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1.

Voorwoord

Waar in 2015 vooral de aanzet werd gegeven voor de omslag naar een nog meer professionele
organisatie, was 2016 het jaar waarin strategische visies werden geformuleerd. Nadat op basis hiervan
het strategisch beleid en een beleidsagenda werden vastgesteld, kon ook de uitvoering starten.
Voor de totstandkoming van de strategische visie en het strategisch beleid werden tijdens
inspraakavonden de ouders van de leerlingen en de medewerkers van onze scholen – in totaal ruim
300 personen - geconsulteerd. Zij bogen zich over vragen die zich voornamelijk richtten op de
behoefte van het kind; wat een kind - nu en in de toekomst - nodig heeft om zich te ontwikkelen tot
een goed op de maatschappij voorbereide inwoner van de stad Rotterdam. Aan ouders en
medewerkers werd bovendien de vraag gesteld wat de scholen hierin voor de (kinderen en) ouders
zouden kunnen betekenen en ook wat de Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam als bevoegd gezag
daaraan kan en zou moeten bijdragen.
Hierbij stonden vragen centraal die appelleerden aan de behoefte van de ouders op de scholen en
tevens wat Kind en Onderwijs Rotterdam als bevoegd gezag hierin kan en zou moeten betekenen.
Bovendien stond ook de behoefte van het kind, nu en in de toekomst, als goed op de maatschappij
voorbereide inwoner van de stad Rotterdam centraal.
In de loop van 2016 kreeg het strategisch beleid op alle disciplines vorm en uitvoering. De doelen,
voornemens en plannen werden – als Samen Leren Leven - gepubliceerd op de geheel vernieuwde
website van Kind en Onderwijs Rotterdam en aan alle medewerkers per e-mail verspreid. Ook werd op
terugkom-avonden aan geïnteresseerde ouders en medewerkers een presentatie gegeven over hoe
hun input in het beleidsplan is verwerkt.
De verbetering in resultaten van ons onderwijs werden tegen het einde van het schooljaar 2015/2016
zichtbaar, o.a. in de vorm van een hogere gemiddelde score op de centrale eindtoets (gemiddelde van
alle scholen binnen Kind en Onderwijs Rotterdam) en het oordeel van de Inspectie. Deze behaalde
resultaten laten overigens onverlet dat het strategisch kwaliteitsbeleid binnen Kind en Onderwijs
Rotterdam de komende jaren veel aandacht zal opeisen teneinde alle resultaten van ons onderwijs op
een zeer hoog niveau te brengen.
Bij samen leven hoort ook samen delen. In 2016 werden daarom effectieve veranderingen
doorgevoerd waarmee de organisatie beter in staat is haar (financiële) middelen te beheren en
bezuinigingen - zoals op huisvesting en ICT - zonder verlies van kwaliteit door te voeren.
Het in 2016 ontwikkelde HR-beleid is erop gericht dat Kind en Onderwijs Rotterdam ondanks de
aankomende krapte op arbeidsmarkt in staat is en blijft om de beste leraren voor haar scholen aan te
trekken. Voor het aantrekken van nieuwe leerlingen, werd marketingcommunicatie-beleid ontwikkeld,
wat als eerste prioriteit haar beslag kreeg in verbeterde profilering en digitale communicatie, o.a. in de
vorm van nieuwe websites.
Met de uitvoering van het werk in 2016 zijn tal van verbeteringen doorgevoerd en kijken wij ook naar
een toekomst vol uitdagingen, waarvoor wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen
nemen. Immers, als een betrokken en betrouwbare partner van de gemeente Rotterdam en onze
ketenpartners stellen wij ons tot doel actief te participeren bij de uitvoering van de gezamenlijke
plannen om onderwijsachterstanden te beslechten en voor elk kind kwalitatief hoogwaardig onderwijs
te bieden.
Rolf van den Berg
Voorzitter College van Bestuur
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2.

Organisatie

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam is een stichting voor christelijk (speciaal) primair onderwijs in
de regio Rotterdam. Wat ons bindt is dat wij, medewerkers van de stichting, zijn geïnspireerd door de
verhalen uit de Bijbel en met name door het voorbeeld dat Jezus ons gaf: de liefde voor de medemens,
de hoop die Hij mensen bood, Zijn gedrevenheid om mensen tot hun recht te laten komen. Vanuit
deze inspiratie richten wij ons naar alle mensen die hun inspiratie halen uit een andere (religieuze)
beleving. Wij leggen verbinding met andere tradities, zoeken overeenkomsten en waarderen
verschillen.
2.1
Missie
Op de scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam bieden wij vanuit onze identiteit onderwijs dat
kinderen uitdaagt om al hun mogelijkheden te benutten, niet alleen op het gebied van kennis en
prestaties, maar ook op het gebied van persoonlijkheidsvorming. Dat doen wij met betrokken
medewerkers die hoge verwachtingen hebben van kinderen, ouders, ketenpartners en van elkaar.
Wij bereiden onze kinderen en ouders voor op de toekomst, waarbij ook het omgaan met
veranderingen en onzekerheid belangrijk is. Wij leren hen samenwerken en samenleven en de
behoefte van een ander zien en geven daarin het goede voorbeeld.
2.2
Visie
De diversiteit van onze scholen en hun populatie, het feit dat we die diversiteit als rijkdom ervaren,
heeft gevolgen voor de manier waarop we naar onze scholen kijken. Wij hechten eraan dat onze
scholen hun maatschappelijke verankering vinden in de wijk waarin zij staan, deel uit makend van de
cultuur en geschiedenis van die wijk. Daarom vindt de aansturing kind-nabij plaats: belangen van
kinderen staan centraal. Op schoolniveau wordt gezien wat er nodig is voor ouders en kinderen en op
stichtingsniveau wordt ernaar gestreefd om de missie zo optimaal mogelijk te realiseren.
Vanuit de stichting wordt ondersteuning verleend waar behoefte aan is of waar dat effectief en
efficiënt beter kan worden geregeld dan op schoolniveau.
Onze visie is herkenbaar doordat:
•
•
•
•
•
•
•

2.3

we voortdurend het belang van kinderen (en hun ouders) voorop stellen;
we betrokken zijn bij kinderen, ouders, ketenpartners en met elkaar;
we ons laten inspireren door het voorbeeld van Jezus;
onze identiteit even goed blijkt uit wat wij doen;
wij op onze beurt een voorbeeld proberen te zijn;
we werken naar een plek voor iedereen;
we voortdurend werken aan verbeteringen en elkaar daarbij helpen.

Structuur en organisatie

Juridische structuur
De rechtspersoonlijkheid is een stichtingsvorm. De stichting is opgericht op 25 november 1977 en is
ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 41125532.
Gegevens over de rechtspersoon
Bestuursnummer
Naam instelling

74531
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

4
KPMG Accountants N.V.
Document waarop ons rapport 0001166371 17X00152368DHG d.d. 16 juni 2017 (mede) betrekking heeft

Adres
Postadres
Postcode / Plaats
Telefoon
Fax
E-mail
Internet-site

Brinnummer
03AF
03WW
04FI
05SR
06NO
06RV
07ZC
08UY
09EB
09TC
10MO
11BY
11OS
12XS
13DM
13NX
14CL
14FG
14HY
14KP
15FO
15FO-1
24PA
27XK

Crooswijksesingel 19
Postbus 22009
3003 DA Rotterdam
010-4125101
010-4127818
bureau@kindenonderwijsrotterdam.nl
www.kindenonderwijsrotterdam.nl

Naam school
Bergkristal
De Eloutschool
Pr. Julianaschool/Fontein
A.S. Talmaschool
Nw. Park Rozenburg
Dr JC Logemann
De Driemaster
Onze Wereld
De Boei
M. King School
Albert Plesmanschool
Cornelis Haakschool
J.J. Buskesschool
Mozaïek
De Ark
Dr J Woltjer
Waalseschool
Het Plein
Arentschool
Jul. van Stolbergschool
Kon. Wilhelminaschool
Van Asch van Wijckschool
De Stelberg
Het Spectrum

Sector
SBO
PO
PO
PO
PO
SBO
PO
PO
SBO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
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Organisatie en bestuur
De stichting kent een organisatiestructuur waarbij de voorzitter van het College van Bestuur
eindverantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Als wettelijke
toezichthouder treedt de Raad van Toezicht op.

Raad van Toezicht

College van Bestuur

Stafbureau

GMR

Directie overleg

Schooldirecteur

MR

Bestuur en Raad van Toezicht
De Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs vormt de basis van de organisatiestructuur en
werkwijze van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. Er is een scheiding aangebracht tussen de
functies van bestuur en intern toezicht. Deze is opgenomen in de statuten en het toezichtkader. Het
schoolbestuur en de toezichthouder hebben afspraken gemaakt over de verdeling van taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de verschillende organen.
Doel van de Code Goed Bestuur is om op een efficiënte, effectieve en transparante wijze de
beleidsdoelstellingen te realiseren. De bestuurder en de Raad van Toezicht voeren minimaal zes keer
per jaar overleg over de voortgang van de werkzaamheden.
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam hanteert een planning- en control cyclus, waarin
beleidsvoornemens als de begroting, het toekomstig strategisch beleidsplan en de schoolplannen
worden bewaakt met behulp van managementinformatie. Hiervoor verschijnen periodiek
(kwartaal)rapportages. De horizontale verantwoording vindt plaats op schoolniveau, maar ook op
stichtingsniveau via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Als stichting hechten wij
grote waarde aan het actief betrekken van al onze stakeholders bij onze verantwoording.
Directie en College van Bestuur
Iedere school staat onder leiding van een directeur, eventueel bijgestaan door een locatieleider of
adjunct, die integraal verantwoordelijk is voor de resultaten van de school. De taakverdeling tussen het
College van Bestuur en de directies van de scholen is vastgelegd in het managementstatuut. Ongeveer
10 keer per jaar komen de directeuren met het College van Bestuur en de stafmedewerkers bij elkaar
in het DO (Directeuren-overleg) een adviesorgaan van het College van Bestuur. Tijdens dit overleg
worden aanzetten voor nieuw beleid geïnitieerd, wordt gezocht naar draagvlak voor uit te voeren
beleid en is er ruimte voor intervisie.
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Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2016
Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht en College van Bestuur
Functionaris

Hoofdfunctie

Nevenfunctie(s)

De heer H.A.R. Westdijk

Directeur
Bedrijfsmanagement
Rabobank Leiden-Katwijk

1.
2.
3.

Voorzitter Stichting Dress for
Succes Leiden
Voorzitter Dress WW Grant
Commissie
RvT Kind en Onderwijs Rotterdam

Mevrouw J.E. Kallenbach-Heinen

Organisatie adviseur en
programmamanager Leren
en Ontwikkelen OCW
gemeente Den Haag

1.
2.

RvT Kind en Onderwijs Rotterdam
Vrijwilliger jeugd en evenementen
tennisvereniging Ommoord

De heer. J.A. de Groen

Ministerie OCW, directie
primair onderwijs,
gedetacheerd bij de
Sociaal Economische Raad

1.
2.

Actief lid PvdA
Lid RvT Kind en Onderwijs
Rotterdam

De heer E.H. Hulst

Universitair docent
gezondheidsrecht bij het
instituut Beleid en
Management
Gezondheidszorg (BMG)
van de Erasmus Universiteit
Rotterdam

1.
2.

Lid RvT STAR
Lid RvT De Riederborgh
(zorgorganisatie Ridderkerk)
Lid RvT Kind en Onderwijs
Rotterdam
Hoofdredacteur TGMA (Ts
Gezondheid, Milieuschade en
Aansprakelijkheid)

N.v.t.

1.

De heer E.C. Lafeber

3.
4.

2.

3.
4.
5.
De heer M.B. de Haas

Director Corporate Finance
ING Bank NV

1.
2.

Ambassadeur stichting Lunchcafé
Zonder Meer Oud-Beijerland
Voorzitter RvT Stichting Passend
Primair Onderwijs Goeree
Overflakkee
Lid RvT OBSW Facetscholen
Kapelle
Lid (beoogd voorzitter) RvT
Stichting PCPO Westland
Lid RvT Kind en Onderwijs
Rotterdam
Lid Financiële commissie CDA
Lid RvT Kind en Onderwijs
Rotterdam

Samenstelling College van Bestuur per 31 december 2016
Functionaris
Hoofdfunctie

Nevenfunctie(s)

De heer R. van den Berg

1.

Voorzitter College van
Bestuur

Voorzitter College van Bestuur
Stichting 5MaalO a.i.
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3.

Verslag Raad van Toezicht en GMR

3.1 Verslag Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering van
bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van
de stichting. Ook toetst de Raad van Toezicht of het College van Bestuur daarbij een zorgvuldige en
evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. De
verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn:
• Het zorgdragen voor het goed functioneren van het College van Bestuur;
• Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht;
• Het functioneren als adviseur en klankbord van het College van Bestuur;
• Het houden van integraal toezicht op de realisatie van de maatschappelijke functie en
doelstellingen van de stichting en de risico's;
• Het vooraf goedkeuren van beslissingen van het College van Bestuur op grond van de statuten
en/of wettelijke bepalingen.
Overleg en vergaderingen
De Raad van Toezicht (RvT) kwam in 2016 bijeen:
• 9x plenaire reguliere vergaderingen.
• 2x bijzondere bijeenkomst betreft mogelijke overname van scholen van de stichting 5maalO.
De volgende onderwerpen zijn in de vergaderingen aan de orde geweest :
•
•
•

•

•

•

Werkwijze en opzet: Code Goed Bestuur; Vaststellen Toezichtkader.
Strategische beleidsvisie: de door het CvB voorgestelde Strategische Beleidsvisie is door de Raad
goedgekeurd.
Mogelijke overname van scholen van de Stichting 5maalO: de Raad is gevraagd op voorspraak van
het CvB akkoord te gaan met de overname van alle of een deel van de scholen van de Stichting
5maalO uit Rotterdam en Schiedam in 2017. De Raad heeft besloten onder voorwaarden akkoord
te gaan met deze overname per 1 juli 2017.
Onderwijs en kwaliteit: de RvT is akkoord gegaan met een initiatief binnen Kind en Onderwijs voor
het starten van een school waar hoogbegaafden passend onderwijs geboden krijgen.
Onderwijskwaliteit: het toezicht daarop door de Onderwijsinspectie hebben diverse malen op de
agenda gestaan.
Financiën: selectie accountant; begroting & jaarrekening; risicoanalyse; periodieke rapportages. De
RvT heeft een drietal accountants, waaronder de huisaccountant van Kind & Onderwijs gevraagd
te offreren voor het controleren van de jaarrekening. Na een selectieproces is besloten de
opdracht voor de controle voor de komende jaren opnieuw aan de huisaccountant te gunnen.
Hiervoor is de Financiële Commissie eenmaal bijeen gekomen. Met de bestuurder zijn de
periodieke rapportages en de risicoanalyse besproken. De RvT heeft de begroting 2017 en de
jaarrekening 2015 goedgekeurd. Hiervoor is de Financiële Commissie tweemaal bijeen geweest.
Human Resources: bestuursformatieplan, ziekteverzuim; evaluatie CvB. De RvT heeft middels de
remuneratiecommissie een evaluatiegesprek gehouden met de bestuurder.

Henny Westdijk, Voorzitter Raad van Toezicht.
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3.2 Verslag GMR

Samenstelling vergaderingen:
Voorzitter:

De heer Bart Ybema, ouder de Stelberg

Secretaris:

Mevrouw Marsja Reijnhoudt, ouder Eloutschool

Overige leden:

Mevrouw Margreet Wijsbeek, personeel Waalseschool
Mevrouw Maltie Mahabier, personeel M.L. Kingschool
Mevrouw Nelleke van der Kaa, personeel Pr Julianaschool
Mevrouw Elles van Leeuwen, personeel A. Plesmanschool
Mevrouw Marieke Bukman, personeel Onze Wereld
Mevrouw Eva de Lange, ouder Nieuwe Park Rozenburgschool
Mevrouw Lenneke Alblas, personeel De Stelberg
Mevrouw Jacqueline Kamps, personeel Cornelis Haakschool
Mevrouw Ineke van Akelijen, ouder De Bergkristal
De heer Robbert Dihal, ouder Dr J. Woltjerschool
Mevrouw Agnes Bergsma, ouder Het Spectrum
De heer Taoufik Benella, ouder de Fontein
Mevrouw Beleke van Arkel, personeel Arentschool

Bijeenkomsten:
Er zijn 6 reguliere bijeenkomsten geweest op:
•
•
•
•
•
•

26 januari 2016
1 maart 2016
12 april 2016
28 juni 2016
6 oktober 2016
6 december 2016

Er is 1 bijeenkomst geweest waarbij alleen de GMR uitgenodigd was. Die vond plaats voorafgaand aan
het schooljaar en was bedoeld voor het opstellen van het jaarplan.
Deze bijeenkomst was op:
•

15 september 2016

Nieuwe leden:

Mevrouw Nelleke van der Kaa, personeel Pr Julianaschool
Mevrouw Elles van Leeuwen, personeel A. Plesmanschool
Mevrouw Ineke van Akelijen, ouder Bergkristal
De heer Robbert Dihal, ouder Dr J. Woltjerschool
Mevrouw Beleke van Arkel, personeel Arentschool
Mevrouw Agnes Bergsma, ouder Het Spectrum
De heer Taoufik Benella, ouder De Fontein
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Aftredende leden:

De heer Rakesh Sewnarain, ouder Dr J. Woltjerschool
De heer Sennay Ghebreab, ouder A. Plesmanschool
Mevrouw Miranda de Reus, personeel Dr J. Woltjerschool

Afspraken met het bevoegd gezag
De GMR vergaderingen vonden plaats in het stichtingskantoor van Kind en Onderwijs Rotterdam van
19.30 – 21.30 uur.
De heer Henk Moerland (directeur bedrijfsvoering) vertegenwoordigde samen met de heer Rolf van
den Berg (voorzitter College van Bestuur) tot zijn pensionering april 2016 de stichting, daarna deed de
heer Rolf van den Berg dit zelf.
De verslagen zijn tot juni 2016 gemaakt door de bestuurssecretaris van het stafbureau, de heer Wim
Gloudie. De notulen worden met ingang van het schooljaar 2016/2017 gemaakt door de
personeelsgeleding van de GMR. In oktober door mevrouw Marieke Bukman en in december door
mevrouw Margreet Wijsbeek.
Contact GMR-leden, bevoegd gezag, MR-en van alle scholen en directies scholen
De agenda’s, concept verslagen en de vastgestelde verslagen worden verstuurd naar alle GMR-leden,
de directies van de scholen, MR-secretarissen en het bevoegd gezag. De GMR secretaris verstuurt de
verslagen een week na verspreiding binnen de GMR. Als ze aangepast dienen te worden, worden ze
aangepast verstuurd naar de directies en de MR-secretarissen.
Behandelde onderwerpen
Voor de volgende onderwerpen werd instemming en/of advies gegeven:
Overname Stichting 5maalO
Programma Lekker Fit
Rotterdamse plaatsingswijzer
ARBO
Begroting 2015 en 2016

