 31-12-2016

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 5.

Algemene reserve 7.900.275           8.432.520           

Bestemmingsreserves 450.000              934.000              

8.350.275           9.366.520           

Voorzieningen

Overige voorzieningen 6. 3.115.012           2.915.722           

Kortlopende schulden 7.

Schulden aan kredietinstellingen -                      127.170              

Schulden aan crediteuren 478.740              438.496              

Belastingen en premies sociale verz. 1.057.427           1.058.237           

Schulden terzake pensioenen 246.122              209.970              

Overige kortlopende schulden 160.166              426.590              

Overlopende passiva 1.297.441           1.157.529           

3.239.896           3.417.992           

Totaal 14.705.183         15.700.234         
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Baten 8.

Rijksbijdragen MOCW 30.754.450       30.268.467       30.625.465       

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 148.632            58.630              94.090              

Overige baten 163.015            153.985            179.546            

TOTALE BATEN 31.066.097       30.481.082       30.899.101       

Lasten

Lonen en salarissen 9. 19.000.037       19.180.540       18.613.373       

Sociale lasten 3.538.475         3.076.052         3.468.175         

Pensioenlasten 2.597.676         2.462.963         2.191.988         

Overige Personele lasten 10. 1.129.608         1.075.916         1.535.240         

Afschrijvingen 11. 749.040            642.953            663.652            

Huisvestingslasten 12. 2.409.104         2.225.061         2.181.997         

Overige lasten 13. 2.658.814         2.719.597         2.746.794         

TOTALE LASTEN 32.082.754       31.383.082       31.401.219       

Saldo Baten en Lasten -1.016.657        -902.000           -502.118           

Financiele baten en lasten 14.

Financiële baten 3.237                40.000              22.782              

Financiële Lasten 2.825                2.000                2.552                

TOTALE FINANCIELE BATEN EN LASTEN 412                   38.000              20.230              

RESULTAAT -1.016.245        -864.000           -481.888           
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE TOELICHTING

Stichting SKOzoK, Samen Koersen op zichtbare onderwijs kwaliteit, is gevestigd op 

Pastoor Jansenplein 21 te Veldhoven. Het KvK nummer is 41087967.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

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

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

Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660

Onderwijsinstellingen.

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

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

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

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van vorig jaar. Waar nodig zijn herrubriceringen opgenomen in de vergelijkende cijfers.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

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

investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening

houdend met een eventuele residuwaarde. Afschrijvingen vinden plaats vanaf het jaar na aanschaf.

Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van € 500,-, investeringen onder de € 500,- worden

rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.

In 2017 heeft een schattingwijziging plaatsgevonden op ICT devices waarbij de afschrijvingstermijn is

gewijzigd van 5 jaar naar 3 jaar. Dit heeft geleidt tot extra afschrijvingslasten in 2017 van € 36.097

en in 2018 van € 10.356.

Het economisch eigendom van de schoolgebouwen is in handen van de Gemeente en het juridisch

eigendom berust bij het schoolbestuur.

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

opgenomen onder de overige voorzieningen van de balans.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële 

waarde. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 

Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde van de tegenprestatie of de

geamortiseerde kostprijs, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.
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Liquide middelen

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

beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

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

wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit 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.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd ten zij expliciet anders is vermeld in de

toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves (publiek)

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek

doel, bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de

bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de

reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven

zullen worden gedaan. 

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechten of verplichtingen die op balansdatum bestaan en

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte

redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering

zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de

toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn.

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

te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorziening Groot Onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten

gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald

op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen

de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. Met ingang van 2015 is het bestuur ook (financieel) 

verantwoordelijk voor buitenonderhoud.

Voorziening spaarverlof

De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer

personeelsleden het gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk

gespaarde uren tegen de actuele waarde gebaseerd op de geldende Gemiddelde Personeelslast.

Voorziening jubilea

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

gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening

gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. Er is een disconteringsvoet van 4%

gehanteerd.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen

de nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

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

verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop

deze betrekking hebben.

Rijksbijdragen OCW/EZ

Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen. De Rijksbijdragen

worden toegerekend aan het verslagjaar. De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte

OW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de

toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate.

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

geen verrekeningsclausule heeft) worden als bate verantwoord naar rato van de voortgang van de

gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per

balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden als bate verantwoord in

het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord

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

worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 

Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente of

provincie. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking

hebben.

Lonen en salarissen

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

rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra

personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenlasten

Stichting SKOzoK heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking

komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd

op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij

Stichting SKOzoK. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn

ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Stichting SKOzoK betaalt hiervoor premies

overeenkomstig de CAO.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit

toelaat.

De dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds ABP bedraagt eind december 2017 104,4%.

Stichting SKOzoK heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een

tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting

SKOzoK heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de 

 jaarrekening verantwoord.
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Afschrijvingen

Materiele vaste activa worden het jaar na de ingebruikname van de investering afgeschreven over

de verwachte gebruiksduur van het actief rekening houdend met een eventuele residuwaarde.

De volgende afschrijvingsperioden worden gehanteerd:

Gebouwen 20 - 40 jaar

Meubilair 15 jaar

Machines en installaties 10 jaar

Inventaris 10 jaar

Leermiddelen 8 jaar

ICT-hardware en randapparatuur 3 - 5 jaar

Financieel resultaat

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

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

 GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito's met

een looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom

of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 
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KASSTROOMOVERZICHT

Kasstroom uit operationele activiteiten 2017 2016

Saldo baten en lasten -1.016.657  -502.118      

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en boekverlies 750.752      663.652

- mutaties voorzieningen 199.290      27.950          

Veranderingen in vlottende middelen

- voorraden (-/-) -              -               

- vorderingen (-/-) -103.540     166.081        

- schulden -178.096     -270.238      

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -348.251     85.327          

- ontvangen interest 9.815          14.072          

- betaalde interest (-/-) -2.825         -2.552          

- buitengewoon resultaat -              

6.990          11.520          

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -341.261         96.847             

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa (-/-) -833.431     -753.527      

Boekwinst investeringen in materiële vaste activa (-/-) -              -               

Desinvesteringen in materiële vaste activa -              -               

Investeringen immateriële vaste activa (-/-) -              -               

Desinvesteringen in immateriële vaste activa -              -               

Investeringen deelnemingen/samenw.verb. (-/-) -              -               

Mutaties leningen (-/-) 284.858        

Mutaties effecten -              -               

-833.431     -468.669      

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -833.431         -468.669          

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen -              -               

Aflossing langlopende schulden -              -               

-              -               

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -                  -                   

Totale kasstroom -1.174.692      -371.822          

Stand liquide middelen begin boekjaar 10.837.758 11.209.580

Mutatie liquide middelen -1.174.692 -371.822

Stand liquide middelen einde boekjaar 9.663.066 10.837.758

Stichting SKOzoK, Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit te Veldhoven
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2017 31-12-2016

€ €

1. Materiële vaste activa

Gebouwen en tereinen 458.923            485.916           

Inventaris en apparatuur 2.093.252         1.943.870        

Leermethoden 583.668            623.378           

3.135.843         3.053.164        

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

Gebouwen en Inventaris en 

terreinen apparatuur Leermethoden Totaal

Stand per 31 december 2016

Aanschaffingsprijs 706.673 5.866.941 1.731.310 8.304.924

Cumulatieve afschrijvingen -220.757 -3.923.071 -1.107.932 -5.251.760

Boekwaarde per 31 december 2016 485.916 1.943.870 623.378 3.053.164

Mutaties

Investeringen -                  708.658           124.773            833.431           

Desinvesteringen -29.064           -441.020          -162.009           -632.093          

Afschrijvingen -25.214           -507.527          -152.746           -685.487          

Afschrijvingen desinvesteringen 27.285            389.271           150.272            566.828           