Boventalligheidsbeleid wordt in 2016 niet
aangepast

Statuten
Huishoudelijk reglement
Afspiegelingsbeginsel
Jaarplan GMR 2016
Jaarrekening Stichting 2015
Strategisch Beleidsplan

Instemming
Instemming
Instemming
Instemming
Tweemaal na kritische vragen positief advies
mits MR-en ook allemaal positief advies geven
op schoolbegroting en in 2016 toevoeging dat
de MR-en allemaal advies krijgen over de
schoolbegroting.
GMR stemt in mits de directeuren de
boventalligen aantoonbaar (d.m.v. een formulier
ondertekend door de PMR) bespreken in het
team en de vrijwillige mobiliteit gestimuleerd
wordt.
Instemming
Instemming
Instemming
Instemming
Instemming mits goedgekeurde
accountantsverklaring
Positief advies

De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:
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Werving leden Raad van Toezicht
Stafbureau/efficiëntie
Inspectie uitslagen
Directiewisseling scholen. Reactie hierop van
inspectie
Begroting besprekingen
Leerling tellingen
Beter Presteren
CAO enquête gehouden onder directies en
docenten. Kritische besprekingen en evaluatie
Klacht. Wij zijn geïnformeerd over een klacht die
ingediend is en behandeld wordt.
Uitbreiding contactmomenten GMR. Naast mail
nu ook WhatsApp
Moment van notulen versturen.
Dit gebeurt versneld, als de notulen
goedgekeurd zijn en het DO is geweest kunnen
ze verstuurd worden aan de diverse MR-en en
directies scholen. Dit gebeurt in goed overleg
met de Stichting
Self assessment
Werkgroepen :
Cao Margreet en Beleke
ppo Eva en Marieke
fin: Bart en Robbert
Werving ARBO: Maltie
Werving RvT: Eva

MR-cursus
Medezeggenschapsstatuur (herziening)
Huishoudelijk reglement (herziening)
Zichtbaarheid GMR bij MR-en
We doen: actuele informatie verstrekking. We
overdenken: vergaderen op verschillende
locaties
PPO
Benoeming Controller
Benoeming HRM
Boventalligheid
Nationaal onderwijsakkoord
Leren Loont
Nieuws van de Singel
Fietsregeling

HRM
Planning opstellen strategisch beleidsplan
Vervangingspool
Fokor vakantieregeling
Eindtoetsen (reclame) willen we hier meer over
weten dan kunnen we Yvonne Buijink uitnodigen
Schoolcontrole door gemeente Rotterdam
Victor Vitamientje
Lerarenbeurs
Oprichting administratiekantoor Kind en
Onderwijs Rotterdam
Klachtenprocedure Rotterdamse plaatsingswijzer
ICT Beleidsplan
Hoogbegaafdheid
Pleinwacht andere school
Ziekteverzuim
Functiemix
Gang van zaken Stichting 5maalO
Bestuursformatieplan
Personeel
Ziekteverzuim
Vrijwillige mobiliteit
Vervangingspool
Functiemix
Rotterdamse lerarenbeurs
Gewichtenregeling
Family Factory
Eigen Risico Dragerschap
Jaarrekening 2015
Vervangingspool
Ontslagbeleid
Extra laptop/device voor het maken van notulen
Medewerkers tevredenheidsonderzoek
Risico Inventarisatie en Evaluatie
Wet werk en zekerheid
Luchtkwaliteit/Hitteplan
Zittingstermijn en opvolging GMR
MR mailinglijst
Esis ICT

Op een aantal bijeenkomsten waren de volgende personen uitgenodigd
Merlijn Jacobs
Programma manager PPO
Sanne Kamphuisen
Ziekteverzuim, Arbo contract
Functiemix
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4.

Onderwijs & Kwaliteit

Dit hoofdstuk is onderverdeeld in de volgende onderwerpen:
-

Onderwijsbeleid

-

Onderwijsinhoud

-

Kwaliteitszorg

-

Kwaliteitsbeleid

-

Onderwijsontwikkelingen

-

Wet- en regelgeving

Onderwijsbeleid
Strategisch beleidsplan “Samen Leren Leven”
Centraal in het handelen van de afdeling Onderwijs en Kwaliteit stond in 2016 het mede ontwikkelen
van het nieuwe strategische beleidsplan en de uitvoering van de hieraan gekoppelde actie-en
ontwikkelingsaspecten. Bij de totstandkoming van het strategisch beleidsplan is bewust gekozen voor
een proces waarbij eigenaarschap en collectieve inbreng en deskundigheid centraal stonden (en
staan). Besloten is om vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven (leerlingen, ouders,
personeel) input te verzamelen met betrekking tot de invulling van het strategisch beleidsplan.
Uiteindelijk heeft deze input geleid tot de strategische beleidsvisie, die de basis vormt van de
strategische beleidsagenda. In de hieraan gelieerde managementmatrix is een uitgebreide en
specifieke planning vastgesteld ten aanzien van de volgende thema’s:
•

Onderwijs en kwaliteit

•

HRM

•

Financiën

•

Facilitair/huisvesting

•

ICT

Bij alle bovenstaande aspecten vormt communicatie (zowel intern als extern) een belangrijk onderdeel
van de uitvoering van de verschillende activiteiten.
Het strategisch beleidsplan, “Samen Leren Leven, de beleidsagenda en de managementmatrix zijn in
2016 vastgesteld en sindsdien leidend bij de invulling van het interne stafoverleg en de directieoverleggen. Op deze manier wordt gestructureerd gewerkt aan de realisatie van het strategisch
beleidsplan.
Leren Loont
De aanvraag voor Leren Loont is gedaan middels het opstellen van een bestuurlijke oplegger en het
invullen van een zgn. indicatoren-overzicht. De subsidieaanvraag is verder aangevuld met de
aanvragen op schoolniveau. Uitgangspunt is steeds om de beschikbare middelen zo expliciet mogelijk
in te zetten waarvoor zij bedoeld zijn: de noodzakelijke verhoging van de opbrengsten op de scholen.
Gedurende het jaar 2016 is de voortgang m.b.t. Leren Loont met de gemeente besproken middels
voortgangsgesprekken.
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Onderwijsinhoud
Schoolplannen
In 2016 is voor het eerst gewerkt met een aanvraag voor Leren Loont die als integraal onderdeel is
opgenomen in de schoolplannen. Hiertoe hebben alle scholen een nieuw schoolplan opgesteld
Hierdoor is het gemeentelijk beleid geen aanvulling meer op de schoolplannen maar er een wezenlijk
onderdeel van.
Tevens werden in alle schoolplannen een doelgroep-analyse en beschrijving van een onderwijsconcept
vermeld.
Passend onderwijs
De gevolgen van de invoering van Passend onderwijs per 1 augustus 2014 leidden ook in 2016 tot de
continue zoektocht naar de balans tussen wat haalbaar is en goed voor het kind en de groep enerzijds
en de leerkracht en school anderzijds.
Kind en Onderwijs Rotterdam heeft in de twee voorbereidingsjaren tot nu toe, goede stappen gezet
om te komen tot de noodzakelijke veranderingen. Er werd in 2016 vooral veel aandacht besteed aan
de scholing en ontwikkeling van de leraren, omdat zij dag in, dag uit, geconfronteerd worden met de
nodige aanpassingen. Uitgangspunt en leidraad daarbij is het gecomprimeerd
Schoolondersteuningsprofiel (SOP), dat elke school jaarlijks van een update voorziet. Daaraan
gekoppeld zijn de ambities van de school, die voorzien in scholing en training van teams en
individuele leraren. Op 1 augustus 2016 konden alle scholen invulling geven aan de
basisondersteuning. Dyscalculie en leerlingen met externaliserend probleemgedrag blijven de
aandacht vragen. De samenwerking met PPO Rotterdam resulteerde in maatwerkbudgetten op
specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen.
Wat betreft de wet- en regelgeving kan vermeld worden dat scholen vaker te maken krijgen met het
schorsen en/of verwijderen van leerlingen. Hierdoor is het kort geleden protocol “aanmelding,
toelating, schorsing en verwijdering” aan de actualiteit aangepast.
Kwaliteitszorg
Inspectie van het onderwijs
In 2016 heeft de afdeling Onderwijs en Kwaliteit zich verder gericht op de nieuwe ontwikkelingen in
het strategische kwaliteitsbeleid.
In kalenderjaar 2016 zijn zes scholen van Kind en Onderwijs door de inspectie bezocht.
Inspectie-oordelen 2016
School

Inspectieoordeel

Arentschool

Basis

Juliana van Stolberg

Basis

Bergkristal

Basis

Onze wereld

Basis

Mozaïek

Basis

Elout

Zeer zwak

De Eloutschool staat nog altijd onder verscherpt toezicht van de inspectie o.a. op basis van
onvoldoende eindresultaten op de Centrale Eindtoets. In 2016 kreeg deze school opnieuw het
predicaat zeer zwak.
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Opbrengsten
Bij alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam werd in 2016 de Centrale eindtoets basisonderwijs
afgenomen. Hoewel het stichtingsgemiddelde op de CITO eindtoets stijgt, is ook het aantal
onvoldoendes gestegen. De stijging van het stichtingsgemiddelde kan worden verklaard vanuit het
feit dat een aantal scholen met veel leerlingen (met hoge resultaten) het gemiddelde positief hebben
beïnvloed.
Het stichtingsgemiddelde op de Centrale eindtoets:
Jaar

Stichtingsgemiddelde

Aantal onvoldoende CITOeindtoetsen

2014

534,3

10

2015

534,5

03

2016

535,1

06

Hoewel de tussentoetsen voor rekenen en wiskunde en begrijpend lezen op een aantal scholen lichte
vooruitgang laten zien, blijven de opbrengsten onder de norm en blijft een structurele verhoging van
de opbrengsten noodzakelijk. Ook technisch lezen verdient hierbij specifieke aandacht.
Aantal scholen dat een voldoende bij de tussentoets heeft behaald
2015
2016
Technisch lezen M3
19
12
Technisch lezen E3
18
16
Technisch lezen M4
20
20
Technisch lezen E4
20
19
Rekenen en Wiskunde M4
14
17
Rekenen en Wiskunde E4
15
18
Rekenen en Wiskunde M6
12
17
Rekenen en Wiskunde E6
15
17
Begrijpend lezen M6
13
16
Adviezen voortgezet onderwijs
In 2016 hebben 853 leerlingen een advies voor het voortgezet onderwijs gekregen. In totaal zijn 104
adviezen bijgesteld. Dat is 12,2%. Ten opzichten van 2015 is dit een stijging van 4,2%.
Voor 64 leerlingen (7,5%) is het advies een half niveau naar boven bijgesteld en voor 40 leerlingen
(4,7%) is het advies een heel niveau naar boven bijgesteld.
Bijgestelde adviezen voortgezet onderwijs bij leerlingen Kind en Onderwijs Rotterdam
Advies

Aantal

Half advies hoger

Heel advies hoger

VSO

2

0

0

Pro

57

0

7%

VMBO-BL

77

5,2%

6,5%

VMBO-BL/KL

58

10,3%

6,9%
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VMBO KL

102

4,9%

11,8%

VMBO KL/GT

35

8,6%

0

VMBO GT

127

13,4%

8,7%

VMBO GT/Havo

74

17,6%

1,3%

Havo

108

5,5%

2,8%

Havo/VWO

84

11,9%

N.v.t.

Vwo

129

N.v.t.

N.v.t.

Totaal

853

Fokor heeft alle adviezen en bijstellingen verzameld en per school in een rapport verwerkt.
RI&E
In 2016 is op alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam en het stafbureau een Risico Inventarisatie
& Evaluatie uitgevoerd. Het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers werd hierbij
via digitale vragenlijsten intern onderzocht, met een eindcontrole via toetsing van het gevolgde traject
door de Arbodienst.
Via de gemeente Rotterdam werden hierbij ook de gymzalen meegenomen, waar Kind en Onderwijs
Rotterdam eigenaar of hoofdgebruiker van is. Zo werden alle risico’s in kaart gebracht, waarbij o.a. ook
per school een personeelsscan werd uitgevoerd.
Bij scholen met meer dan 25 personeelsleden werd een zelfstandig opererende preventiemedewerker
aangesteld. Op deze wijze voldoet Kind en Onderwijs Rotterdam aan de nieuwe Arbowet, die met
ingang van 1 januari 2017 van kracht wordt.
Kwaliteitsbeleid
Werkgroep kwaliteit
Conform de strategische beleidsagenda werd strategisch kwaliteitsbeleid opgesteld. In dit document
staat beschreven op welke wijze op stichtingsniveau zicht wordt gehouden op de kwaliteit op de
scholen. Van belang is dat op bestuursniveau tijdig inzicht bestaat op risico’s ten aanzien van de
kwaliteit van het onderwijs op de individuele scholen.
Er werd een procedure ontwikkeld waarbij, twee keer per jaar aan de hand van een centraal
vastgesteld format, tussen schoolleiders en staf wordt gesproken over de opbrengsten van de scholen.
Tijdens deze gesprekken wordt geanalyseerd of de gestelde doelen zijn behaald, of de ambities
realistisch waren en welke interventies (eventueel) nodig zijn om de opbrengsten weer op
ambitieniveau te krijgen en welke nieuwe doelen gesteld moeten worden.
Expertteams
In het kader van het gemeentelijk onderwijsbeleid Leren Loont, hebben besturen de mogelijkheid om
risico-scholen te laten begeleiden door een team van deskundigen. Deze deskundigen denken kritisch
mee over de ontwikkeling van de school.
In 2015 zijn vijf scholen gestart met de expertteams. In 2016 zijn ook vijf nieuwe scholen aangemeld. In
totaal werken nu tien scholen samen met het expertteam. De kritische reflecties zetten scholen aan het
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denken over de interventies die op schoolniveau worden ingezet. De focus op de meest noodzakelijke
interventies is een terugkerend onderwerp.
Ontwikkeling/voorbereiding
Conform het strategisch beleidsplan werden binnen Kind en Onderwijs Rotterdam audits ontwikkeld.
Deze audits vinden twee jaar na een inspectiebezoek plaats of vaker indien daar aanleiding toe is en
zijn bedoeld om tussentijds zicht te krijgen op de realisatie van de ambitie van scholen. Twee
medewerkers volgen de scholing Auditoren bij de PO-Raad. De eerste pilot staat voor de zomer 2017
gepland.
Cyclus inspectiebezoek en audit
Jaar 0

Inspectiebezoek

Jaar 1

2x per jaar bespreking resultaten
2x per jaar bespreking resultaten

Jaar 2

Audit

Jaar 3

2x per jaar bespreking resultaten
2x per jaar bespreking resultaten

Jaar 4

Inspectiebezoek

2x per jaar bespreking resultaten

IB-Platform
Naast Passend onderwijs heeft het IB-Platform zich ook bezig gehouden met de veranderende rol van
de IB-er. Daarbij stonden de leerkrachtvaardigheden centraal door onder andere coaching en
flitsbezoeken. Het IB-Platform stond tevens aan de basis van Opbrengstgericht Passend Onderwijs
(OPO), een Masterclass van vier dagen voor een directeur en een IB-er. Een presentatie van
opbrengsten en resultaten door twee IB-ers in het directeurenoverleg leidde tot grote animo voor
OPO.
In het najaar van 2016 werd de Masterclass uitgebreid met groepsplanlooswerken en Focus PO, een
applicatie waarmee Cito-vaardigheidsscores worden omgezet naar betekenisvolle overzichten op
school- en groepsniveau.
Onderwijsontwikkelingen
Afdeling Athena (fulltime HB-onderwijs)
In het voorjaar van 2016 heeft Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam met Ouderinitiatief H4O
overeenstemming bereikt over de start van een voorziening voor hoogbegaafde (HB) leerlingen in
Rotterdam. Er wordt gewerkt volgens het concept van de Athena Academie. Binnen dit concept wordt
op onderbouwde wijze gewerkt aan de kerndoelen en een surplus-aanbod dat de doelgroepleerlingen betrokken en uitgedaagd houdt. Op deze manier biedt het Athena onderwijs een passend
onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Deze afdeling valt formeel onder de
verantwoordelijkheid van de Talmaschool. Om de leerkrachten te begeleiden in een nieuwe manier van
lesgeven wordt ‘coaching on the job’ uitgevoerd door de adviseur hoogbegaafdheid.
Doelstelling voor 2017 is om specifieke kennis op te bouwen en ondersteuning te ontwikkelen voor
leerlingen in de leeftijdscategorie van de groepen 1 t/m 3.
Professionalisering
Naast de professionalisering op leerkrachtniveau (leerkrachtvaardigheden) is dit jaar ook ingezet op
professionalisering van het directeurenoverleg en het stafbureau. Er zijn leergroepen gevormd waarbij
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directies met stafleden werden gemixt, om samen op gekozen onderwerpen intern van elkaar te leren.
Een eindevaluatie moet uitkomst geven over de voortgang op gelijke of andere werkwijze.
Wet- en regelgeving
Klachten
Gedurende kalenderjaar 2016 zijn 2 klachten behandeld (hoorzitting) door de geschillencommissie
bijzonder onderwijs. In beide gevallen is de klacht ongegrond verklaard en is vastgesteld dat zowel de
schooldirectie als het schoolbestuur conform wet- en regelgeving hebben gehandeld.
Schoolondersteuningsprofiel
Evenals in vorige jaren vond aan het eind van het schooljaar (vóór 1 juni) de update van het
schoolondersteuningsprofiel plaats. PPO Rotterdam zet alle Schoolondersteuningsprofielen ter
informatie op hun website. Zo ontstaat inzicht in het noodzakelijk dekkend aanbod.
Sociale Veiligheid
Per 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair- en voortgezet onderwijs - als gevolg van een
aanpassing van de onderwijswetten - verplicht zorg te dragen voor een veilige school.
Door de wetswijziging moeten scholen:
•

Aan een inspanningsverplichting voldoen om een actief veiligheidsbeleid te voeren;

•

Het effect van het veiligheidsbeleid periodiek monitoren;

•

De volgende taken bij tenminste één persoon beleggen:
-

het coördineren van anti-pestbeleid;

-

het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader van pesten.

Vanaf 1 augustus 2016 ziet de onderwijsinspectie toe op naleving van de wettelijke verplichtingen,
waarbij de praktische toepassing in de school voor alle betrokkenen centraal staat.
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5.

HR

Aanvang 2016 kon een start worden gemaakt met het herzien van het HR-beleid tot dan toe en kon
het beleid worden verrijkt met elementen die passend zijn bij een moderne werkgever in het algemeen
en in het onderwijsveld in het bijzonder.
Al snel werd ook de wens manifest om Kind en Onderwijs Rotterdam te laten uitgroeien tot een van de
meest plezierige werkgevers in het Rotterdamse onderwijsveld. De daardoor te verkrijgen voorkeur
van sollicitanten had tot doel de problematiek van de krimpende aanwas van talenten voor het primair
onderwijs te omzeilen.
Gedurende het jaar 2016 werden de volgende stappen gezet op het gebied van HR:
Taakbeleid
In 2016 werd het taakbeleid zoals in 2015 vastgesteld, voortgezet. In 2017 zal dit ingezette beleid
worden geëvalueerd en daarna zo nodig worden aangepast.
Arbeidsmarktbeleid
In 2016 leidde de krapte op de arbeidsmarkt nog niet tot grote problemen bij het vinden van
leerkrachten. Kind en Onderwijs Rotterdam bleek met moeite in staat alle vacatures te kunnen
vervullen en vond daarmee niet altijd leerkrachten van het gewenste kaliber. Ook werd vastgesteld dat
het aantal sollicitanten per vacature terugliep. Om die reden werd beleid ingezet dat ertoe moet leiden
dat de naamsbekendheid van Kind en Onderwijs Rotterdam als werkgever wordt vergroot en het
imago van een aantrekkelijke werkgever met zorg voor zijn werknemers verder wordt uitgebouwd.
Daarom, maar ook ter voorkoming van de effecten van het - landelijk - tekort aan PO leerkrachten, wat
hoe dan ook zal ontstaan, werd samenwerking met een platform gezocht waarin de werving van
leerkrachten gefocust plaatsvindt. Passend in de huidige tijdsgeest werd gekozen voor een digitaal
platform gespecialiseerd in onderwijs met een groot bereik. Alle handelingen rondom een
sollicitatieprocedure werden hierdoor gedigitaliseerd en gestandaardiseerd. Op deze wijze werd het
eenduidig naar buitentreden als stichting met respect voor de verschillen van onze scholen optimaal
vormgegeven.
Vervangingsbeleid
Doordat in 2016 de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) werd ingevoerd, ontstond de noodzaak om het tot
dan toe geformuleerde vervangingsbeleid zo snel mogelijk aan te passen. De oplossing werd
gevonden in de vorm van een vervangingspool die functioneert als een zelfstandige school. Er is een
directeur aangesteld die alle leidinggevende taken uitvoert. De leerkrachten in de vervangingspool
hebben allemaal een vast dienstverband in plaats van losse invalaktes. Er is een gedegen
scholingstraject voor deze groep leerkrachten ontwikkeld en een specialistische coach beschikbaar
voor begeleiding in de klas.
De poolkrachten zijn zeer divers; van startende leerkrachten tot zeer ervaren, alle leeftijden,
werktijdfactoren en voorkeur voor groepen. Om in het eerste jaar een overschot aan invalkrachten te
voorkomen, werd de pool gestart met 21 WTF, uitgaande van 6% afwezigheid van personeel in
verband met zwangerschap en overig verzuim. In 2017 zal de pool verder worden uitgebreid.
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Vanuit deze vervangingspool werden vanaf augustus 2016 leerkrachten bij langdurig ziekteverlof en
tijdens zwangerschapsverloven vervangen. Het kortdurend verzuim werd ook in 2016 opgelost door
samenwerking op uitzendbasis met een “preferred supplier”.

Verzuimbeleid
In het derde kwartaal van 2016 werd besloten de samenwerking met de Arbo Unie op te zeggen en
een nieuwe partner te zoeken, meer passend bij de actuele behoeften van Kind en Onderwijs
Rotterdam op het gebied van verzuim. Na een zorgvuldige en breed gedragen
aanbestedingsprocedure werd unaniem een nieuwe samenwerkingspartner gekozen.
Er werd een verzuimvisie opgesteld waarin werd uitgegaan van de mogelijkheden van de afwezige
werknemer. Deze inzetbaarheid is een dialoog tussen schoolleiding en werknemer. Hiervoor krijgt men
ondersteuning van verzuimconsultants en op verzoek van de bedrijfsarts. Welke taken passend zijn
voor de werknemer wordt in dit nieuwe beleid bij voortduring gemonitord door samen in gesprek te
gaan over mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden.
Het verzuimpercentage daalde in 2016 ook zonder de interventies zoals beschreven.
Ziekteverzuim in % per jaar

In-door-en uitstroom
In het jaar 2016 werd op een (te) geringe basis de vrijwillige interne mobiliteit benut – al toonde dit
wel aan dat medewerkers over het algemeen naar tevredenheid op hun arbeidsplek binnen de
stichting functioneerden. De uitstroom bestond voornamelijk uit natuurlijk verloop (pensioen) en
langdurige zieken.
Het is van groot belang om de interne mobiliteit op basis van vrijwilligheid te vergroten. Kind en
Onderwijs Rotterdam streeft ernaar zich te ontwikkelen naar een wendbare organisatie, die zich te
allen tijde zal kunnen aanpassen aan alle omstandigheden die invloed hebben op de bedrijfsvoering.
De kern van een wendbare organisatie bestaat uit werknemers die zich kunnen en willen mobiliseren in
het belang van het geheel van de organisatie. Om dit bereiken zal Kind en Onderwijs Rotterdam
investeren in scholing, inzicht, talentmanagement en vertrouwen.
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6.

Huisvesting

Huisvesting is voor de kinderen en het personeel van Kind en Onderwijs Rotterdam wellicht geen
hoofdzaak maar wel een belangrijke bijzaak. Daarom werd ook in 2016 ervoor gezorgd dat de
schoolgebouwen op adequate wijze een thuis zijn, waarin zij zich wel bevinden en veilig voelen.
Afgeronde (ver)bouwwerkzaamheden
De (ver)bouwwerkzaamheden werden aanbesteed volgens de aanbestedingsregels welke zijn
opgesteld door de gemeente Rotterdam.
Eind 2015 werd gestart met de bouw van een “tuinkas” met keuken op het besloten binnenterrein van
het Bergkristal aan de Bergsingel. Dit door giften gefinancierd project werd een mooie aanvulling op
het onderwijs van de school. De oplevering vond plaats in april 2016 en kreeg het gehele jaar door
veel aandacht van de pers.
De gebouwen van bassischool De Stelberg aan de Jac Dutilhweg te Rotterdam Prinsenland werden in
2016 gerenoveerd. Na jaren van overleg met de vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam
werd overeenstemming bereikt over aanpassing van de beide gebouwen o.a. met nieuwe cvinstallaties, nieuwe luchtbehandelingsinstallaties en een nieuwe buitengevel. Ook de binnenzijde van
het gebouw werd geheel opgeknapt. De beide gebouwen doen hierdoor hun positie op een goede
zichtlocatie eer aan.
In het kader van de leegstandreductie werd in 2016 de dépendance van de Ds. J.J. Buskesschool aan
de Carry van Bruggensingel ontruimd. Hiertoe werden eerst de twee schakelklassen van de
Talmaschool verhuisd van de Carry van Bruggensingel naar het schoolgebouw van de Martin Luther
Kingschool in Ommoord. Daarna zijn alle klassen van de DS.J.J. Buskesschool naar het hoofdgebouw
verhuisd. Om al deze klassen ook te kunnen huisvesten op de hoofdvestiging, was eerst een
verbouwing nodig. Door het afstoten van het gebouw aan de Carry van Bruggensingel is de leegstand
met 1.045 vierkante meter verminderd. Het hoofdgebouw heeft door de opknapbeurt een positieve
uitstraling gekregen.
In de zomervakantie van 2016 werd het schoolgebouw aan de Rusthoflaan door de gemeente
Rotterdam ter beschikking gesteld aan Kind en Onderwijs Rotterdam. Na een verbouwing werd het
pand geschikt voor hoogbegaafde kinderen, de zogenoemde Athena-afdeling van de Talmaschool.
Energiebeheer
Energie beperkende maatregelen hadden ook in 2016 veel aandacht. In 2015 al werden twee
bassischoolgebouwen voorzien van zonnecollectoren (de Driemaster in Hoek van Holland en de
Waalse school in Kralingen Crooswijk.) In 2016 werden vanwege goede resultaten ook
zonnecollectoren geplaatst op het schoolgebouw van het Spectrum in de wijk Nesselande en op het
schoolgebouw van de Nieuwe Park Rozenburgschool in de wijk Kralingen. Tezamen hebben deze
schoolgebouwen 693 panelen. In totaal is 66.541,5 kilogram uitstoot van CO2 bespaard.
Tevens werden alle toiletruimten van de scholen voorzien van bewegingscensors zodat de verlichting
alleen brandt bij aanwezigheid van personen in die betreffende ruimte.
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In het kader controle en inzicht op het energieverbruik worden de verbruiksmeters gas en elektra
“verslimd”. Inmiddels heeft 85 % van de electrameters een slimme meter en 18 % van de gasmeters. In
2017 is het streven om het percentage naar 95% te brengen.
Middels e-programma`s werd het mogelijk direct in te loggen en het verbruik continu te monitoren
zodat zaken als verbruik ook op niet-lesdagen vastgesteld kunnen worden.
De Meerjaren Onderhouds Planningen (MOPS) werden in de loop van 2016 geactualiseerd. Daarbij
zijn ook de termijnen verlengd van diverse werkzaamheden zoals het binnen-, en buitenschilderwerk,
te vervangen marmoleum, te vervangen dakbedekking, enz. Op deze wijze werden de inkomsten en de
uitgaven op onderhoudsgebied meer op elkaar afgestemd.
Ontwikkelingen op het gebied van huisvesting
-

Nieuwbouw Arentschool
De locatie van de bestaande school is tevens de locatie waar de nieuwbouw/renovatie zal worden
verricht. In nauw overleg met de gemeente Rotterdam worden alle verschillende mogelijkheden
uitgezocht. In 2017 zal door het bouwteam een bouwplan worden ontwikkeld en de plaats van de
tijdelijke huisvesting worden bepaald.

-

6Vermindering leegstand onderwijs vierkante meters
In 2017 zal verder uitvoering gegeven worden aan het leegstandsreductie plan van de stichting, in
overleg met de gemeente Rotterdam en andere schoolbesturen. Wel is helder dat in 2017 het
schoolgebouw van de Logemannschool aan de Schiedamseweg terug geleverd zal worden aan de
gemeente Rotterdam. De Logemannschool gaat inwonen bij de Woltjer school aan de Albregt
Engelmanstraat, waarbij de SBO school een eigengedeelte van het schoolgebouw in gebruik zal
nemen. Deze wijziging heeft twee voordelen: het levert 820 vierkante meter vermindering van
leegstand op en het gebouw van de Woltjer school is dan weer volledig bezet.
Verder zijn er plannen in de maak voor het gebied Noord en Delfshaven om hier ook een reductie
van vierkante meters te kunnen toepassen, dit om o.a. de inkomsten en uitgaven op het
onderhoudsgebied in evenwicht te krijgen.

In 2017 worden verdere energie beperkende maatregelen uitgevoerd.
De door de Dienst Centraal milieubeheer (DCMR) gestelde eisen op grond van het activiteiten besluit,
het verplicht treffen van energie beperkende maatregelen, zijn maatregelen waarvan de investering
binnen 5 jaar terug verdiend kan worden door minder energieverbruik.
Er is onderzoek gaande naar de plaatsing van zonnecollectoren op het dak van de Talmaschool en de
Woltjer school. Voor beide plaatsingen is door het ministerie SDE subsidie toegekend, de beide
scholen zijn grootverbruikers op elektra gebied. Wanneer de constructie van de daken van de beide
schoolgebouwen geschikt blijkt te zijn zal plaatsing in 2017 worden gerealiseerd.
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7.

ICT

In 2016 werden vorderingen gemaakt op het gebied van ICT bij Kind en Onderwijs Rotterdam. Van
grote invloed is het inkooptraject t.a.v. de hardware. De positieve effecten hiervan zullen zich in 2017
terugverdienen in kwalitatief en financieel opzicht. De hardware zal de komende jaren worden
afgenomen bij drie grote leveranciers.
De aanbestedingsprocedure van touchscreens is in 2016 gestart en zal in de loop van 2017 gegund
worden aan één gespecialiseerde AV-leverancier.
Daarnaast is in 2016 een centrale VOIP-telefonieoplossing aangekocht waarop in 2017 als eerste het
stichtingskantoor zal worden aangesloten. Een flink aantal scholen waarvan de telefooncentrales
moesten worden vervangen hebben in 2016 reeds voorgesorteerd op deze oplossing door over te
stappen op VOIP. Deze scholen zullen snel na het stichtingskantoor aanhaken op de centrale. De
overige scholen zullen in de komende twee jaar de overstap naar VOIP maken en ook op de centrale
aangesloten worden.
De ingeslagen weg t.a.v. professionalisering van leerkrachten op het gebied van ICT en Wetenschap en
Techniek uit 2015 is doorgezet. Een tweede groep leerkrachten vanuit acht scholen heeft van januari
tot juni zes scholingsbijeenkomsten genoten. Daarnaast hebben deze scholen geïnvesteerd in
leermiddelen om daadwerkelijk inhoud te kunnen geven aan de lespraktijk.
De overstap en de digitale overdracht van dossiers naar het VO is afgelopen zomer buitengewoon
soepel verlopen. De inspanningen van alle schoolbesturen en inzet van het digitale systeem Onderwijs
Transparant hebben hieraan bijgedragen. Mede hierdoor kan monitoring van leerling stromen goed in
kaart worden gebracht en is steeds beter zicht op de advisering vanuit het PO. Kind en Onderwijs
Rotterdam wil met deze inzichten de kwaliteit van de adviezen verder verhogen.
Op het gebied van databeveiliging en het bewaken van de privacy van medewerkers en leerlingen zijn
afgelopen jaar forse verbeteringen doorgevoerd. Naast het opstellen van beleid en reglementen is een
programma aangekocht waarmee privacy beleid kan worden afgedwongen en gecontroleerd. Met vele
leveranciers zijn in 2016 bewerkersovereenkomsten afgesloten. Het bewaken van persoonsgegevens
zal altijd een prioriteit blijven.
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8.

Communicatie

In 2016 is een begin gemaakt met het verbeteren van zowel de communicatie vanuit het
stichtingskantoor als vanuit de scholen. Bovendien werd de interne communicatie in betere,
effectievere en meer professionele banen geleid.
Meteen na de jaarwisseling vonden op zes verschillende schoollocaties de raadplegingen van ouders
en medewerkers plaats ten behoeve van het Strategisch Beleidsplan. In aansluiting op de raadpleging
van de kinderen tegen het einde van 2015, werden ruim 200 volwassenen geraadpleegd tijdens
inspraaksessies.
In even zoveel sessies werd aan de ouders en medewerkers tijdens bijeenkomsten in de avond de
verkregen input en de wijze waarin deze input terugkomt in het strategisch beleidsplan, verwoord in
doelen en plannen, gepresenteerd.
Na vaststelling werd het strategisch beleidsplan aan alle medeweerkers per e-mail verspreid en op de
website digitaal gepubliceerd.
In het verlengde van het strategisch beleidsplan werd ook de website
www.kindenonderwijsrotterdam.nl vernieuwd. Bij deze vernieuwing stond niet alleen de technische
verbetering centraal, maar ook de vertaling van de misse, visie, identiteit en strategische doelen naar
kernwaarden, productwaarden en proceswaarden. Als communicatiemiddel werden hiervoor vooral
kenmerkende foto’s, volgens een onderscheidend concept, gebruikt.
Nadat de website live ging, werden ook alle scholen, waarvan websites evenzeer aan vervanging toe
waren, aangemoedigd hetzelfde traject te volgen. Zo werden de scholen van Kind en Onderwijs
Rotterdam niet alleen aan het beeldmerk, maar ook aan herkenbare gefotografeerde kernwaarden
herkenbaar.
Het traject omvatte advies en ondersteuning vanuit Communicatie aan de directeuren, door middel
van scholing over het belang van communicatie bij het maken van een positieve eerste indruk. Hierbij
kwamen zowel offline als online praktijken aan de orde. Daarop volgden sessies waarin voltallige
teams trainden een sterke profilering op basis van kernwaarden en eenduidigheid in communicatie in
de praktijk brengen.
Ook werden het Communicatiehandboek en een handleiding voor het maken van een eigen
communicatieplan op schoolniveau op intranet gepubliceerd. Directeuren en hun managementteams
werden geschoold in het ‘commercieel denken’.
Ultimo december 2016 waren de eerste vijf nieuwe websites live, en daarmee de betreffende teams
beter in staat zich professioneel te presenteren binnen hun verzorgingsgebied.
Communicatie schoof ook aan bij het traject van overname van de Rotterdamse 5MaalO scholen en
het onderbrengen van de Schiedamse 5MaalO scholen bij het Siko bestuur. Het voorkomen van onrust
door duidelijke communicatie was hier het speerpunt.
Op social media steeg het aantal betrokkenen bij de berichten van Kind en Onderwijs Rotterdam flink
– van enkele honderden in 2015 naar ruim vierduizend in 2016, doordat de accounts van Kind en
Onderwijs meer frequent ook berichten van scholen citeerden.
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In samenwerking met het hoofd HRM werd de arbeidsmarktcommunicatie kritisch bekeken en
verbeterd. Dit zal in 2017 nog verder beslag krijgen, om Kind en Onderwijs Rotterdam als een
prominente en aantrekkelijke werkgever in het Rotterdamse onderwijsveld beter te positioneren.
Het vervangen van de websites van de overige scholen zal begin 2017 zijn beslag krijgen, zodat het
digitaal vinden van de scholen op internet en het kunnen raadplegen van de informatie op elk
gewenst scherm (smartphone, ipads of pc) eenvoudiger en prettiger wordt.
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9.