Saldo -26.993 149.382 -39.710 82.679

Stand per 31 december 2017

Aanschaffingsprijs 677.609 6.134.579 1.694.074 8.506.262

Cumulatieve afschrijvingen -218.686 -4.041.327 -1.110.406 -5.370.419

Boekwaarde per 31 december 2017 458.923 2.093.252 583.668 3.135.843
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31-12-2017 31-12-2016

2. Financiele vaste activa € €

Overige vorderingen

Vordering op Stichting BBK -                   -                   

-                   -                   

Vordering op Stichting BBK

Het verloopoverzicht is als volgt:

2017 2016

€ €

Stand begin boekjaar -                   284.858           

Mutaties gedurende het boekjaar:

Opnames -                   -                   

Aflossingen -                   (284.858)          

Stand einde boekjaar -                   -                   

Het pand betreft de financiering voor 50% van het pand Pastoor Jansenplein te Veldhoven, eigendom van Stichting

Besturenbureau Kempenland (Stichting BBK). In 2016 is het eigendom van het pand overgedragen aan Stichting

SKOzoK waarmee de vordering is afgelost. 
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VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Vorderingen op debiteuren

Debiteuren 184.541 80.939

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht. De vorderingen

op debiteuren hebben naar verwachting een looptijd korter dan 1 jaar.

Vordering MOCW

De vordering MOCW van € 1.467.420 bestaat hoofdzakelijk uit Personele bekosting regulier. 

Het betreft het verschil tussen 5/12 van de beschikkingen en het betaalritme.

Dit verschil zal gedurende januari t/m juli 2018 nihil worden.

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Overige vorderingen

Gemeentelijke IHP de Wilderen 50.000 -                   

Borg 48.130 46.630

98.130 46.630

Overlopende activa

Vooruitbetaalde investeringen -                   53.618

Vooruitbetaalde licentiekosten 85.306 61.777

Vooruitbetaalde verzekeringen 2.985 8.123

Vooruitbetaalde abonnementen -                   10.982

Vooruitbetaalde ICT kosten 24.468 7.097

Vooruitbetaalde cursussen 15.608 -                   

Nog te ontvangen bankrente 2.132 8.710

Nog te ontvangen bedragen 20.008 22.495

Nog te ontvangen UWV 4.498 7.958

Overige overlopende activa 1.178 -                   

156.183 180.760

De overige vorderingen en overlopende activa hebben naar verwachting een looptijd van korter dan 1 jaar.
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4. Liquide middelen

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Kas 4.594 4.046

Rabobank Betaalrekening 565.098 -                   

Rabo BedrijfsBonusRekening 5.041.396 6.788.779

ABN AMRO Rekening-courant 34.809 27.914

ABN AMRO Zakelijk Wachttijd Deposito 4.017.019 4.017.019

Kruisposten 150 -                   

9.663.066 10.837.758

Voor opnamen van de ABN Amro Zakelijk Wachttijd Deposito geldt 31 dagen wachttijd.
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PASSIVA

5. Eigen vermogen

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Algemene reserve 7.900.275 8.432.520

Bestemmingsreserves (publiek) 450.000 934.000

8.350.275 9.366.520

Algemene reserve

2017 2016

€ €

Stand begin boekjaar 8.432.520 8.914.408

Mutaties boekjaar:

Resultaatbestemming -1.016.245 -481.888

Vrijval bestemmingsreserve NOA 934.000 -                   

Dotatie bestemmingsreserve lasten speciaal onderwijs -450.000 -                   

Stand einde boekjaar 7.900.275 8.432.520

31-12-2017 31-12-2016

Bestemmingsreserves (publiek) € €

Bestemmingsreserve NOA -                   934.000

Bestemmingsreserve lasten speciaal onderwijs 450.000 -                   

450.000 934.000

Bestemmingsreserve NOA

2017 2016

€ €

Stand begin boekjaar 934.000 934.000

Mutaties boekjaar:

Vrijval ten gunste van algemene reserve -934.000 -                   

Stand einde boekjaar -                   934.000

Deze bestemmingsreserve is gevormd uit de middelen die in december 2013 door het Nationaal Onderwijs 

Akkoord zijn ontvangen. Deze middelen uit het Nationaal Onderwijs Akkoord komen geleidelijk ten goede aan

de organisatie.