Financiële analyse

9.1 Balans
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens
uit de balans.
Op korte termijn beschikbaar
Liquide middelen
Vorderingen
Effecten
Kortlopende schulden

31-12-2016
5.531.951
3.131.480
5.038.855
-5.951.437

31-12-2015
4.330.523
4.152.289
4.352.280
-5.872.794

Werkkapitaal

7.750.849

6.962.298

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

6.151.310
10.000.000

6.296.396
10.000.000

16.151.310

16.296.396

23.902.159

23.258.694

20.427.474
3.474.685

19.677.488
3.581.206

23.902.159

23.258.694

31-12-2016

31-122015

6.151.310
10.000.000
3.131.480
5.038.855
5.531.951
29.853.596

6.296.396
10.000.000
4.152.289
4.352.280
4.330.523
29.131.488

20.427.474
3.474.685
5.951.437
29.853.596

19.677.488
3.581.206
5.872.794
29.131.488

Gefinancierd met op
beschikbare middelen

lange

Deze financiering vond plaats met
Eigen vermogen
Voorzieningen
Balans
Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Passiva
Vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

termijn

Toelichting op de balans
Het balanstotaal is ten opzichte van 2015 met € 722.000 toegenomen.
Materiele vaste activa
De waarde van de materiële vaste activa (aanschaf inventaris/ICT/gebouwen/overige bedrijfsmiddelen
en leermethoden, na aftrek afschrijvingen) is met € 145.000 afgenomen. De totale investeringen in
2016 bedroegen € 917.000; hiervoor was € 1.221.000 begroot. Er is met name minder geïnvesteerd in
leermethoden. De reden hiervoor is dat tegenwoordig veel leermethoden in de vorm van jaarlijkse
licenties worden aangeschaft.
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Financiële vaste activa
De Stichting belegt per 20 mei 2011 in een Structured note. De Structured note is een belegging met
een vaste looptijd en heeft als eigenschap : een 100% inleggarantie van Credit Suisse International op
einddatum. De einddatum van de belegging is 24 mei 2019. De koerswaarde per 31-12-2016 is
108,93% (2015 109.14%).
Vorderingen
De vorderingen zijn afgenomen met € 1.020.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door afname van
de post kortlopende vorderingen op OCW € 604.000 en de post gemeente ROB (€ 500.000).
In 2015 is onder de post kortlopende vordering op OCW subsidie opgenomen in het kader van de
samenvoeging Willem Alexander school en Onze Wereld. De subsidie is in 2016 ontvangen na het
gegrond verklaren van het ingediende bezwaar tegen de financiële correctie van de ingangsdatum van
de fusie tussen de scholen Onze Wereld en Willem-Alexanderschool (€ 537.000). Onder de post
gemeente ROB zijn de subsidies opgenomen vanuit het gemeentelijk onderwijsbeleid “Leren Loont” en
de VVE nulgroepen. Deze post is afgenomen doordat er in de loop van 2016 een hoger percentage
aan voorschotten is ontvangen (€ 500.000). Hierdoor zal de laatste betaling over 2016 in 2017 lager
zijn dan opgenomen in 2015.
Effecten
De waarde van de effectenportefeuille is in 2016 toegenomen met € 687.000 door het verkopen van
obligaties € 1.227.000, aankopen van obligaties voor € 1.881.000 en een waardestijging van de
effecten met € 33.000. De waardestijging heeft te maken met het stijgen van de koersen van de
onderliggende effecten.
Liquide middelen
Uit het kasstroomoverzicht is af te lezen welke posten de stand van de liquide middelen hebben
beïnvloed.
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen kan, behoudens stelselwijzigingen of een fusie, alleen wijzigen door het resultaat.
De toename van het eigen vermogen bedraagt € 750.000 en is gelijk aan het behaalde resultaat in
2016.
Voorzieningen
De stand van de voorzieningen ten opzichte van 2015 is afgenomen met € 106.000.
De voorziening onderhoud gebouwen is afgenomen met € 83.000. Deze afname is voornamelijk
veroorzaakt doordat uitvoering is gegeven aan onderdelen van het meerjarenonderhoudsplan voor
€ 1.333.000. De dotatie bedroeg conform voorgaande jaren € 1.250.000. De personeelsvoorzieningen
zijn met € 23.000 afgenomen. De afname wordt met name veroorzaakt door vermindering van de
voorziening spaarverlof met € 60.000 door het vertrek van personeelsleden en uitkering jubileum
€ 27.000. De dotatie aan de personele voorzieningen bedroeg € 64.000.
Kortlopende schulden
In 2016 zijn de kortlopende schulden met € 79.000 toegenomen. De meest opvallende wijzigingen ten
opzichte van 2015 zijn afname belastingen, sociale premies en pensioen met € 116.000. De afname is
veroorzaakt doordat in januari 2016 een betaling van belastingen heeft plaatsgevonden van het in
december 2015 uitgekeerde, eenmalige bedrag. De eenmalige uitkering komt uit de gemaakte
afspraken in de cao. Daarnaast is er een toename van de nog te besteden subsidie OCW Regeling
versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen van € 77.000. Deze subsidie zal in 2017
worden besteed. Tevens is de post crediteuren toegenomen met € 96.000.
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9.2 Staat van Baten en Lasten
Baten

2016

2016

Verschil

2016

2015

Verschil

Begroting
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

37.055.561
4.947.888
1.190.786
43.194.235

36.077.101
5.066.860
692.968
41.836.929

978.460
-118.972
497.818
1.357.306

37.055.561
4.947.888
1.190.786
43.194.235

37.075.505
5.343.237
1.404.693
43.823.435

-19.944
-395.349
-213.907
-629.200

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

32.376.958
1.062.510
4.144.854
4.904.257

32.504.144
1.077.100
3.320.107
4.911.838

-127.186
-14.590
824.747
-7.581

32.376.958
1.062.510
4.144.854
4.904.257

33.560.117
1.085.939
3.901.389
5.180.820

-1.183.159
-23.429
243.465
-276.563

Totaal lasten

42.488.579

41.813.189

675.390

42.488.579

43.728.265

-1.239.686

705.656

23.740

681.916

705.656

95.170

610.486

44.330

76.800

-32.470

44.330

313.838

-269.508

749.986

100.540

649.446

749.986

409.008

340.978

Lasten

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsvoering

Analyse verslagjaar t.o.v. de begroting
Baten
Rijksbijdragen.
De rijksbijdragen zijn in 2016 € 978.000 hoger dan begroot. Deze toename werd veroorzaakt door
subsidie vanuit het ministerie OCW wegens indexering van de gemiddelde personeelslast als gevolg
van de loonstijging afgesproken in het “loonruimte akkoord publieke sector” (2.89%) , extra
toevoeging middelen aan de subsidie prestatiebox (€ 47,- per leerling), verhoging van de subsidie
programma van eisen als gevolg van overheveling buitenonderhoud (€ 15,61 per normatieve vierkante
meter) en door de hogere inkomsten dan begroot vanuit de SWV (bijdragen basisbekostiging SWV en
arrangementen).
Overige overheidsbijdragen
De gemeentelijke subsidies zijn € 119.000 lager dan begroot. Dit betreft voornamelijk de subsidies
voor de VVE nulgroepen. Per 1 september 2016 is er een wijziging in de subsidietoekenning
doorgevoerd. Hierdoor zijn de subsidiebedragen vanaf 1 september naar beneden bijgesteld. Voor
2016 komt dit neer op een bedrag van € 132.000. Tevens zijn de subsidies vanuit het gemeentelijk
onderwijsbeleid “Leren Loont”
€ 70.000 lager dan begroot. Deze verlaging werd veroorzaakt door onvolledige uitputting van de
toegekende subsidie schoolontwikkelbudget en minder schakelklassen dan begroot. Tegenover deze
daling staat een hogere vergoeding dan begroot in het kader van de eigendomsvergoeding van
gymzalen (€ 81.000). De subsidie is in de begroting voorzichtig opgenomen.
Overige baten
Onder de overige baten vallen verhuur onroerende zaken € 450.000, personeel uitgeleend aan derden
waaronder samenwerkingsverbanden € 87.000, ouderbijdragen en schoolgelden € 89.000,
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kindgebonden financiering van de Auris groep € 75.000, ontvangen medegebruik vergoeding van
BSO’s € 282.000 en diverse overige mutaties € 197.000. De totale post wijkt € 490.000 af van de
begroting omdat veel posten niet of lager zijn begroot zoals verhuur onroerende zaken, kind
gebonden financiering, detacheringen personeel en diverse mutaties waaraan ontvangsten verbonden
zijn op de schoolbankrekeningen.
Lasten
Personele lasten
De totale personele lasten zijn € 127.000 lager dan begroot, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door :
Hoger dan begroot (€ 223.000) zijn de lonen en salarissen inclusief sociale lasten en pensioenen,
personeel niet in loondienst minus de besparing eigen risicodragerschap. De toename werd
veroorzaakt door hogere loonkosten als gevolg van afspraken in het loonruimteakkoord publieke
sector en inhuur van uitzendbureaus om de vraag naar vervanging van personeel op te lossen. De
overschrijding valt ondanks de hoge kosten uitzendbureaus voor vervanging (€ 998.000) mee. Dit
wordt mede veroorzaakt doordat er voldoende dekking is vanuit het eigen risicodragerschap en
uitkeringen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof.
De lasten voor scholing en integraal personeelsbeleid (IPB) zijn € 400.000 lager dan begroot. Met
name de kosten besteed aan IPB zijn lager dan begroot. In 2016 hebben zich weinig situaties
voorgedaan die personele fricties met zich meebrachten. Daarnaast is in 2016 het strategisch
beleidsplan ontwikkeld.
De uitvoering van dit plan op personeelsgebied zal in 2017 plaatsvinden. Besteding van het budget IPB
zal dan ook in 2017 toenemen. De totale personele lasten zijn € 127.000 lager dan begroot.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 825.000 hoger uitgevallen dan het bedrag dat is begroot voor 2016. Deze
toename werd met name veroorzaakt door een toename van medegebruik scholen ( € 164.000),
preventief onderhoud van de schoolgebouwen (€ 336.000), schoonmaakkosten ( € 95.000) en dotatie
voorziening onderhoud ( € 224.000).
De toename van medegebruik scholen is toe te schrijven aan afrekeningen van de gemeente over de
jaren 2011-2015. De afrekeningen zijn gemaakt omdat in de betreffende jaren het onderhoud is
uitgevoerd door gemeente en de subsidie van OCW voor dat onderdeel is ontvangen door het
bevoegd gezag. Het preventief onderhoud is toegenomen door met name de kosten van advies bij de
uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan. De dotatie aan de voorziening onderhoud is hoger dan
begroot omdat ook het subsidie programma van eisen onderdeel overheveling buitenonderhoud is
verhoogd. Zie toelichting Rijksbijdragen.
Overige instellingslasten
De overige instellingslasten zijn lager dan begroot (€ 8.000) door met name lagere administratiekosten
(€ 45.000), minder uitgaven voor leermiddelen en ict (€ 84.000), lagere lasten VVE nulgroep door
verandering van subsidievoorwaarden (€ 123.000).
Tegenover deze lagere lasten staan hogere uitgaven voor projecten zoals opleiden in de school en
versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen ( € 142.000)
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9.3 Financiële kerncijfers
Financieel

2016

2015

2014

2013

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

37.055.561
4.947.888
1.190.786
43.194.235

37.075.505
5.343.237
1.404.693
43.823.435

36.146.731
5.030.148
1.269.786
42.446.665

37.943.386
3.733.534
1.823.329
43.500.249

32.376.958
1.062.510
4.144.854
4.904.257
42.488.579
705.656

33.560.117
1.085.939
3.901.389
5.180.820
43.728.265
95.170

34.334.550
994.484
3.356.425
5.069.087
43.754.546
-1.307.881

34.352.636
1.042.534
3.739.808
4.525.454
43.660.432
-160.183

Financiële baten en lasten

44.330

313.838

264.284

611.014

749.986

409.008

-1.043.597

450.831

20.427.474
3.474.685
33,67%
50,89%
68,43%
2,30

19.677.488
3.581.206
31,65%
48,26%
67,55%
2,19

19.268.480
2.704.874
32,19%
52,89%
63,38%
1,67

20.312.077
2.341.621
34,52%
50,28%
68,43%
1,90

Resultaat
Eigen vermogen
Voorzieningen
Weerstandsvermogen
Kapitalisatiefactor
Solvabiliteitsratio
Liquiditeit

Financiële kengetallen
De kengetallen zijn als volgt :
Weerstandsvermogen
Kapitalisatiefactor
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeit
Rentabiliteit

2016
33,67%
50,89%
68,43%
80,06%
2,30
1,7%

2015
31,65%
48,26%
67,55%
79,84%
2,19
0,9%

OCW Norm
10%-40%
35%
30,00%
50,00%
0,5-1,5
0%-5%

Op grond van de kengetallen is er net als voorgaande jaren sprake van een sterke financiële positie.
De financiële positie is volgens de maatstaf van het ministerie voldoende om eventuele tegenvallers
op te vangen. Het weerstandsvermogen is toereikend.
Toelichting op indicatoren
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate een organisatie financieel in staat is om haar
lopende bedrijfsactiviteiten voort te kunnen zetten en aan haar verplichtingen, het verzorgen van
onderwijs, te voldoen. Het weerstandsvermogen wordt berekend door het eigen vermogen (exclusief
het private deel) te delen door de totale baten inclusief rente inkomsten.
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Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor wordt berekend door het balanstotaal (exclusief gebouwen en terreinen en
private deel van het eigen vermogen) te delen op de totale baten (inclusief rentebaten). Als
signaleringsgrens wordt hierbij een bovengrens van 60% gegeven voor kleine schoolbesturen en een
bovengrens van 35% voor grote schoolbesturen.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie op langere termijn in staat is om aan haar
verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.
Solvabiliteit 1
Indien het eigen vermogen wordt uitgedrukt in een verhouding tot het totale vermogen geldt dat de
norm 30 % (of meer) moet zijn.
Solvabiliteit 2
Indien het eigen vermogen inclusief voorzieningen wordt uitgedrukt in een verhouding tot het totale
vermogen, geldt dat de norm 50% (of hoger) moet zijn.
Liquiditeit
De liquiditeit van een organisatie wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de vlottende
activa worden gedeeld door de kortlopende schulden.
Dit cijfer geeft aan in welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan
zonder dat de continuïteit van de stichting in gevaar wordt gebracht.
In het algemeen wordt een norm van 1,5 voldoende geacht. Er zijn echter overige factoren waarmede
rekening dient te worden gehouden.
Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft aan de verhouding tussen het resultaat van de stichting en de baten.
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9.4

Treasury verslag

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
Het vermogensbeheer binnen de stichting wordt gevoerd door het College van Bestuur. De treasury
commissie (TC) bestaande uit het College van Bestuur, directeur bedrijfsvoering (in de loop van 2016
controller), vertegenwoordiger Raad van Toezicht en vertegenwoordiger administratiekantoor
adviseert het College van Bestuur.

Het treasury statuut is opnieuw vastgesteld en goedgekeurd. De beleggingen voldoen aan de
voorwaarden die zijn gesteld in het treasury statuut en voldoen derhalve aan de regeling beleggen ,
lenen & derivaten 2016.
De effectenportefeuille laat het volgende verloop zien :
Beurswaarde
31-12-2015
€

Beurswaarde
31-12-2016
€
Financiële vaste activa en effecten
Structured note Credit Suisse International
Obligaties
Aandelen

10.000.000
107.145
0

10.000.000
1.380.380
0

10.107.145

11.380.380

De rente ontvangsten van spaardeposito's en obligatieleningen bedraagt in 2016 € 17.000 (in 2015
€29.000)
Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam
Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam heeft haar doelstelling en richtlijnen
beleggingsbeleid bij de oprichting in 2008 vastgelegd. Een van de doelstellingen van de stichting is
het financieren van de activiteiten van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.
In het jaar 2016 zijn de financiële markten weer iets verder hersteld. De financiële risico's ten opzichte
van 2015 zijn lager geworden. Dit blijkt wel uit het feit dat obligaties van financiële instellingen stabiel
(weliswaar laag) gewaardeerd worden. Hierdoor heeft het steunfonds besloten geen activiteiten voor
2016 te financieren.

De effectenportefeuille laat het volgende verloop zien :
Beurswaarde
31-12-2016
€

Beurswaarde
31-12-2015
€

Financiële vaste activa en effecten
Obligaties
Aandelen

1.922.610
3.009.100
4.931.710

0
2.971.900
2.971.900

31
KPMG Accountants N.V.
Document waarop ons rapport 0001166371 17X00152368DHG d.d. 16 juni 2017 (mede) betrekking heeft

10. Toekomstparagraaf
In het kader van gewijzigde regelgeving van het ministerie dient vanaf 2013 elk jaarverslag een
paragraaf te bevatten waarin relevante zaken worden gemeld die een relatie hebben met
risicobeheersing.
Financieel continuïteitstoezicht van de inspectie
Het financieel toezicht van de inspectie is met ingang van 1 september 2013 vereenvoudigd tot twee
toezichtsarrangementen:
1.

basistoezicht - Het toezicht beperkt zich tot de jaarlijkse risicoanalyse aan de hand van de
jaarcijfers;

2.

aangepast financieel continuïteitstoezicht - De financiële continuïteit van het onderwijs is binnen
afzienbare termijn in het geding. De inspectie vraagt het bestuur een verbeterplan op te stellen en
volgt de uitvoering daarvan met een intensiteit passend bij de ernst van de situatie.

De door de inspectie gehanteerde financiële risicoanalyse is verscherpt. De gehanteerde indicatoren
voor het primair onderwijs worden hieronder weergegeven met ter vergelijking de uitkomst van
dezelfde indicatoren zoals deze berekend worden voor de Stichting.
Indicatoren primair onderwijs
Primair onderwijs
Liquiditeit (current ratio)
vlottende activa/kortlopende
schulden
Solvabiliteit 2
(eigen vermogen +
voorzieningen) / totaal
vermogen
Rentabiliteit

Personele lasten/rijksbijdrage

≤1

≤ 30%

laatste 3 jaar
negatief
≥ 95%

Uitkomst Stichting
2014: 1,67
2015: 2,19
2016: 2,31
2014: 72%
2015: 79%
2016: 80%
2014: € -/- 1.040.000
2015: €
410.000
2016: €
744.000
2014: 95%
2015: 91%
2016: 87%

Voor de stichting is op basis van de indicatoren het basistoezicht van toepassing en hoeft niet
gevreesd te worden dat de continuïteit van de Stichting in het geding is.
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10.1

Leerling ontwikkeling

Basisonderwijs
Leerlingen
Leerlingen < 8 jaar
Leerlingen => 8 jaar

1-10-2015

1-10-2016

1-10-2017

1-10-2018

1-10-2019

3.243

3.264

3.256

3.202

3.222

3.167

3.196

3.234

3.341

3.334

6.410

6.460

6.490

6.543

6.556

50

30

53

13

276

275

273

269

Toe/afname

Onderwijsachterstanden
Leerlingen met een gewicht
0.30

290

1.20

659

590

584

574

564

949

866

859

847

833

-83

-7

-12

-14

Toe/afname

Speciaal basisonderwijs
Leerlingen SBO

249

198

83

-

-

Onderwijsachterstanden

168

123

23

-

-

In het schooljaar 2016/2017 was het leerlingenaantal op stichtingsniveau 6.658. In het basisonderwijs
waren er 6.460 leerlingen, tegenover 6.410 een jaar eerder. Dit is een stijging van 50 leerlingen. Het
aantal leerlingen dat in aanmerking kwam voor subsidie onderwijsachterstanden nam echter af met 83.
De leerling ontwikkeling (toename leerlingen, afname onderwijsachterstanden) heeft minimale
gevolgen voor de subsidietoekenning. De verwachting naar de toekomst is dat het leerlingaantal zal
stijgen.
Door de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus is de situatie rondom de scholen voor
speciaal onderwijs aan verandering onderhevig. Een van de intenties van het Rotterdams beleid is een
structuur waarin de basisondersteuning en extra ondersteuning zoveel als mogelijk thuisnabij worden
aangeboden in de wijk. Daarnaast blijft er ruimte voor specialistische voorzieningen in de wijk, zoals
lesplaatsen en hulpklassen. Hierdoor ontstaat in de toekomst een situatie waarin alle leerlingen
worden opgevangen in het reguliere basisonderwijs. Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam zal de
volgende maatregelen uitvoeren voor behoud van banen:
•

Iedere wijk maakt een plan om de ondersteuningsbehoefte binnen de wijk te formaliseren;

•

het plan ondersteuningsbehoefte zal met PPO Rotterdam worden gesproken om zo middelen
te ontvangen om aan het plan vorm te geven. Immers het anders organiseren van het
ondersteuningsaanbod genereert inkomsten, die te herverdelen zijn door het
samenwerkingsverband;

•

het onderwijzend personeel van de SBO’s zal worden geschoold ter voorbereiding op een
flexibeler inzet (inzet in het basisonderwijs, wijkondersteuning).
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10.2

Formatieontwikkeling

Personeel
Directie
Onderwijspersoneel (OP)
Onderwijsondersteunend personeel
(OOP)

2015

2016

2017

2018

2019

41,5113

40,4209

34,6755

33,0708

33,0708

409,4310

420,5368

393,8813

378,7229

378,7229

59,0810

61,6979

52,9804

47,3313

47,3313

510,0233

522,6556

481,5372

459,125

459,125

In de formatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de situatie bij aanvang van het
schooljaar. Dit betekent dat er formatie wordt toebedeeld op grond van wat een school nodig heeft (T)
en niet waarop de bekostiging is gebaseerd (T-1).
De mogelijke wijziging in het kader van passend onderwijs voor de scholen voor speciaal basis
onderwijs zal ervoor zorgen dat de totale formatie zal afnemen. De afname zal door natuurlijk verloop
plaatsvinden:
•

niet herbezetten van arbeidsplaatsen van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd
hebben bereikt;

•

niet herbezetten bij vermindering van werktijdfactoren;

•

niet herbezetten na vrijwillig ontslag van personeel.
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10.3

Balans
2015

Balans (geconsolideerd)

2016

Activa
Materiële vaste activa (gebouwen en
terreinen)
Materiële vaste activa (overig)

2017

2018

2019

begroting

begroting

begroting

2.167.910

1.983.426

1.822.851

1.648.051

1.476.376

4.128.486

4.167.884

4.851.496

4.926.046

5.061.171

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Vorderingen

4.152.289

3.131.480

3.131.480

3.131.480

3.131.480

Effecten

4.352.280

5.038.855

5.038.855

5.038.855

5.038.855

Liquide middelen

4.330.523

5.531.951

4.852.778

5.044.178

6.211.128

29.131.488

29.853.596

29.697.460

29.788.610

30.919.010

Vermogen (publiek)

13.876.066

14.547.435

14.488.299

14.490.149

15.416.349

Vermogen (privaat)

5.801.422

5.880.039

5.880.039

5.880.039

5.880.039

Voorzieningen

3.581.206

3.474.685

3.377.685

3.466.985

3.671.185

Kortlopende schulden

5.872.794

5.951.437

5.951.437

5.951.437

5.951.437

29.131.488

29.853.596

29.697.460

29.788.610

30.919.010

Financiële vaste activa

Passiva

Toelichting op de balans
ACTIVA
Materiële vaste activa
In 2017 zal met name ingezet worden op investeringen in ICT en vernieuwing van lesmethoden. Er zal
voor
€ 1.430.000 geïnvesteerd worden in deze ontwikkelingen. De investeringen in ICT in 2018 zijn hoog
doordat de scholen sneller dan bedoeld zich gereed dienen te maken om digitale toetsingsmogelijkheden
te gebruiken. Hiervoor dienen de infrastructuur van het ICT netwerk en de gebruikte devices op orde
gebracht te worden. Ook de investeringen in methoden is noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs
te waarborgen.
Na 2018 zullen er voornamelijk vervangingsinvesteringen plaatsvinden en geen investeringen
gebouwen.
Financiële vaste activa
De Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam belegt per 20 mei 2011 in een Structured note. De
Structured note is een belegging met een vaste looptijd en heeft als eigenschap : een 100%
inleggarantie van Credit Suisse International op einddatum. De einddatum van de belegging is 24 mei
2019. In 2017 en 2018 zullen er besprekingen plaatsvinden over de vermogensstructuur na mei 2019.
Vlottende activa
De vlottende activa bestaat uit kortlopende vorderingen en liquide middelen.
Deze post is nauwelijks te voorspellen en hangt nauw samen met de kortlopende schulden, waar
bijvoorbeeld de crediteuren onder vallen.
Bij de berekening van vlottende activa is de stand per 31 december 2016 als uitgangspunt genomen
en zijn de volgende mutaties hierbij opgeteld:
•

de mutaties van de materiële vaste activa (investeringen gaan ten koste van het banksaldo)
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•

de mutatie van de financiële vaste activa (expirerende obligaties worden bijgeschreven op de
bank)

•

het resultaat (winst zorgt voor extra liquide middelen, verlies voor een afname)

PASSIVA
Eigen vermogen
Het totale eigen vermogen kan, behoudens stelselwijzigingen, alleen muteren door middel van het
behaalde resultaat. Aan het private vermogen wordt een deel van het resultaat toegekend dat wordt
behaald met de financiële baten en lasten.
Het publieke vermogen is de sluitpost binnen de vermogensopstelling.
Voorzieningen
Deze balanspost wordt vooral gevormd door de huisvestingsvoorziening waar het
meerjarenonderhoudsplan aan ten grondslag ligt.
Naast de onderhoudsvoorziening zijn er personele voorzieningen zoals jubileum, spaarverlof en
langdurig zieken onder deze post verwerkt.
Ultimo 2017 zal er mogelijk een nieuwe voorziening bijkomen: de duurzame inzetbaarheid van
voorzieningen voor gespaarde uren van 56-plussers. Hoe hoog deze voorziening zal worden is nog
niet in te schatten omdat per personeelslid van 56-plus een aanmelding voor deelname kan worden
ontvangen. Op dit moment zijn er nog geen aanmeldingen. Bij opname van gespaarde uren is men
een eigen bijdrage verschuldigd.
Kortlopende schulden
Deze post is nauwelijks te voorspellen en hangt nauw samen met de vlottende activa.
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10.4

Staat van baten en lasten
2015

2016

Baten
Rijksbijdragen *

2017

2018

2019

begroting

begroting

begroting

37.075.505

37.055.561

35.395.458

33.656.150

32.961.600

Overige overheidsbijdragen

5.343.237

4.947.888

2.800.000

2.717.500

2.668.800

Overige baten

1.404.693

1.190.786

1.223.800

953.600

848.300

43.823.435

43.194.235

39.419.258

37.327.250

36.478.700

33.560.117

32.376.958

31.593.194

29.941.000

29.271.900

Afschrijvingen

1.085.939

1.062.510

1.115.600

968.400

882.200

Huisvestingslasten

3.901.389

4.144.854

3.336.100

3.252.100

3.186.200

Overige instellingslasten

5.180.820

4.904.257

3.481.500

3.211.900

3.160.200

43.728.265

42.488.579

39.526.394

37.373.400

36.500.500

95.170

705.656

-107.136

-46.150

-21.800

Financiële baten en lasten

313.838

44.330

48.000

48.000

948.000

Resultaat

409.008

749.986

-59.136

1.850

926.200

Lasten
Personele lasten

Saldo baten en lasten

*In bovenstaande meerjarenraming van de staat van baten en lasten zijn de inkomsten en uitgaven berekend op basis van prijspeil
oktober 2016.

Toelichting op de meerjarenraming van de staat van baten en lasten
Baten:
•

Rijksbijdragen :

zijn berekend op basis van de leerling-prognoses zoals vermeld in 7.1.

•

Gemeente:

gebaseerd op het Rotterdams onderwijsbeleid “Leren Loont”. Ten opzichte
van 2016 wijzigt de subsidie vanwege de harmonisatiewet kinderopvang.
Hierdoor zal de subsidie nulgroep vanaf 2017 naar de aanbieders van de
peuteropvang worden overgemaakt. Voor de Stichting Kind en Onderwijs
Rotterdam betekent het dat de hbo-begeleiders van de nulgroepen niet meer
uit deze subsidie bekostigd kunnen worden. Hierdoor ontstaat er voor 6 wtf
boventalligheid.

•

Onder de overige baten vallen verhuur onroerende zaken, personeel uitgeleend aan derden,
ouderbijdragen en schoolgelden, kindgebonden financiering van de Auris groep, ontvangen
medegebruik vergoeding van BSO’s.

Lasten:
•

Personele lasten :
-

De lonen en salarissen zijn geraamd met de volgende uitgangspunten:

37
KPMG Accountants N.V.
Document waarop ons rapport 0001166371 17X00152368DHG d.d. 16 juni 2017 (mede) betrekking heeft

-

De personeelssituatie van september 2016 zoals die is vastgelegd in de personeels- en
salarisadministratie, is bij de raming gehanteerd als vertrekpunt;

-

De loonkosten zijn gebaseerd op de rapportage van de formatie per september 2016,
waarin rekening gehouden is met, voor zover mogelijk, de werkgeverslasten voor
2017.

-

De personeelslasten in 2017 verminderen door de het krimpen van de formatie, die het
gevolg zijn van de verminderde subsidie inkomsten vanuit het Ministerie van OCW,
aanpassingen in het aanbod vanuit passend onderwijs en harmonisatiewet kinderopvang.

-

Daarnaast zal er minder gebruik worden gemaakt van inhuur derden door de opzet van de
eigen vervangingspool.

-

De dotatie aan de voorziening wordt niet verwacht aangezien deze voldoende de risico’s
dekt.

-

Professionalisering is zowel een van de speerpunten van het landelijk onderwijs beleid en
binnen de gemeentelijke subsidie “leren loont”. De Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
heeft ook voor de komende jaren ruim € 1.000 per fte opgenomen voor
kwaliteitsverbetering van de leerkrachten.

•

De afschrijvingslasten zijn afgeleid van de meerjaren investeringsplannen van de scholen. In 2017
zal met name ingezet worden op investeringen in ICT en vernieuwing van lesmethoden

•

De huisvestingslasten over de jaren 2017-2019 zijn gebaseerd op contracten met leveranciers en
ervaringscijfers uit voorgaande jaren. De kosten die betrekking hebben op planmatig en groot
onderhoud worden ten laste gebracht van de voorziening onderhoud. De dotatie aan de
onderhoudsvoorziening is gebaseerd op de ontvangen vergoeding zoals opgenomen in de
subsidie programma’s van eisen voor het primair onderwijs.
De lasten nemen de komende jaren af door de reorganisatie m.b.t. de locaties waar nu de SBO
scholen zich bevinden. Daarnaast zal er een herbestemming gevonden dienen te worden voor het
eigen pand aan de Crooswijksesingel. De wijkplannen in combinatie met de
leegstandsreductieplannen dienen gerealiseerd te worden.

•

Overige instellingslasten: de lasten over de jaren 2017-2019 komen voornamelijk voort uit
contracten met leveranciers en ervaringscijfers uit voorgaande jaren, daarnaast bestaan de lasten
uit uitgaven voor projecten vanuit het programma “leren loont”. Door de wijziging van de bijdrage
van de gemeente Rotterdam vanwege de harmonisatiewet kinderopvang, zal de stichting de onder
projectgelden gemeente verwerkte lasten nulgroep vanaf 2017 niet meer betalen.
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10.5

Ontwikkeling liquiditeit

Op basis van een kasstroomoverzicht wordt onderstaand de verwachte ontwikkeling van de
liquiditeiten per kalenderjaar aangegeven. Als basis voor dit overzicht dient de meerjarenbegroting
Kasstroomoverzicht
Kasstroom
Kasstroom uit operationele
activiteiten

Saldo baten en lasten
Afschrijvingen
Mutaties werkkapitaal
Onttrekking voorzieningen
Dotaties voorzieningen

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

2015

2017

2018

2019

begroting

begroting

begroting

409.008
1.110.655
-2.161.629

749.986
1.062.510
412.877

-59.136
1.115.600
0

1.850
968.400
0

926.200
882.200
0

-521.163
1.397.495

-1.420.365
1.313.844

-1.121.000
1.024.000

-924.700
1.014.000

-795.800
1.000.000

876.332
234.366

-106.521
2.118.852

-97.000
959.464

89.300
1.059.550

204.200
2.012.600

-1.113.982
0
-1.113.982

-917.424
0
-917.424

-1.638.637
0
-1.638.637

-868.150
0
-868.150

-845.650
0
-845.650

0

0

0

0

0

-879.616

1.201.428

-679.173

191.400

1.166.950

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie overige langlopende schulden

Mutatie liquide middelen

2016

In 2017 zal de liquiditeit met € 679.000 dalen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de
investeringen in ICT en Methoden. Deze investeringen in ICT zijn noodzakelijk doordat de scholen
sneller dan bedoeld zich gereed dienen te maken om digitale toetsingsmogelijkheden te gebruiken.
Hiervoor dienen de infrastructuur van het ICT netwerk en de gebruikte devices op orde gebracht te
worden. Ook de investeringen in methoden zijn noodzakelijk om de kwaliteit van de lessen te
waarborgen.

10.6

Kengetallen

Kengetallen

Norm

2015

2016

2017

2018

2019

begroting

begroting

begroting

Kapitalisatiefactor

35,00%

48,3%

50,9%

55,7%

59,6%

63,0%

Solvabiliteit

30,00%

67,5%

68,4%

68,6%

68,4%

68,9%

Liquiditeit

0,5-1,5

2,19

2,30

2,19

2,22

2,42

Rentabiliteit

0%-5%

0,9%

1,7%

-0,2%

0,0%

2,5%
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Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor geeft weer in welke mate middelen zijn ingezet ten dienste van het onderwijs. Een lage kapitalisatiefactor geeft aan dat of veel middelen
worden ingezet of ingezet worden in de nabije toekomst. Voor grote organisaties is de bovengrens vastgesteld op 35% en voor kleine organisaties op 60%.
Grote organisaties zijn VO-organisaties met een omzet boven € 12 miljoen en PO-organisaties boven € 8 miljoen. Voor kleine organisaties gelden grenzen van
respectievelijk € 6 miljoen en € 5 miljoen. De stichting behoort bij de grote organisaties.
Solvabiliteit
Bij de solvabiliteit gaat het erom in hoeverre een bevoegd gezag op lange termijn, ook in tijden van tegenspoed, aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit blijkt
uit de verhouding tussen eigen vermogen en het totaal van de passiva. Absolute normen voor solvabiliteit zijn moeilijk te geven. Beoordeling van het eigen
vermogen kan niet los worden gezien van de beoordeling van de hoogte van de voorzieningen. Immers, wanneer die niet toereikend zijn om de toekomstige
verplichtingen te dekken, zal aanvulling vanuit het eigen vermogen moeten plaatsvinden. In geval van een gezonde financiële positie, is een ondergrens van 30%
wenselijk.
Liquiditeit
Bij liquiditeit gaat het erom of het bevoegd gezag in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Dit blijkt uit de verhouding tussen
vlottende activa en de kortlopende schulden. Voor een goede liquiditeit moet dit getal minimaal boven de 1 liggen omdat er geen andere activa zijn die op
korte termijn in geld kunnen worden omgezet.
Rentabiliteit
Als indicator is de rentabiliteit een waardevol trendgegeven. Te grote positieve verschillen roepen vragen op inzake het bestedingspatroon. Negatieve verschillen
duiden op een te ruim financieel management, met mogelijke consequenties in de komende jaren.

In bovenstaand overzicht staan de streefwaarden opgenomen zoals deze door de Commissie DON en
de Inspectie benoemd zijn. Ook hier is een stabiele lijn zichtbaar. Stichting Kind en Onderwijs
Rotterdam zal ook in de toekomst voldoen aan de gestelde normen.

10.7

Stichting 5maalO

Het afgelopen jaar is er intensief contact geweest met collega scholenstichting 5MaalO voor een
overdracht van scholen. De Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam heeft na beraad met alle
belanghebbenden het zich voorgenomen het verzoek te honoreren tot overname van de Rotterdamse
scholen per 1 augustus 2017. De Schiedamse scholen gaan naar het bevoegd gezag SIKO te Schiedam.
Daarmee is de continuïteit en kwaliteit van het basisonderwijs van 1.200 leerlingen in Rotterdam en
Schiedam gegarandeerd.
De begroting van de Rotterdamse scholen van stichting 5maalO is als volgt :
Begroting
Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Leermiddelen (PO)
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
Leerlingen per 1-10-2017
Aantal FTE medewerkers per 1-8-2017

2017

2017/2018

Begroting

Begroting

3.533.942
443.700
149.200
4.126.842

3.355.395
431.119
141.800
3.928.314

3.627.200
123.700
119.200
254.700
122.600
4.247.400
-120.558
0
-120.558

3.352.248
123.700
119.200
236.200
122.600
3.953.948
-25.634
0
-25.634
774
54
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10.8 Risicoanalyse
In de meerjarenbegroting 2017-2019 werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen als
gevolg van de afname van de leerlingaantallen en de afname van leerlingen die in aanmerking komen voor
onderwijsachterstanden. Desalniettemin zijn er onderwerpen die een risico voor Stichting Kind en Onderwijs
Rotterdam kunnen zijn. Onderstaand worden de risico’s met de meeste impact weergegeven.
Risico omschrijving

Consequentie van het

Inschatting
bedrag

Risico
begroting

Mitigerende maatregel

Baten per
leerling zijn
gemiddeld

Middel

Tussentijdse rapportage
ontwikkeling leerlingaantal en
desgewenst ingrijpen in de
exploitatie.

Hoog

Heldere afspraken maken
omtrent huisvesting en
meerjarenonderhoudsplan
afstemmen op ontvangsten
onderhoud Ministerie van
OCW. Leegstandreductieplan

optreden van het risico
1. Stijging leerlingaantallen
opgenomen in de begroting
worden niet gerealiseerd

Gevolg is dat de baten
lager zullen uitvallen.

€ 6.000.
De schoolbesturen zijn
zelf verantwoordelijk voor
de kosten van het groot
onderhoud. De daarvoor
bestemde middelen zijn te
laag om het
meerjarenonderhoud te
kunnen verrrichten.

Onbekend,
bedrag van

3. Onrendabele bezetting
schoolgebouwen. Het
leegstandbeleid.

Leegstaande lokalen
brengen ook kosten met
zich mee, indien geen
vergoeding wordt
gegeven vanuit de
rijksoverheid.

Onbekend

Hoog

In overleg met adviseur en
schooldirecteur afspraken
maken.
Leegstandreductieplan

4. Inkomsten verhuur en
medegebruik verminderen.

Vanaf 2017 is met name
het medegebruik van de
Crooswijksesingel
onbekend

€ 100.000 per
jaar

Middel

Duidelijkheid over de
bestemming van de
Crooswijksesingel creëren.

5. Ontwikkelingen door
invoering van “Passend
onderwijs” op de
arrangementen

Door de invoering van
passend onderwijs zal

€ 5.000 per
arrangement

Laag

Directeuren goed informeren
over de financiële
mogelijkheden vanuit het
ondersteuningsplan

2. Doordecentralisatie van
kosten groot onderhoud per
1 januari 2015

het budget vanuit het
SWV wijzigingen en zoals
het er nu uit ziet
verminderen.

€ 15.64 per m²
is te laag,
zeker op de
lange termijn.
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Risico omschrijving

Consequentie van het

Inschatting
bedrag

Risico
begroting

Mitigerende maatregel

optreden van het risico
6. Terugloop financiering
SBO

Het aantal leerlingen binnen
het SWV daalt.

€ 150.000 per
jaar

Hoog

Bestuurlijk overleg voeren
met als doel de toekomst
rondom het SBO duidelijk
maken

7. Invoering WWZ,
vervangingsproblematiek

Ketenbepaling binnen de
WWZ kan leiden tot
ongunstige uitvoering
vervangingsbeleid

€ 200.000 per
jaar

Middel

Opzetten van een flexibele
schil eventueel in
samenwerking met andere
besturen.

8. Gemeentelijke subsidie
Rotterdam

De gemeentelijke subsidies
vanuit het beleidsplan “leren
loont” maken een
substantieel deel uit van de
exploitatie van de stichting
Kind en Onderwijs Rotterdam.