Bestemmingsreserve lasten speciaal onderwijs

2017 2016

€ €

Stand begin boekjaar -                   -                   

Mutaties boekjaar: 450.000

Vrijval ten gunste van algemene reserve -                   -                   

Stand einde boekjaar 450.000            -                   

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor toekomstige lasten van leerlingen die zijn doorverwezen naar 

het speciaal onderwijs.
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6. Voorzieningen 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud 2.735.519 2.557.055

Voorziening jubilea 344.027 319.307

Voorziening spaarverlof 35.466 39.360

3.115.012 2.915.722

Voorziening groot onderhoud

Het verloopoverzicht van de voorziening groot onderhoud is als volgt:

2017 2016

€ €

Stand begin boekjaar 2.557.055 2.549.916

Mutaties gedurende het boekjaar:

Dotaties 750.000 620.000

Onttrekkingen -571.536 -612.861

Stand einde boekjaar 2.735.519 2.557.055

Voorziening jubilea

Het verloopoverzicht van de voorziening jubilea is als volgt:

2017 2016

€ €

Stand begin boekjaar 319.307 297.600

Mutaties gedurende het boekjaar:

Dotaties 43.042 68.212

Onttrekkingen -18.322 -46.505

Stand einde boekjaar 344.027 319.307

Voorziening spaarverlof

Het verloopoverzicht van de voorziening spaarverlof is als volgt:

2017 2016

€ €

Stand begin boekjaar 39.360 40.257

Mutaties gedurende het boekjaar:

Dotaties -                   -                   

Onttrekkingen -3.894 -897

Stand einde boekjaar 35.466 39.360
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Overzicht looptijd voorzieningen

< 1 jaar > 1 en < 5 jaar > 5 jaar

€ € €

Voorziening onderhoud 784.542 1.187.645 763.332

Voorziening jubilea 29.693 106.519 207.815

Voor wat betreft de voorziening spaarverlof is het niet mogelijk een schatting naar looptijd te maken, 

aangezien niet bekend is wanneer het spaarverlof opgenomen gaat worden.

7. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Schulden aan kredietinstellingen

Rabobank Betaalrekening -                   127.170           

Het tekort is ontstaan net voor einde boekjaar en er zijn geen tekorten aanwezig geweest gedurende het boekjaar.

Begin 2017 is er weer een overschot op de betaalrekening.

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Schulden aan handelscrediteuren

Crediteuren 478.740 438.496

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen 1.057.427 1.058.237

Schulden terzake pensioenen

Pensioenpremies 246.122 209.970

Overige kortlopende schulden

Gemeentelijke IHP de Wilderen -                   5.840

Gemeentelijke IHP St. Bernardus 160.166 420.750

160.166 426.590

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 822.359 822.645

Nog te betalen onderhoudskosten 60.173 137.760

Nog te betalen kosten bestuurskantoor 17.770 14.686

Nog te betalen ICT kosten 18.090 -                   

Nog te betalen administratiekosten 16.872 18.238

Nog te betalen accountantskosten 29.524 18.755

Nog te betalen reprokosten 13.657 11.655

Nog te betalen kosten extern personeel 9.531 87.088

Nog te betalen deskundigenadvies 28.950 6.650

Nog te betalen cursussen -                   12.118

Nog te betalen salarissen 107.399 20.839

Nog te betalen energiekosten 21.070 -                   

Vooruitontvangen bedragen 137.779 -                   

Overigen 14.267 7.095

1.297.441 1.157.529
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G. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Operational lease

Voor de operational lease van digitale afdruksystemen is een overeenkomst aangegaan 

van 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2020 met de mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar.

De lasten op basis van deze overeenkomst bedragen circa € 58.000 per jaar.