€ 3.000.000
per jaar

Middel

Het beleid vanuit de
gemeente Rotterdam is tot
2018 vastgelegd. Het
meedoen in bestuurlijk
overleg over de subsidie
2019 en verder geeft tijdig
duidelijkheid over de te
nemen acties.

Het aantal leerlingen met
onderwijsachterstanden
neemt af. Om dezelfde
bekostiging te handhaven
dienen er meer leerlingen
voor de scholen van de
stichting te kiezen

Baten per
gewicht is

Hoog

Marketing en
communicatie verbeteren
en verhogen
ouderparticipatie.

Subsidie sterk naar beneden ,
kosten personeel, huisvesting
en overige middelen
onvoldoende gedekt .

€ 65.000

Laag

Monitoren scholen aan de
hand van de P&C Cyclus,
verslagen inspectie,
evaluatie gesprekken
directeur en vroeg
signalering door
management informatie

60% van de subsidie is ingezet
in formatie
9. Leerlingen met
onderwijsachterstanden
conform regelgeving

10. In de loop van het jaar
sterk terugloop
leerlingaantal

€ 1.500 per
leerling
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Bevoegd gezag 74531
Stichting Kind en Onderwijs

Rotterdam

B
B1

Jaarrekening
Geconsolideerde balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)

1

Activa

31-12-2016

31-12-2015

€

€

Vaste activa

1.2
1.2.1
1.2.2

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur

1.983.426
4.167.884

2.167.910
4.128.486
6.151.310

1.3
1.3.6

Financiële vaste activa
Effecten

10.000.000

Totaal vaste activa

6.296.396

10.000.000
10.000.000

10.000.000

16.151.310

16.296.396

Vlottende activa
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.7

Vorderingen
Debiteuren
Kortlopende vorderingen op OCW
Overige vorderingen

1.6
1.6.1

Effecten
Effecten

432.589
1.812.694
886.197

292.276
2.416.634
1.443.379
3.131.480

1.7

5.038.855

4.152.289
4.352.280

5.038.855

4.352.280

5.531.951

4.330.523

Totaal vlottende activa

13.702.286

12.835.092

Totaal activa

29.853.596

29.131.488

Liquide middelen
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Bevoegd gezag 74531
Stichting Kind en Onderwijs

Rotterdam

2

Passiva

2.1
2.1.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Groepsvermogen
Stichtingskapitaal privaat
Algemene reserve publiek
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserves privaat

31-12-2016
€

3.333.588
3.892.337
10.655.098
2.546.451

Totaal groepsvermogen
2.2
2.2.1
2.2.3

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen : onderhoud

31-12-2015
€

3.333.588
3.892.337
9.983.729
2.467.834
20.427.474

381.643
3.093.042

19.677.488

405.041
3.176.165
3.474.685

2.4
2.4.3
2.4.4
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10

Kortlopende schulden
Crediteuren
Kortlopende schulden aan OCW
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva

930.112
0
1.276.896
297.186
4.609
3.442.634

3.581.206

834.180
0
1.379.722
311.915
7.214
3.339.763
5.951.437

5.872.794

29.853.596

29.131.488
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Bevoegd gezag 74531
Stichting Kind en Onderwijs

Rotterdam

B2

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2016

2016
€
3
3.1
3.2
3.5

2015
€

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen/subsidies
Overige baten

37.055.561
4.947.888
1.190.786

4

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

32.376.958
1.062.510
4.144.854
4.904.257

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Totaal resultaat

36.077.101
5.066.860
692.968
43.194.235

Totaal baten

5

Begroting 2016
€

37.075.505
5.343.237
1.404.693
41.836.929

32.504.144
1.077.100
3.320.107
4.911.838

43.823.435

33.560.117
1.085.939
3.901.389
5.180.820

42.488.579

41.813.189

43.728.265

705.656

23.740

95.170

44.330

76.800

313.838

749.986

100.540

409.008
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Bevoegd gezag 74531
Stichting Kind en Onderwijs

Rotterdam

B3

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2016
2016
€

2015
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassing voor :
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

705.656

95.170

1.062.510
-106.521

1.110.655
876.332
955.989

Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen
- Effecten
- Kortlopende schulden

1.986.987

1.020.809
-686.575
78.643

92.822
298.940
-2.553.391
412.877

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest/financiële lasten
Overige financiële baten en lasten
(On) gerealiseerde koersresultaten

-2.161.629
2.074.522

13.903
-6.679
4.125
32.981

-79.472
25.390
-4.743
6.698
286.493

44.330

313.838

2.118.852

234.366

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

-917.424
-

-1.113.982
-917.424

-1.113.982

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie kredietinstellingen
Mutatie overige langlopende schulden

-

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

Eindstand liquide middelen

-

-

1.201.428

-879.616

4.330.523
1.201.428

5.210.139
-879.616

5.531.951

4.330.523
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Bevoegd gezag 74531
Stichting Kind en Onderwijs

Rotterdam

B4

Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2016
Algemeen
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo). Op basis van de Rjo worden Titel 9
Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen en aanvullingen in de Rjo).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische
kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in euro's en gaat uit van continuiteitsveronderstelling.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de Stichting zullen
toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen
en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting) niet
leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.
Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden alleen verwerkt indien het
waarschijnlijk is dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie de Stichting zullen toevloeien.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op
de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest kritisch voor het
weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:
• Voorzieningen.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en
overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), schulden en overige te betalen posten. In de
jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: vorderingen en schulden, geldmiddelen en investeringen in
aandelen en obligaties
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, worden direct toerekenbare
transactiekosten bij de eerste waardering direct verwerkt in de staat van baten en lasten.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.
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Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de stichting en andere rechtspersonen waarover overheersende
zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden
opgesteld volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de groep. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de
onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd. Tevens zijn de resultaten op onderlinge transacties geëlimineerd voor zover
de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd.
In de geconsolideerde jaarrekening is opgenomen:
* Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam
Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden in de betreffende functionele valuta van de organisatie omgerekend tegen de geldende
wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de
functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die
tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden in euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoersen per de transactiedatum.
De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als last in de staat van baten en lasten opgenomen.

Materiele vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen, ontvangen
investeringssubsidies en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Er wordt rekening gehouden
met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.
Afschrijvingspercentage in
maanden

Afschrijvingspercentage per
jaar

Activeringsgrens in €

• Gebouwen en verbouwingen
240-120
5%-10%
€
• Inventaris en apparatuur
240
5%
€
• Ict
120-36
10%-33%
€
• Leermethoden
96
12,5%
€
De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is
sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting.

500
500
500
500

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de
waarderingsgrondslagen van de organisatie gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil
gewaardeerd. Wanneer de organisatie garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze
voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte
van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de organisatie ten behoeve van
deze deelneming.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere
bedrijfswaarde.
Overige vorderingen
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten aandelen en obligaties die tot het einde van de looptijd zullen
worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen en obligaties
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering.
Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct verantwoord in de staat van
baten en lasten
Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa
Voor materiële en financiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn
aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De
realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te
schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief
behoort.
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Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een
bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Verder wordt op
iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is
verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief geschat. Terugneming van
een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde
schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In
dat geval wordt de boekwaarde van het actief opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die
bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief zou zijn
verantwoord
Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.
Effecten
De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Alle gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen
van de beursgenoteerde effecten worden verantwoord in de staat van baten en lasten.
De overige effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. De lagere marktwaarde wordt per fonds
vastgesteld.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee
rekening gehouden bij de waardering. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De
algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid
door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.
Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen.

Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden,
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 verplichtingen
vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen. Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. Toevoegingen aan de
voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste
van de betreffende voorziening.
Voorziening jubilea
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft het geschatte bedrag van de
in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Voorziening groot onderhoud
Een voorziening wordt gevormd voor verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan panden, installaties e.d. op basis van het
geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud. De uitgaven van groot
onderhoud worden verwerkt ten laste van de onderhoudsvoorziening voor zover deze is gevormd door de beoogde kosten. Indien de kosten
van groot onderhoud uitgaan boven de boekwaarde van de voor het desbetreffende actief aangehouden voorziening, worden de
(meer)kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van
de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven
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Langlopende schulden
De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.
Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.
Opbrengstwaardering
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning
betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek
doel zoals verhuur, ouderbijdragen en overige baten, dan worden deze eveneens in het jaar verwerkt waarop het bedrag betrekking heeft.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt
of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als
onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.
Personeelsbeloningen/pensioenen
De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie
wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de
verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van
terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.
Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen.
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of
arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op
balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar
verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt
een voorziening opgenomen.
De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op
balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele
arbeidsovereenkomst). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten
en lasten gebracht.

Nederlandse pensioenregelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioenuitvoerder
verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een
verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende
actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde
premies.
Indien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een bedrijfstakpensioenregeling per balansdatum een verplichting
bestaat, wordt een voorziening gevormd als het waarschijnlijk is dat de aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is voor het
herstel van de per balansdatum bestaande dekkingsgraad, zal leiden tot een uitstroom van middelen en de omvang daarvan betrouwbaar
kan worden geschat.
Indien sprake is van aanpassingen van de per balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien uit toekomstige salarisverhogingen
die per balansdatum reeds zijn toegezegd en die voor rekening van de Stichting komen wordt hiervoor een voorziening gevormd.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de
werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de
omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld
aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of
impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. De disconteringsvoet vóór belasting geeft de actuele
marktrente per balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties / rendement op staatleningen weer, de risico's waarmee bij het
schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden worden hierin niet betrokken.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij de pensioenuitvoerder wordt een vordering opgenomen als de onderneming de
beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Ontslagvergoedingen
Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de Stichting zich aantoonbaar heeft verbonden tot
beëindiging van het dienstverband van een of meer personeelsleden vóór de gebruikelijke pensioendatum of tot een uitkering ter
stimulering van vrijwillig ontslag. De Stichting heeft zich aantoonbaar verbonden tot het doen van ontslaguitkeringen als formeel een
gedetailleerd plan (of regeling) is opgesteld en intrekking daarvan door de Stichting redelijkerwijs niet meer kan plaatsvinden. In het plan /
de regeling zijn de betrokken locaties, alsmede de functie en het geschatte aantal van de werknemers die zullen worden ontslagen, de
ontslaguitkering voor iedere functie(groep) en de periode die gemoeid is met de uitvoering van het plan benoemd. Ten aanzien van de
ontslaguitkeringen bij vrijwillig ontslag worden de verplichtingen en de last berekend op basis van het aantal personeelsleden dat naar
verwachting op het aanbod zal ingaan.
De ontslaguitkeringen die over meer dan 12 maanden na balansdatum betaalbaar worden gesteld worden tegen contante waarde
gewaardeerd. De disconteringsvoet betreft de marktrente (effectief rendement) van hoogwaardige ondernemingsobligaties op
balansdatum.
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende
actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.
Belastingen
De Stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat als basis genomen
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B5

Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans

1

Activa

1.2

Materiële vaste activa

Mutaties 2016

Verkrijgingsprijs
31-12-2015
€
1.2.1

Gebouwen en terreinen

1.2.2
Inventaris en apparatuur
1.2.2.1 Inventaris en ICT
1.2.2.2 Leermiddelen

1.2.3

Boekwaarde
31-12-2015

Investeringen
2016

Afschrijvingen
2016

Boekwaarde
31-12-2016

Desinvesteringen
2016

€

€

€

€

€

Verkrijgingsprijs
31-12-2016
€

Afschrijvingen
t/m
31-12-2016
€

4.025.697

-1.857.787

2.167.910

0

-184.484

1.983.426

255.261

3.770.436

-1.787.010

8.783.324
4.217.230
13.000.554

-5.879.729
-2.992.339
-8.872.068

2.903.595
1.224.891
4.128.486

702.373
215.051
917.424

-594.895
-283.131
-878.026

3.011.073
1.156.811
4.167.884

3.607.980
1.948.695
5.556.675

5.877.717
2.483.586
8.361.303

-2.866.644
-1.326.775
-4.193.419

58.857

-58.857

0

0

0

0

58.857

0

0

17.085.108

-10.788.712

6.296.396

917.424

-1.062.510

6.151.310

5.870.793

12.131.739

-5.980.429

Andere bedrijfsmiddelen

Totaal materiële vaste
activa

Afschrijvingen
t/m
31-12-2015
€

In de post gebouwen zijn ook begrepen de uitbreidingen en verbouwingen aan bestaande schoolgebouwen.
De volgende panden en lokalen zijn gefinancieerd met privaat vermogen van de stichting:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Crooswijksesingel 18 en 19 en 20
De Stelberg (50 m2)
Talmaschool (250 m2)
Albert Plesmanschool (100 m2)
JJ Buskesschool (60 m2)

Mozaiek (100 m2)
Cornelis Haakschool (75 m2)
De Ark (100 m2)
Waalsche school (150 m2)
Elout, lokatie Claes de Vrieselaan 72 (aantal lokalen)

De mogelijke opbrengsten bij eventuele afstoting van deze panden/lokalen komen ten gunste van het privaat vermogen van de stichting.
De desinvesteringen betreffen vaste activa die per 31-12-2015 geheel afgeschreven zijn.
1.3

Financiële vaste activa

Boekwaarde
31-12-2015

Investeringen en Desinvesteringe
verstrekkingen n en aflossingen

€
1.3.6
Effecten
1.3.6.3 Overige
Totaal financiële vaste activa

Koersresultaat
2016

Boekwaarde
31-12-2016

€

€

€

€

10.000.000

0

0

0

10.000.000

10.000.000

0

0

0

10.000.000

Nominale waarde of
garantiewaarde

10.000.000

De stichting Kind en Onderwijs Rotterdam belegt per 20 mei 2011 in een Structured note. De Structured note is een belegging met een vaste looptijd en heeft als
eigenschap : een 100% inleggarantie van Credit Suisse International op einddatum. De einddatum van de belegging is 24 mei 2019. De koerswaarde per 31-12-2016 is
108,93%, € 10.893.000 (2015 109,14%, € 10.914.000)
1.5

31-12-2016

Vorderingen

31-12-2015

€
1.5.1
1.5.2
1.5.7

Debiteuren
Kortlopende vorderingen op OCW
Overige vorderingen
Gemeente ROB 2014/2015
Te ontvangen Dwergjes
Overige vorderingen
In rekening te brengen derden/te ontvangen rente
Vooruitontvangen kosten

€
432.589
1.812.694

292.276
2.416.634

268.381
49.999
109.226
59.454
399.137

768.377
0
43.942
136.699
494.361

Totaal vorderingen

886.197

1.443.379

3.131.480

4.152.289

De posten opgenomen onder de vorderingen hebben allen een looptijd van minder 12 maanden.
1.6

Effecten

1.6.1
Effecten
1.6.1.1 Obligaties
1.6.1.2 Aandelen
Totaal financiële vaste activa

Boekwaarde
31-12-2015
€

Aankopen
2016
€

Verkopen
2016
€

Koersresultaat
2016
€

Boekwaarde
31-12-2016
€

Nominale waarde of
garantiewaarde

1.380.380
2.971.900

1.881.000
0

-1.227.406
0

-4.219
37.200

2.029.755
3.009.100

Niet van toepassing
Niet van toepassing

4.352.280

1.881.000

-1.227.406

32.981

5.038.855

De nominale waarde is de waarde die bij uitloting of einde van de looptijd van de obligatie wordt uitgekeerd.
1.7

Liquide middelen

1.7.2
1.7.3

Banken en kassen
Deposito en spaarrekeningen

3.152.421
2.379.530

3.416.714
913.809

Totaal liquide middelen

5.531.951

4.330.523

31-12-2016
€

31-12-2015
€

De onder de liquide middelen opgenomen deposito's betreffen uitsluitend deposito's die direct of vervroegd opvraagbaar zijn.
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2

Passiva

2.1

Groepsvermogen

Mutaties
Saldo
31-12-2015

2.1.1
2.1.2

Bestemming
Resultaat

€
3.333.588
3.892.337
7.225.925

Stichtingskapitaal privaat
Algemene reserve publiek

Bestemmingsreserves publiek
2.1.3.a Bestemmingsreserves algemeen publiek
2.1.3.a Ongerealiseerd koersresultaat publiek
2.1.3.a Reserve nulmeting publiek
Bestemmingsreserves privaat
2.1.3.b Bestemmingsreserves algemeen privaat
2.1.3.b Reserve schoolfonds privaat
2.1.3.b Ongerealiseerd koersresultaat privaat

Totaal groepsvermogen

Saldo
31-12-2016

€
0
0
0

€
3.333.588
3.892.337
7.225.925

10.052.889
-69.160
0

717.198
-45.829
0

10.770.087
-114.989
0

9.983.729

671.369

10.655.098

1.421.898
746.437
299.499
2.467.834

-7.796
7.603
78.810
78.617

1.414.102
754.040
378.309
2.546.451

19.677.488

749.986

20.427.474

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
Ingevolge de Wet op het primair onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van de instelling.