Papier

Voor de levering van papier is een overeenkomst aangegaan met een looptijd van 1 september 2015

tot 31 augustus 2020. De jaarlijkse lasten zijn afhankelijk van het werkelijke verbruik.

Devices ICT

Voor de levering van devices voor ICT is een raamovereenkomst aangegaan met een looptijd

van 19 december 2016 tot en met 18 december 2017 inclusief mogelijkheid tot driemaal verlenging voor

telkens één jaar. We zijn voornemens dit contract jaarlijks te verlengen.

Schoonmaak

Voor de schoonmaakdiensten is een overeenkomst aangegaan per 1-8-2012 met een looptijd

van 3 jaar inclusief optie tot verlenging van vier maal één jaar. Deze lasten voor het komende

boekjaar zullen circa € 650.000 bedragen.

Energie

Voor de levering van energie is een overeenkomst aangegaan voor een periode van 1 januari 2016

tot en met 31 december 2018 waarbij gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om de overeenkomst 

te verlengen tot en met 31 december 2020. 

De leveringsprijs in 2017 bedraagt € 2,24/MWh bij peak en € 3,16/MWh bij offpeak. Deze prijs ligt vast

tot en met 31 december 2020. De jaarlijkse lasten zijn afhankelijk van het werkelijke verbruik.

Gas

Voor de levering van gas is een overeenkomst aangegaan voor een periode van 1 januari 2016

 tot en met 1 januari 2019 met de mogelijkheid om de overeenkomst maximaal te verlengen met 2 jaar.

De jaarlijkse lasten zijn afhankelijk van het werkelijke verbruik.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

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

voor de interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.

RESULTAATBESTEMMING

Het nettoresultaat volgens de Staat van Baten en Lasten over 2017 bedraagt negatief 1.016.245€   

Vooruitlopend op de goedkeuring van de Raad van Toezicht is besloten om een bedrag van € 450.000

toe te voegen aan de bestemmingsreserve SO lasten, een bedrag van € 934.000 te laten vrijvallen van de

bestemmingsreserve NOA en het restant toe te voegen aan de algemene reserve.

Dit besluit is op deze wijze reeds verantwoord in de balans. 
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

 Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art 2:403

Naam Vorm Zetel activiteiten Vermogen 2017 BW  Deelname Consolidatie

EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

Stichting Stg Veldhoven Stichting Veldhoven 4 nvt nvt Nee 50 Nee

Besturenbureau

Kempenland

De Stichting SKOzok heeft in de Stichting Besturenbureau Kempenland een deelname. Zij is een verbonden partij zonder beslissende 

zeggenschap (50%). De stichting is niet geconsolideerd in verband met de te verwaarlozen betekenis.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

8. BATEN

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Rijksbijdragen MOCW 30.754.450 30.268.467 30.625.465

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 148.632 58.630 94.090

Overige baten 163.015 153.985 179.546

31.066.097 30.481.082 30.899.101

Rijksbijdragen MOCW

Rijksbijdrage OCW 27.823.648 27.657.468 28.011.484

Overige subsidies OCW 2.930.802 2.610.999 2.613.981

30.754.450 30.268.467 30.625.465

Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke vergoedingen 148.632 58.630 94.090

Overige baten

Verhuuropbrengsten 89.441 70.125 84.799

Bijdragen van derden 69.093 80.120 88.597

Ouderbijdragen 4.481 3.740 6.150

163.015 153.985 179.546
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LASTEN

9. Lonen en salarissen

Ultimo 2017 waren er gemiddeld 395 fte werkzaam binnen Stichting SKOzoK (2016: 392 fte) 

en zijn als volgt verdeeld:

2017 2016

Management/directie 21 26

Onderwijzend personeel 310 308

Overige werknemers 64 58

395 392

10. Overige personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Inhuur extern personeel 546.425 499.301 988.157

Kantinekosten 47.842 47.065 52.350

Cursussen / scholing 405.544 576.700 447.209

Werving personeel 85.559 35.000 34.296

Mutaties voorzieningen 39.147 -                   67.652

Reis en verblijfkst 37 -                   27.351

Bedrijfsgezondheidsdienst 80.490 98.200 85.658

Uitkeringen -195.104 -275.000 -281.378

Overige personele lasten 119.668 94.650 113.945

1.129.608 1.075.916 1.535.240

11. Afschrijvingen

Gebouwen 25.214 18.178 19.367

Inventaris en Apparatuur 507.527 470.994 488.931

Leermiddelen 152.746 153.780 155.354

Boekverlies verkoop activa 63.553 -                   -                   

749.040 642.953 663.652
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12. Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Dotatie onderhoudsvoorziening 750.000 620.000 620.000

Onderhoud 284.720 395.255 306.628

Energie en water 525.922 502.795 481.708

Schoonmaakkosten 729.942 637.656 686.419

Heffingen 27.121 32.460 26.363

Overige huisvestingslasten 91.399 36.895 60.879

2.409.104 2.225.061 2.181.997

13. Overige lasten

Realisatie Begroting Begroting

2017 2017 2016

€ € €

Beheerslasten 739.734 561.238 586.469

Inventaris en apparatuur 1.650.135 1.911.210 1.934.495

Overige lasten 268.945 247.150 225.830

2.658.814 2.719.598 2.746.794

Beheerslasten

Administratiekosten 204.098 190.000 199.822

Accountantskosten 51.607 32.000 52.130

Juridische advieskosten 13.318 25.000 24.287

Deskundigenadvies 361.922 196.150 202.870

Telefoonkosten 48.825 55.085 51.645

Overige beheerslasten 12.173 18.503 19.069

Onkostenvergoedingen Raad van toezicht 28.264 20.500 17.030

Public relations en marketing 19.527 24.000 19.616

739.734 561.238 586.469

De verdeling van de accountantskosten zijn

als volgt:

Onderzoek jaarrekening 51.607 32.000 52.130

Andere controlediensten -                   -                   -                   

Fiscale adviezen -                   -                   -                   

Andere niet controlediensten -                   -                   -                   

51.607 32.000 52.130
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Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Inventaris en apparatuur

Leer-/hulpmiddelen 501.523 528.610 523.655

Kleine inventaris 38.187 27.450 33.695

ICT hardware 187.189 350.850 470.641

ICT software 255.410 251.050 244.437

Licentiekosten leer-/hulpmiddelen 171.690 138.150 146.876

Internetabonnement 27.756 44.560 25.050

Onderhoud en support 97.579 218.100 96.441

Bouw/beheer website 147.788 130.000 164.569

Overige ICT kosten 39.564 33.500 28.342

Mediatheek/bibliotheek 26.382 33.650 29.230

Reprolasten 157.067 155.290 171.559

1.650.135 1.911.210 1.934.495

Overige lasten

Kabeltelevisie en overige rechten 15.723 20.955 14.671

Abonnementen 23.278 18.520 26.407

Contributies bestuurlijke organisaties 29.196 27.260 29.053

Representatiekosten 8.113 6.900 6.165

Medezeggenschap/OR 4.012 15.000 3.051

Verzekeringen 12.800 12.500 9.453

Culturele vorming 81.250 74.025 63.550

Vieringen en excursies 28.315 25.365 20.737

Testen en toetsen 61.770 40.780 46.246

Overige lasten 4.488 5.845 6.497

268.945 247.150 225.830

14. FINANCIELE BATEN EN LASTEN

Financiële baten -3.237 -40.000 -22.782

Financiële Lasten 2.825 2.000 2.552

-412 -38.000 -20.230

Financiële baten

Rente spaarrekeningen 3.237 40.000 22.782

Financiële Lasten

Bankkosten 2.825 2.000 2.552
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GEOORMERKTE DOELSUBSIDIES OCW & EZ