De bestemming van het resultaat 2016 is als volgt :
Algemene reserve publiek

0

Bestemmingsreserves algemeen publiek

717.198

Ongerealiseerd koersresultaat publiek

-45.829
671.369

Bestemmingsreserves algemeen privaat

-7.796

Reserve schoolfonds privaat

7.603

Ongerealiseerd koersresultaat privaat

78.810
78.617

Totaal

2.2

749.986

Mutaties

Voorzieningen
Saldo 31-122015
€

2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.4

Personeelsvoorzieningen
Spaarverlof
Jubileum
Langdurig zieken

2.2.3

Overige voorzieningen

2.2.3.1 Onderhoud gebouwen

Totaal voorzieningen

141.445
138.596
125.000
405.041

Dotaties
2016
€
0
37.339
141.783
179.122

Onttrekkingen
2016
€
-59.674
-27.568
-115.278
-202.520

Saldo
31-12-2016
€

<1 jr

>1 jr

€

€

81.771
148.367
151.505
381.643

11.932
30.600
99.342
141.874

69.839
117.767
52.163
239.769

3.176.165

1.250.000

-1.333.123

3.093.042

1.121.000

1.972.042

3.176.165

1.250.000

-1.333.123

3.093.042

1.121.000

1.972.042

3.581.206

1.429.122

-1.535.643

3.474.685

1.262.874

2.211.811

Onderhoud gebouwen
De voorziening voor onderhoud gebouwen wordt gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht op de gebouwen. De voorziening groot onderhoud
is langlopend. In 2016 is het meerjarenonderhoud uitgevoerd conform de methode risicogericht onderhoud.
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2.4

2.4.3
2.4.4
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.9.3

Kortlopende schulden

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

31-12-2016

31-12-2015

€

€

930.112
0
1.276.896
297.186

834.180
0
1.379.722
311.915

4.609

7.214
4.609

2.4.10

7.214

Overlopende passiva

2.4.10.1

Vakantiegeld

2.4.10.2

Nog te besteden subsidies OCW

2.4.10.5

Nog te besteden subsidies Gemeente (incl. huisvesting)

2.4.10.7

Overige overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

1.010.092
757.919
747.241
927.382

997.262
680.758
786.032
875.711
3.442.634

3.339.763

5.951.437

5.872.794

Toelichting overige overlopende passiva
De overige overlopende passiva bestaat uit nog te ontvangen kosten zoals afrekening 2016 docenten in het kader van lekker fit, afrekening 2016
nulgroepen en medegebruikkosten van de gemeente. Daarnaast zijn vooruitontvangen bedragen opgenomen voor bijvoorbeeld medegebruik en
arrangementen in het kader van passend onderwijs.
Risico’s financiële instrumenten
Wij maken in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van diverse financiële instrumenten. De financiële instrumenten omvatten onder meer
vorderingen, geldmiddelen, effecten, leningen, crediteuren en overige kortlopende schulden. Deze financiële instrumenten stellen de organisatie bloot
aan markt-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft Kind en Onderwijs een beleid inclusief een stelsel van
limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de financiële
prestaties van de organisatie te beperken.
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam zet geen afgeleide financiële instrumenten in om risico’s te beheersen. Bij het aantrekken respectievelijk
uitzetten van middelen worden kredietrisico en renterisico zoveel mogelijk uitgesloten. Het uitzetten van middelen en het gebruik van renteinstrumenten hebben een prudent karakter en zijn niet gericht op het genereren van extra inkomsten door het aangaan van overmatige risico’s.
Kredietrisico
De vorderingen bestaan merendeel uit vordering op overheden of uitvoerende instanties, hierbij loopt Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam geen
kredietrisico. De overige vorderingen zijn slechts 1% van het totaal.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt aangezien Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam geen gebruik maakt van leningen.
Liquiditeitsrisico
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam loopt geen significante liquiditeitsrisico’s. Er wordt een kleine negatieve kasstroom verwacht voor het komende
jaar. Daarnaast vindt een strakke monitoring op de liquiditeitsprognose plaats en kan indien nodig bijsturing plaatsvinden.
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art.13. lid 2 sub a)
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
datum

De prestatie is ultimo
verslagjaar conform de
subsidiebeschikking
geheel
uitgevoerd
afgerond

nog niet geheel
en afgerond

Regeling lerarenbeurs voor scholing 779080-1
en zij-instroom 2009-2017
2016/2/355012
12 oktober 2016

X

Versterking
samenwerking 592925-01 2016
lerarenopleidingen en scholen

X

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
de toewijzing verslagjaar

Toewijzing
Kenmerk
datum

--

-Totaal

te verrekenen
ultimo
verslagjaar

€

€

€

€

0

0

0

0

0

0

0

0

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
datum

--

-Totaal

€

€

€

€

saldo nog te
besteden
ultimo
verslagjaar
€
€

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrag van
de
toewijzing

saldo 01-012016

ontvangen in
verslagjaar

lasten in
verslagjaar

totale kosten
31-12-2016

Att.: deze subsidies worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Er kan bovendien prestatieverklaring of een
andere verantwoording over de prestaties worden verlangd. Zie tekst subsidiebeschikking.

B6

Niet uit de balans blijkende verplichtingen, activa en regelingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur kopieermachines; schoonmaakdiensten;
onderhoudscontracten alarm, verwarming en opleiding CED . De verplichtingen die hieruit voortvloeien bedragen voor 2017 € 2.000.000

Asbestbeheersing
Op alle onderwijslocaties van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam hebben inventarisaties naar de aanwezigheid van asbest
plaatsgevonden. De uitkomsten van deze risico-inventarisaties zijn verwerkt in asbestbeheersplannen, die hebben geleid tot uitvoering van
sanering of hebben geleid tot gesprekken met de gemeente over sanering.

57

KPMG Accountants N.V.
Document waarop ons rapport 0001166371 17X00152368DHG d.d. 16 juni 2017 (mede) betrekking heeft

Bevoegd gezag 74531
Stichting Kind en Onderwijs

Rotterdam

B7

Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten

3

Baten
2016
€

3.1

Begroting 2016
€

Rijksbijdragen

3.1.1
Rijksbijdragen OCW
3.1.1.1 (Normatieve) Rijksbijdrage OCW
3.1.1.2 Personeels- arbeidsmarktbeleid

31.022.434
3.761.248

30.418.773
3.737.400
34.783.682

3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4

2015
€

Overige subsidies OCW
Opleiden in de school/samenwerking
Prestatiebox
Bijzondere bekostiging samenvoeging
Overige geoormerkte en
niet geoormerkte subsidies

522.839
678.085
86.680
280.536

34.156.173

600.000
551.052
0
227.750

1.568.140

3.1.4
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
3.1.4.1 Bijdrage SWV
703.739

Totaal rijksbijdragen OCW

31.035.130
3.485.185
34.520.315

571.615
620.361
332.401
416.244

1.378.802

542.126

1.940.621

614.569

703.739

542.126

614.569

37.055.561

36.077.101

37.075.505

De rijksbijdragen zijn in 2016 € 978.000 hoger dan begroot. Deze toename werd veroorzaakt door subsidie vanuit het ministerie OCW wegens indexering van de gemiddelde
personeelslast als gevolg van de loonstijging afgesproken in het “loonruimte akkoord publieke sector” (2.89%) , extra toevoeging middelen aan de subsidie prestatiebox (€ 47,- per
leerling), verhoging van de subsidie programma van eisen als gevolg van overheveling buitenonderhoud (€ 15,61 per normatieve vierkante meter) en door de hogere inkomsten dan
begroot vanuit de SWV (bijdragen basisbekostiging SWV en arrangementen).
3.2

Overige overheidsbijdragen

3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.9

Gemeentelijke bijdragen en subsidies
Schoolontwikkelingsbudget
Schakelklas
Nulgroep
Ouderbetrokkenheid
Overige gemeentelijke bijdragen

2.319.194
280.000
1.841.067
288.750
218.877

Totaal overige overheidsbijdragen

2.370.310
315.000
1.974.000
284.950
122.600

2.209.095
515.369
1.974.005
288.750
356.018

4.947.888

5.066.860

5.343.237

4.947.888

5.066.860

5.343.237

De gemeentelijke subsidies zijn € 119.000 lager dan begroot. Dit betreft voornamelijk de subsidies voor de VVE nulgroepen. Per 1 september 2016 is er een wijziging in de
subsidietoekenning doorgevoerd. Hierdoor zijn de subsidiebedragen vanaf 1 september naar beneden bijgesteld. Voor 2016 komt dit neer op een bedrag van € 132.000. Tevens zijn de
subsidies vanuit het gemeentelijk onderwijsbeleid “Leren Loont”
€ 70.000 lager dan begroot. Deze verlaging werd veroorzaakt door onvolledige uitputting van de toegekende subsidie schoolontwikkelbudget en minder schakelklassen dan begroot.
Tegenover deze daling staat een hogere vergoeding dan begroot in het kader van de eigendomsvergoeding van gymzalen (€ 81.000). De subsidie is in de begroting voorzichtig
opgenomen.
3.5

Overige baten

3.5.1
3.5.2
3.5.5
3.5.6

Verhuur onroerende zaken
Inkomsten personeel
Ouderbijdragen en schoolgelden
Overige
WSNS Samenwerkingsverband
Vergoeding BSO
Overige

Totaal overige baten

450.510
87.686
95.208
76.743
282.651
197.988

423.042
49.336
0
0
132.858
87.732

514.227
163.870
82.087
81.626
257.210
305.673

557.382

220.590

644.509

1.190.786

692.968

1.404.693

Onder de overige baten vallen verhuur onroerende zaken € 450.000, personeel uitgeleend aan derden waaronder samenwerkingsverbanden € 87.000, ouderbijdragen en schoolgelden €
89.000, kindgebonden financiering van de Auris groep € 75.000, ontvangen medegebruik vergoeding van BSO’s € 282.000 en diverse overige mutaties € 197.000. De totale post wijkt €
490.000 af van de begroting omdat veel posten niet of lager zijn begroot zoals verhuur onroerende zaken, kind gebonden financiering, detacheringen personeel en diverse mutaties
waaraan ontvangsten verbonden zijn op de schoolbankrekeningen.
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4

Lasten
2016
€

4.1

Begroting 2016
€

Personeelslasten

4.1.1
Lonen en salarissen
4.1.1.1
Brutolonen en salarissen
4.1.1.2
Sociale lasten
4.1.1.3
Pensioenpremies

23.753.152
3.975.679
2.687.208

30.817.325
0
0
30.416.039

4.1.2
Overige personele lasten
4.1.2.1
Dotatie overige personele voorzieningen
4.1.2.2
Personeel niet in loondienst
4.1.2.3
Scholing, IPB
4.1.2.4
Overige

-23.398
1.697.021
414.787
570.096

Totaal overige personele lasten
4.1.3

2015
€

Uitkeringen (-/-)

Totaal personele lasten

24.091.549
4.096.769
2.879.443
30.817.325

0
374.319
813.500
499.000

31.067.761
141.426
1.451.291
794.089
590.973

2.658.506

1.686.819

2.977.779

-697.587

0

-485.423

32.376.958

32.504.144

33.560.117

De totale personele lasten zijn € 127.000 lager dan begroot, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door :
Hoger dan begroot (€ 223.000) zijn de lonen en salarissen inclusief sociale lasten en pensioenen, personeel niet in loondienst minus de besparing eigen risicodragerschap. De toename
werd veroorzaakt door hogere loonkosten als gevolg van afspraken in het loonruimteakkoord publieke sector en inhuur van uitzendbureaus om de vraag naar vervanging van personeel op
te lossen. De overschrijding valt ondanks de hoge kosten uitzendbureaus voor vervanging (€ 998.000) mee. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er voldoende dekking is vanuit het eigen
risicodragerschap en uitkeringen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof.
De lasten voor scholing en integraal personeelsbeleid (IPB) zijn € 400.000 lager dan begroot. Met name de kosten besteed aan IPB zijn lager dan begroot. In 2016 hebben zich weinig
situaties voorgedaan die personele fricties met zich meebrachten. Daarnaast is in 2016 het strategisch beleidsplan ontwikkeld.
De uitvoering van dit plan op personeelsgebied zal in 2017 plaatsvinden. Besteding van het budget IPB zal dan ook in 2017 toenemen. De totale personele lasten zijn € 127.000 lager dan
begroot.

Personeelsbestand
Per het einde van het boekjaar 2016 bedroeg het aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar FTE's 513 (2015: 526)
2016
€
4.2
4.2.2

184.484
878.026
0

4.2.2.9 Verkoop andere bedrijfsmiddelen

Totaal afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige huisvestingslasten
Bewaking/beveiliging

4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

2015
€

Afschrijvingen
Materiële vaste activa

4.2.2.1 Gebouwen
4.2.2.2 Inventaris en apparatuur
4.2.2.3 Andere bedrijfsmiddelen

4.3.3

Begroting 2016
€

Totaal huisvestingslasten

180.575
896.525
0

191.305
869.754
49.596

1.062.510

1.077.100

1.110.655

0

0

-24.716

1.062.510

1.077.100

1.085.939

212.684

48.649

34.535

826.523

490.100

760.748
692.466

722.046

701.300

1.002.022

906.334

987.928

82.842
1.250.000

101.000
1.025.895

119.728
1.256.069

48.737

46.829

49.915

48.737

46.829

49.915

4.144.854

3.320.107

3.901.389

De huisvestingslasten zijn € 825.000 hoger uitgevallen dan het bedrag dat is begroot voor 2016. Deze toename werd met name veroorzaakt door een toename van medegebruik scholen ( €
164.000), preventief onderhoud van de schoolgebouwen (€ 336.000), schoonmaakkosten ( € 95.000) en dotatie voorziening onderhoud ( € 224.000).
De toename van medegebruik scholen is toe te schrijven aan afrekeningen van de gemeente over de jaren 2011-2015. De afrekeningen zijn gemaakt omdat in de betreffende jaren het
onderhoud is uitgevoerd door gemeente en de subsidie van OCW voor dat onderdeel is ontvangen door het bevoegd gezag. Het preventief onderhoud is toegenomen door met name de
kosten van advies bij de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan. De dotatie aan de voorziening onderhoud is hoger dan begroot omdat ook het subsidie programma van eisen
onderdeel overheveling buitenonderhoud is verhoogd. Zie toelichting Rijksbijdragen.
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2016
€
4.4

Begroting 2016
€

Overige lasten

4.4.1
Administratie- en beheerslasten
4.4.1.1
Administratie en beheer
4.4.1.2
Accountantskosten
4.4.1.3
Overige

443.868
82.847
87.264

495.000
75.000
89.900

497.235
39.991
97.347

613.979
4.4.2
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
4.4.2.2
Onderhoud inventaris
4.4.2.3
Leermiddelen en ICT

5.321
1.417.494

659.900

6.700
1.500.425
1.422.815

4.4.4
4.4.4.1
4.4.4.2
4.4.4.3
4.4.4.4
4.4.4.5
4.4.4.6
4.4.4.9
4.4.4.10
4.4.4.11

2015
€

Overige instellingslasten
Leren loont
Nulgroep
Opleiden in de School/samenwerking
Telefoon
Inhuur arrangementen
Kosten TSO/BSO
Schoolfondsbijdragen
Schoolmaatschappelijk werk
Overige

457.260
1.357.681
255.781
58.508
94.708
182.293
154.485
130.116
176.631

Totaal instellingslasten

634.573

1.532
1.563.245
1.507.125

611.100
1.481.500
113.000
57.265
72.400
148.300
61.000
124.020
76.228

1.564.777

430.832
1.587.800
148.205
57.989
45.949
162.284
122.100
142.172
284.139

2.867.463

2.744.813

2.981.470

4.904.257

4.911.838

5.180.820

De overige instellingslasten zijn lager dan begroot (€ 8.000) door met name lagere administratiekosten (€ 45.000), minder uitgaven voor leermiddelen en ict (€ 84.000), lagere lasten VVE
nulgroep door verandering van subsidievoorwaarden (€ 123.000).
Tegenover deze lagere lasten staan hogere uitgaven voor projecten zoals opleiden in de school en versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen ( € 142.000)
5

Financiële baten en lasten

5.1
5.1.1

Rentebaten
Rentebaten

2016
€

Begroting 2016
€

13.903

40.000
13.903

5.3
5.3.1

Waardeverandering financiële vaste activa en beleggingen
32.981
Resultaat waardering koers effecten

0

Overige opbrengsten financiële vaste activa en beleggingen
4.125
Overige financiële baten

Rentelasten
Rente en overige financiële lasten

Saldo financiële baten en lasten

-6.679

25.390

286.493
0

40.000

4.125
5.5
5.5.1

25.390
40.000

32.981
5.4
5.4.1

2015
€

286.493

6.698
40.000

-3.200

6.698

-4.743

-6.679

-3.200

-4.743

44.330

76.800

313.838
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B8

Enkelvoudige balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)

1

Activa

31-12-2016

31-12-2015

€

€

Vaste activa

1.2
1.2.1
1.2.2

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur

1.983.426
4.167.884

2.167.910
4.128.486
6.151.310

1.3
1.3.6

Financiële vaste activa
Effecten

10.000.000

Totaal vaste activa

6.296.396

10.000.000
10.000.000

10.000.000

16.151.310

16.296.396

Vlottende activa
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.5

Vorderingen
Debiteuren
Kortlopende vorderingen op OCW
Rekening Courant Steunfonds
Overige vorderingen

1.6
1.6.1

Effecten
Effecten

432.589
1.812.694
1.238.578
886.197

292.276
2.416.634
1.238.578
1.443.379
4.370.058

1.7

107.145

5.390.867
1.380.380

107.145

1.380.380

Liquide middelen

5.462.393

2.372.169

Totaal vlottende activa

9.939.596

9.143.416

26.090.906

25.439.812

Totaal activa
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2

Passiva

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3.a
2.1.3.b

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Algemene reserve publiek
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserves privaat

31-12-2016
€

0
3.892.337
10.655.098
2.117.349

Totaal eigen vermogen
2.4
2.4.1
2.4.2

Voorzieningen
Voorzieningen personeel
Onderhoud

31-12-2015
€

0
3.892.337
9.983.729
2.109.746
16.664.784

381.643
3.093.042

15.985.812

405.041
3.176.165
3.474.685

2.6
2.6.3
2.6.6
2.6.7
2.6.8
2.6.9

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

Totaal passiva

930.112
1.276.896
297.186
4.609
3.442.634

3.581.206

834.180
1.379.722
311.915
7.214
3.339.763
5.951.437

5.872.794

26.090.906

25.439.812
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B9

Enkelvoudige staat van baten en lasten 2016
2016
€

3

Baten

3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen
37.055.561
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 4.947.888
Overige baten
1.190.786

4

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

2015
€

36.077.101
5.066.860
692.968
43.194.235

Totaal baten

32.376.958
1.062.510
4.144.854
4.896.327

37.075.505
5.343.237
1.404.693
41.836.929

32.504.144
1.077.100
3.320.107
4.911.838

43.823.435

33.560.117
1.085.939
3.901.389
5.179.673

42.480.649

41.813.189

43.727.118

Saldo baten en lasten

713.586

23.740

96.317

Financiële baten en lasten

-34.614

76.800

73.552

Totaal resultaat

678.972

100.540

169.869

Totaal lasten

5

Begroting 2016
€
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Enkelvoudige kasstroomoverzicht 2016
2016
€

2015
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassing voor :
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

713.586

96.317

1.062.510
-106.521

1.110.655
876.332
955.989

Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen
- Effecten
- Kortlopende schulden

1.986.987

1.020.809
1.273.235
78.643

92.822
-49.008
-2.553.391
2.372.687
4.042.262

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Overige financiele baten en lasten
(On) gerealiseerde koersresultaten

-2.509.577

13.769
-6.679
4.125
-45.829

-426.273
25.162
-4.743
4.125
49.008

-34.614

73.552

4.007.648

-352.721

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

-917.424
0

-1.113.982
0
-917.424

-1.113.982

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie kredietinstellingen
Mutatie overige langlopende schulden

0
0

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

Eindstand liquide middelen

0
0
0

0

3.090.224

-1.466.703

2.372.169
3.090.224

3.838.872
-1.466.703

5.462.393

2.372.169
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Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2016
Algemeen
De geconsolideerde jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2016 van de Stichting. Ten aanzien van de enkelvoudige staat van
baten en lasten van de Stichting is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW.
Voor zover posten uit de balans en staat van baten en lasten hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de
geconsolideerde balans en staat van baten en lasten.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en staat
van baten en lasten, met uitzondering van het volgende:
Eigen vermogen
In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van de juridische vorm.
Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de organisatie in de resultaten van deze
deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de organisatie en haar deelnemingen en tussen
deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
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Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2016