VERANTWOORDING SUBSIDIES

Opgave doelsubsidies

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule Bedrag van Ontvangen t/m De prestatie is ultimo verslagjaar

de toewijzing verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Toewijzing € € geheel uitgevoerd en afgerond

Lerarenbeurs 852374-1 19.348 19.348

Lerarenbeurs 853006-1 7.445 7.445

Totaal 26.793 26.793

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

Bedrag van Ontvangen t/m Lasten in Totale lasten Te verrekenen

G2 A Aflopend per ultimo verslagjaar de toewijzing verslagjaar verslagjaar 31-12-2017 ultimo verslagjaar

€ € € € €

Omschrijving Toewijzing

Kenmerk Datum

Totaal

G2 B Aflopend tot in een volgend verslagjaar Bedrag van Saldo Ontvangen t/m Lasten in Totale lasten Saldo nog te besteden

de toewijzing 31-12-2017 verslagjaar verslagjaar 31-12-2017 ultimo verslagjaar

Omschrijving Toewijzing € € € € € €

Kenmerk Datum

Totaal
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Overzicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 2017

Voorzitter Ingangsdatum Einddatum Omvang Belastbare Voorziening beloning Uitkeringen wegens Totale WNT Gewezen (Fictief) Reden waarom overschrijding

Functie clausule Naam dienstverband dienstverband dienstverband Beloning onkostenvergoeding betaalbaar op termijn beindiging dienstverband bezoldiging Klasse Norm functionaris dienstverband is toegestaan

College van Bestuur J I.C.A.N. Sluiter 01-05-2009 1,0 121.439€  645€                           17.115€                         -€                                     139.199€     D 141.000€  Nee Ja Geen overschrijding aanwezig

College van Bestuur T.L. Vloet 01-08-2017 1,0 37.861€    162€                           6.417€                           -€                                     44.440€       D 59.104€    Nee Ja Geen overschrijding aanwezig

College van Bestuur C.G.C.G. Segers 01-09-2010 30-04-2017 1,0 45.684€    285€                           5.705€                           -€                                     51.674€       D 46.356€    Nee Ja Zie reden hieronder

Raad van Toezicht J J.M.M. van Nunen 18-06-2010 5.200€      -€                            -€                              -€                                     5.200€         D 21.150€    Nee Ja Geen overschrijding aanwezig

Raad van Toezicht M.M. van Vijfeijken 01-09-2011 3.500€      -€                            -€                              -€                                     3.500€         D 14.100€    Nee Ja Geen overschrijding aanwezig

Raad van Toezicht B.K. van Linder 01-09-2011 3.500€      -€                            -€                              -€                                     3.500€         D 14.100€    Nee Ja Geen overschrijding aanwezig

Raad van Toezicht J.P.A. van den Berg 01-09-2015 3.500€      -€                            -€                              -€                                     3.500€         D 14.100€    Nee Ja Geen overschrijding aanwezig

Raad van Toezicht M.A.M. Donders 01-09-2017 1.167€      -€                            -€                              -€                                     1.167€         D 4.713€      Nee Ja Geen overschrijding aanwezig

Raad van Toezicht M. van Doormalen 20-01-2012 01-01-2018 3.500€      -€                            -€                              -€                                     3.500€         D 14.100€    Nee Ja Geen overschrijding aanwezig

Klasse D is van toepassing met in totaal 11 complexiteitspunten die verdeeld zijn over de volgende criteria:

Gemiddelde baten 6

Aantal leerlingen 3

Aantal onderwijssoorten 2

Totaal 11

De overschrijding in 2017 van het WNT-maximum van de heer Segers wordt veroorzaakt door de uitbetaling van het vakantiegeld in april 2018. Het uitbetaalde vakantiegeld heeft betrekking op de periode juni 2016 tot en met april 2017. Het vakantiegeld over de periode juni tot en met

december 2016 bedraagt € 5.567. Het aan boekjaar 2017 toe te rekenen vakantiegeld bedraagt € 2.088 (periode januari tot en met april 2017). De bezoldiging van de heer Segers over 2017, rekening houdend met het aan 2017 toe te rekenen vakantiegeld, bedraagt € 46.106 en blijft

daarmee onder het WNT-maximum.

Overzicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 2016

Voorzitter Ingangsdatum Einddatum Omvang Belastbare Voorziening beloning Uitkeringen wegens Totale WNT Gewezen (Fictief) Reden waarom overschrijding

Functie clausule Naam dienstverband dienstverband dienstverband Beloning onkostenvergoeding betaalbaar op termijn beindiging dienstverband bezoldiging Klasse Norm functionaris dienstverband is toegestaan

College van Bestuur J I.C.A.N. Sluiter 01-05-2009 1,0 121.426€  502€                           14.653€                         -€                                     136.581€     D 140.000€  Nee Ja Geen overschrijding aanwezig

College van Bestuur C.G.C.G. Segers 01-09-2010 1,0 121.426€  856€                           14.659€                         -€                                     136.941€     D 140.000€  Nee Ja Geen overschrijding aanwezig

Raad van Toezicht J J.M.M. van Nunen 18-06-2010 3.000€      -€                            -€                              -€                                     3.000€         D 21.000€    Nee Ja Geen overschrijding aanwezig

Raad van Toezicht M.M. van Vijfeijken 01-09-2011 2.500€      -€                            -€                              -€                                     2.500€         D 14.000€    Nee Ja Geen overschrijding aanwezig

Raad van Toezicht B.K. van Linder 01-09-2011 2.500€      -€                            -€                              -€                                     2.500€         D 14.000€    Nee Ja Geen overschrijding aanwezig

Raad van Toezicht M. van Doormalen 20-01-2012 2.500€      -€                            -€                              -€                                     2.500€         D 14.000€    Nee Ja Geen overschrijding aanwezig

Raad van Toezicht J.P.A. van den Berg 01-09-2015 2.500€      -€                            -€                              -€                                     2.500€         D 14.000€    Nee Ja Geen overschrijding aanwezig
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Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Naam Handtekening

College van Bestuur:

Mw. drs I.C.A.N. Sluiter

Dhr. drs. T.L. Vloet MMO

Raad van Toezicht:

Dhr. drs. J.M.M. van Nunen

Mw. drs. M.M. van Vijfeijken

Dhr. drs. B.K. van Linder

Dhr. drs J.P.A. van den Berg

Mw. M.A.M. Donders
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Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer 31384

Naam instelling Stichting SKOzoK, Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit

Postadres Pastoor Jansenplein 21

Postcode  Woonplaats 5504 BS Veldhoven

Gegevens scholen Aantal Aantal

Leerlingen Leerlingen

2017 2016

03PJ BS Sint Joan 138 135

03SH BS De Wereldwijzer 85 91

03YL RK BS De Triangel 217 227

04FV BS Sint Gerardus 57 59

05DD BS Sint Willibrordus 138 147

05EH RK BS De Drijfveer 92 88

05FG BS Sint Jan 108 112

05GE BS Sint Andreas 79 108

05JT SSBO De Zonnewijzer 94 97

06HG BS Beisterveld 202 211

06LQ BS De Klepper 243 245

06VU BS De Ster 180 182

06WO BS De Talententoren 105 109

07KX BS Prinses Beatrix 210 199

07VX BS De Windroos 167 169

08KU RK BS De Zonnesteen 180 197

08PY BS Sint Servatius 53 55

08QX BS Sint Bernardus 100 110

09QJ BS De Pionier 157 156

09XP BS De Grasspriet 128 129

10GZ BS De Stapsteen 274 276

10PZ BS De Smelen 264 259

11MI RK BS Agnetendal 248 277

11XQ RK BS Sint Martinus 102 98

12GZ RK BS Schepelweyen 340 363

15CV BS De Wilderen 447 451

15DM BS Christoffelschool 323 341

15DT BS De Dorenhagen 171 202

18FA BS De Schatkist 189 225

18HK RK BS De Boogurt 278 257

5369 5575
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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