1

Activa

1.2

Materiële vaste activa

1.2.1

Gebouwen en terreinen

1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2

Inventaris en apparatuur
Inventaris en ICT
Leermiddelen

1.2.3

Andere bedrijfsmiddelen

Mutaties 2016

Verkrijgingsprijs
31-12-2015

Afschrijvingen
t/m
31-12-2015

Boekwaarde
31-12-2015

Investeringen 2016

Afschrijvingen
2016

Boekwaarde
31-12-2016

€

€

€

€

€

€

Totaal materiële vaste
activa

Desinvesteringen Verkrijgings2016
prijs
31-12-2016
€

Afschrijvingen
t/m
31-12-2016

€

€

4.025.697

-1.857.787

2.167.910

0

-184.484

1.983.426

255.261

3.770.436

-1.787.010

8.783.324
4.217.230
13.000.554

-5.879.729
-2.992.339
-8.872.068

2.903.595
1.224.891
4.128.486

702.373
215.051
917.424

-594.895
-283.131
-878.026

3.011.073
1.156.811
4.167.884

3.607.980
1.948.695
5.556.675

5.877.717
2.483.586
8.361.303

-2.866.644
-1.326.775
-4.193.419

58.857

-58.857

0

0

0

0

58.857

0

0

17.085.108

-10.788.712

6.296.396

917.424

-1.062.510

6.151.310

5.870.793

12.131.739

-5.980.429

In de post gebouwen zijn ook begrepen de uitbreidingen en verbouwingen aan bestaande schoolgebouwen. De volgende panden en lokalen zijn gefinancieerd met privaat
vermogen van de stichting:
• Crooswijksesingel 18 en 19 en 20
• De Stelberg (50 m2)
• Talmaschool (250 m2)
• Albert Plesmanschool (100 m2)
• J Buskesschool (60 m2)

• Mozaiek (100 m2)
• Cornelis Haakschool (75 m2)
• De Ark (100 m2)
• Waalsche school (150 m2)
• Elout, lokatie Claes de Vrieselaan 72 (aantal lokalen)

De mogelijke opbrengsten bij eventuele afstoting van deze panden/lokalen komen ten gunste van het privaat vermogen van de stichting.
De desinvesteringen betreffen vaste activa die per 31-12-2015 geheel afgeschreven zijn.
1.3

1.3.6
1.3.6.3

Financiële vaste activa
Boekwaarde
31-12-2015

Investeringen en
verstrekkingen

€

€

Desinvesteringen Koersresultaat
en aflossingen
2016

Boekwaarde
31-12-2016

€

Nominale waarde of
garantiewaarde

€

Effecten
Overige

10.000.000

0

0

0

10.000.000

Totaal financiële vaste activa

10.000.000

0

0

0

10.000.000

10.000.000

De stichting Kind en Onderwijs Rotterdam belegt per 20 mei 2011 in een Structured note. De Structured note is een belegging met een vaste looptijd en heeft als eigenschap
: een 100% inleggarantie van Credit Suisse International op einddatum. De einddatum van de belegging is 24 mei 2019. De koerswaarde per 31-12-2016 is 108,93%, €
10.893.000 (2015 109,14%, € 10.914.000)
1.5

Vorderingen
31-12-2016
€

1.5.1
1.5.2
1.5.7

Debiteuren
Kortlopende vorderingen op OCW
Overige vorderingen
Gemeente ROB 2015-2016
Rekening courant Steunfonds/5maalO
Overige vorderingen
In rekening te brengen derden/te ontvangen rente
Vooruitontvangen kosten

432.589
1.812.694

1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.2
1.6.1.3

292.276
2.416.634

268.381
1.288.577
109.226
59.454
399.137

Totaal vorderingen
1.6

31-12-2015
€

768.377
1.238.578
43.942
136.699
494.361
2.124.775

2.681.957

4.370.058

5.390.867

Effecten

Effecten
Obligaties
Aandelen
Opties
Totaal
activa

financiële

vaste

Boekwaarde
31-12-2015

Aankopen
2016

Verkopen
2016

€

€

€

Koersresultaat
2016

Boekwaarde
31-12-2016

Nominale waarde of
garantiewaarde

€

1.380.380
0
0

0
0
0

-1.227.406
0
0

-45.829
0
0

107.145 Niet van toepassing
0 Niet van toepassing
0 Niet van toepassing

1.380.380

0

-1.227.406

-45.829

107.145

De nominale waarde is de waarde die bij uitloting of einde van de looptijd van de obligatie wordt uitgekeerd.
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1.7

Liquide middelen
31-12-2016
€

1.7.2
1.7.3

31-12-2015
€

Banken en kassen
Deposito en spaarrekeningen

3.082.863
2.379.530

1.458.360
913.809

Totaal liquide middelen

5.462.393

2.372.169
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2

Passiva

2.1

Groepsvermogen

2.1.1
2.1.2

Stichtingskapitaal privaat
Algemene reserve publiek

2.1.3.a
2.1.3.a

Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserves algemeen publiek
Ongerealiseerd koersresultaat publiek

2.1.3.b
2.1.3.b
2.1.3.b

Bestemmingsreserves privaat
Bestemmingsreserves algemeen privaat
Reserve schoolfonds privaat
Ongerealiseerd koersresultaat privaat

Saldo
31-12-2015

Mutaties
Bestemming
Resultaat

Saldo
31-12-2016

€

€

€

Totaal groepsvermogen

2.2

0
3.892.337
3.892.337

0
0
0

0
3.892.337
3.892.337

10.052.889
-69.160
9.983.729

717.198
-45.829
671.369

10.770.087
-114.989
10.655.098

1.363.309
746.437
0
2.109.746

0
7.603
0
7.603

1.363.309
754.040
0
2.117.349

15.985.812

678.972

16.664.784

Voorzieningen
Mutaties
Saldo 31-122015
€

2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.4

Personeelsvoorzieningen
Spaarverlof
Jubileum
Langdurig zieken

2.2.3
2.2.3.1

Overige voorzieningen
Onderhoud gebouwen

Totaal voorzieningen

Dotaties
2016
€

Ontrekkingen
2016
€

Saldo
31-12-2016
€

<1 jr

1-5 jr

€

€

141.445
138.596
125.000
405.041

0
37.339
141.783
179.122

-59.674
-27.568
-115.278
-202.520

81.771
148.367
151.505
381.643

11.932
30.600
99.342
141.874

69.839
117.767
52.163
239.769

3.176.165
3.176.165

1.250.000
1.250.000

-1.333.123
-1.333.123

3.093.042
3.093.042

1.121.000
1.121.000

1.972.042
1.972.042

3.581.206

1.429.122

-1.535.643

3.474.685

1.262.874

2.211.811

Onderhoud gebouwen
De voorziening voor onderhoud gebouwen wordt gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht op de gebouwen. De voorziening groot onderhoud is
langlopend. In 2016 is het meerjarenonderhoud uitgevoerd conform de methode risicogericht onderhoud.

2.4

Kortlopende schulden
31-12-2016
€

2.4.3
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.9.3

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

31-12-2015
€
930.112
1.276.896
297.186

4.609

834.180
1.379.722
311.915
7.214

4.609
2.4.10
2.4.10.1
2.4.10.2
2.4.10.5
2.4.10.7

Overlopende passiva
Vakantiegeld
Nog te besteden subsidies OCW geoormerkt
Nog te besteden subsidies Gemeente huisvesting
Overige overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

1.010.092
757.919
747.241
927.382

7.214

997.262
680.758
786.032
875.711
3.442.634

3.339.763

5.951.437

5.872.794
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Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige staat van baten en lasten

3

Baten
2016
€

3.1

Rijksbijdragen

3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2

Rijksbijdragen OCW
(Normatieve) Rijksbijdrage OCW
Personeels- arbeidsmarktbeleid

Begroting 2016
€

31.022.434
3.761.248

30.418.773
3.737.400
34.783.682

3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4

Overige subsidies OCW
Opleiden in de school/
samenwerking
Prestatiebox
Bijzondere bekostiging samenvoeging
Overige geoormerkte en
niet geoormerkte subsidies

600.000

571.615

678.085
86.680
280.536

551.052
0
227.750

620.361
332.401
416.244

Totaal rijksbijdragen OCW

Overige overheidsbijdragen

3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.9

Gemeentelijke bijdragen en subsidies
Schoolontwikkelingsbudget
Schakelklas
Nulgroep
Ouderbetrokkenheid
Overige gemeentelijke bijdragen

34.520.315

522.839

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
703.739
Bijdrage SWV

3.2

31.035.130
3.485.185
34.156.173

1.568.140
3.1.4
3.1.4.1

2015
€

542.126

1.940.621

614.569

703.739

542.126

614.569

37.055.561

36.077.101

37.075.505

2.319.194
280.000
1.841.067
288.750
218.877

Totaal overige overheidsbijdragen

1.378.802

2.370.310
315.000
1.974.000
284.950
122.600

2.209.095
515.369
1.974.005
288.750
356.018

4.947.888

5.066.860

5.343.237

4.947.888

5.066.860

5.343.237

142.952
3.5

Overige baten

3.5.1
3.5.2
3.5.5
3.5.6

Verhuur onroerende zaken
Inkomsten personeel
Ouderbijdragen en schoolgelden
Overige
Samenwerkingsverband/Auris groep
Vergoeding BSO
Overige

Totaal overige baten

450.510
87.686
95.208
76.743
282.651
197.988

423.042
49.336
0
0
132.858
87.732

514.227
163.870
82.087
81.626
257.210
305.673

557.382

220.590

644.509

1.190.786

692.968

1.404.693
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4

Lasten
2016

Begroting 2016

2015

€

€

€

4.1

Pesoneelslasten

4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies

4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.2.4

Overige personele lasten
-23.398
Dotatie/onttrekking overige personele voorzieningen
1.697.021
Personeel niet in loondienst
414.787
Scholing, IPB
570.096
Overige
Totaal overige personele lasten

23.753.152
3.975.679
2.687.208

30.817.325
0
0
30.416.039

4.1.3

Uitkeringen (-/-)

Totaal personele lasten
4.2

24.091.549
4.096.769
2.879.443
30.817.325

0
374.319
813.500
499.000

31.067.761
141.426
1.451.291
794.089
590.973

2.658.506

1.686.819

2.977.779

-697.587

0

-485.423

32.376.958

32.504.144

33.560.117

4.2.2

Afschrijvingen
Materiele vaste activa

4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3

Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Andere bedrijfsmiddelen

4.2.2.9

Verkoop andere bedrijfsmiddelen

1.062.510
0

1.077.100
0

1.110.655
-24.716

Totaal afschrijvingen

1.062.510

1.077.100

1.085.939

212.684
826.523
722.046
1.002.022
82.842
1.250.000

48.649
490.100
701.300
906.334
101.000
1.025.895

34.535
760.748
692.466
987.928
119.728
1.256.069

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huur/medegebruik
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige huisvestingslasten
Bewaking/beveiliging

Totaal huisvestingslasten

184.484
878.026
0

180.575
896.525
0

48.737

191.305
869.754
49.596

46.829

49.915

48.737

46.829

49.915

4.144.854

3.320.107

3.901.389
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4.4

Overige lasten

4.4.1
4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.3

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Accountantskosten
Overige

2016

Begroting 2016

2015

€

€

€

443.868
82.847
87.264

495.000
75.000
89.900

497.235
39.991
97.347

613.979
4.4.2
4.4.2.2
4.4.2.3

Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Onderhoudinventaris
Leermiddelen en ICT

5.321
1.417.494

659.900

6.700
1.500.425
1.422.815

4.4.4
4.4.4.1
4.4.4.2
4.4.4.3
4.4.4.4
4.4.4.5
4.4.4.6
4.4.4.9
4.4.4.10
4.4.4.11

Overige instellingslasten
Leren loont
Nulgroep
Opleiden in de School/samenwerking
Telefoon
Inhuur arrangementen
Kosten TSO/BSO
Schoolfondsbijdragen
Schoolmaatschappelijk werk
Overige

5.1
5.1.1

Financiële baten en lasten
Rentebaten
Rentebaten

1.507.125

430.832
1.587.800
148.205

58.508

57.265

57.989

94.708

72.400

45.949

182.293

148.300

162.284

154.485

61.000

122.100

130.116

124.020

142.172

168.701

76.228

282.992

2.859.533

2.744.813

2.980.323

4.896.327

4.911.838

5.179.673

2016

Begroting 2016

2015

€

€

€

13.769

40.000

Waardeverandering financiele vaste activa en beleggingen
-45.829
Resultaat waardering koers effecten

0

Overige opbrengsten financiele vaste activa en beleggingen
4.125
Overige financiële baten

Rentelasten
Rente en overige financiele lasten

Saldo financiële baten en lasten

49.008

40.000

-6.679

25.162

0

4.125
5.5
5.5.1

25.162
40.000

-45.829
5.4
5.4.1

1.564.777

611.100
1.481.500
113.000

13.769
5.3
5.3.1

1.532
1.563.245

457.260
1.357.681
255.781

Totaal instellingslasten

5

634.573

49.008

4.125
40.000

-3.200

4.125

-4.743

-6.679

-3.200

-4.743

-34.614

76.800

73.552

71

KPMG Accountants N.V.
Document waarop ons rapport 0001166371 17X00152368DHG d.d. 16 juni 2017 (mede) betrekking heeft

Bevoegd gezag 74531
Stichting Kind en Onderwijs

Rotterdam

B14

Overige toelichting
Honoraria van de accountant
De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen
die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.
KPMG
Onderzoek van de jaarrekening incl. btw
Onderzoek subsidie projecten incl. btw

2016

2015

€ 40.112

€ 28.194

€ 34.129

€ 11.798

WNT-verantwoording 2016 Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam van toepassing zijnde regelgeving: het
WNT-maximum voor het onderwijs € 140.000 , klasse D.
Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:
Gemiddelde totale baten

6

Gemiddeld aantal studenten

3

Gewogen aantal onderwijssoorten

2

Totaal aantal complexiteitspunten

11

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam is € 140.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum
is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de
omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht
bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het
dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 maanden een
afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
Gegevens 2016

Bezoldiging topfunctionarissen
(met dienstbetrekking)

Bedragen x € 1

R. van den Berg

Functiegegevens

Voorzitter CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,00

Gewezen topfunctionaris

Nee
Ja

(Fictieve) dienstbetrekking?
Klasse
Individueel bezoldigingsmaximum

Bezoldiging topfunctionarissen
(zonder dienstbetrekking)

D
€

140.000

Beloning

€

120.512

Belastbare onkostenvergoedingen

€

-

Beloningen betaalbaar op termijn

€

14.493

Subtotaal

€

135.005

€

135.005

Bezoldiging

-/- onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2016

-

W.L. Willemsen

R. van den Berg

Voorzitter CvB

Voorzitter CvB

1/11 - 31/12

1/1 - 31/5

1,00

1,00

1/6 - 31/10
1,00

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Beloning

€

16.919

€

46.027

€

Belastbare onkostenvergoedingen

€

467

€

135

€

-

Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

€

2.472

-

€

19.858

6.247
52.409

€
€

85.936

€
€

85.936
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2016
Bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Individueel WNT-maximum

Drs. Ing.
H.A.R.
Westdijk

Mevr. Ir J.E.
KallenbachHeinen

Dhr. J.A. de
Groen

Dhr. E.H.
Hulst

Dhr. E.C.
Lafeber

Dhr. M.B.
de Haas

Drs. Ing.
H.A.R.
Westdijk

Voorzitter
Raad van
Toezicht

Lid
Raad van
Toezicht

Lid
Raad van
Toezicht

Lid
Raad van
Toezicht

Lid
Raad van
Toezicht

Lid
Raad van
Toezicht

Lid
Raad van
Toezicht

1/7 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

1/1 - 30/06

€ 10.500

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

€ 7.000

Bezoldiging
Beloning

€

750 €

1.500

€

1.500

€

1.500

€

Belastbare onkostenvergoedingen

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Beloningen betaalbaar op termijn

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Subtotaal

€

750 €

1.500

€

1.500

€

1.500

€

-/- onverschuldigd betaald bedrag

€

-

-

€

-

€

-

€

Totaal bezoldiging 2016

€

750 €

1.500

€

1.500

€

1.500

€

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015

€

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

n.v.t.

1.500 €

1.500 €
-

€

1.500 €

1.500 €
-

€

750
750
-

1.500 €

1.500 €

750

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging 2015
Beloning

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1.500

Belastbare onkostenvergoedingen

€

-

€

1.500 €
-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Beloningen betaalbaar op termijn

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Totaal bezoldiging 2015

€

-

€

1.500 €

-

€

-

€

-

€

-

€

1.500

Bovenstaande personen zijn per 31-12-2016 actief binnen de Raad van Toezicht. Onderstaand treft u een overzicht aan van personen die
per 31-12-2016 niet meer actief zijn binnen de Raad van Toezicht, echter zijn zij wel actief geweest in de boekjaren 2015 en/of 2016.
Gegevens 2016
Drs. C. Smits

Bedragen x € 1
Functiegegevens

Voorzitter Raad
van Toezicht

Aanvang en einde functievervulling in 2016

1/1 - 30/06

Individueel WNT-maximum

€ 10.500

Bezoldiging
Beloning

€

750

Belastbare onkostenvergoedingen

€

-

Beloningen betaalbaar op termijn

€

-

Subtotaal

€

750

-/- onverschuldigd betaald bedrag

€

-

Totaal bezoldiging 2016

€

750

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015

1/1 - 31/12

Drs. E.W.M. Mevr. M. Buys
van den Berg
Lid Raad van Lid Raad van
Toezicht
Toezicht
1/1 - 31/12
1/1 - 30/09

Bezoldiging 2015
Beloning

€

1.500

€ 1.500

€ 1.500

Belastbare onkostenvergoedingen

€

-

€0

€0

Beloningen betaalbaar op termijn

€

-

€0

€0

Totaal bezoldiging 2015

€

1.500

€ 1.500

€ 1.500

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum
hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dient te worden vermeld, of die
in eerdere jaren op grond van de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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B15

Overzicht verbonden partijen
Beslissende zeggenschap
Stichting
Steunfonds
Onderwijs Rotterdam

Kind

Juridische
vorm
en Stichting

Statutaire
zetel

Code
activiteiten

Rotterdam

4

Eigen Vermogen
31-12-2016
€ 3.762.690

Exploitatie
saldo 2016
€ 71.014

Consolidatie
Ja

Code activiteiten: 4. overige

B16

Gebeurtenissen na balansdatum
Het afgelope jaar is er intensief contact geweest met collega scholenstichting 5MaalO voor een overdracht van scholen. De Stichting Kind en Onderwijs
Rotterdam heeft na beraad met alle belanghebbenden het verzoek gehonoreerd en besloten tot overname van de Rotterdamse scholen per 1 augustus
2017. De Schiedamse scholen gaan naar het bevoegd gezag SIKO te Schiedam. Daarmee is de continuïteit en kwaliteit van het basisonderwijs van
1.200 leerlingen in Rotterdam en Schiedam gegarandeerd.
In 2017 zal Administratiekantoren Kind en onderwijs Rotterdam BV actief worden. In deze organisatie zal de administratieve verwerking van de personele
en financiele administratie plaatsvinden.

B17

Formele vaststelling jaarverslag 2016
Het jaarverslag 2016 is goedgekeurd door de raad van toezicht op,
………………/………………../………………….
De heer H.A.R. Westdijk
Voorzitter

Mevrouw J.E. KallenbachHeinen

De heer. J.A. de Groen

De heer E.H. Hulst

De heer E.C. Lafeber

De heer M.B. de Haas

Het jaarverslag 2016 is vastgesteld door het college van bestuur op,
………………/………………../………………….
Handtekening voorzitter
R. van den Berg
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C Overige Gegevens
C1 Controleverklaring
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