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1. Voorwoord

Kwalitatief hoogwaardig
Als je kunt terugkijken op een jaar met de wetenschap dat alle basisscholen van Ronduit van de inspectie een positieve
beoordeling hebben gekregen, dan kun je met elkaar meer dan tevreden zijn. Dat geldt niet alleen voor de eindopbrengsten
van de basisscholen, maar ook voor de resultaten in de groepen. Wij kunnen op onze scholen voor primair onderwijs en
op onze scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs garant staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. In het speciaal
onderwijs hebben we een breed palet aan mogelijkheden om kwetsbare kinderen en jongeren op te vangen en ze te
begeleiden naar een plek in het arbeidsproces of het vervolgonderwijs. Naast positieve beoordelingen van de onderwijsinspectie wordt tevens de opgaande lijn gezien.
Mooi onderwijs
Onze professionals blijven steeds op zoek naar mogelijkheden en ontwikkelingen om mooi onderwijs te maken en te geven.
Staf en directeuren ondersteunen en faciliteren om het te kunnen borgen en bestendigen.
Mooi onderwijs is voor ons meer dan leerresultaten. Wij kijken naar mensen en willen dat zij zich gezien en gehoord
voelen. Wij hechten belang aan waardering. Voor leerlingen en professionals.
Onze teams weten wat ze doen. Ze zorgen voor een goede sfeer en veiligheid. Ze analyseren, hebben veerkracht en weten
daarmee een positief werk- en leerklimaat te creëren. Dat is kwaliteitsbewustzijn. Dat maakt me trots.
Ronduit op de kaart
Ook buiten de deuren van Ronduit wordt onze kwaliteit en deskundigheid gezien en benoemd. Voor ons is het belang van
goed openbaar onderwijs altijd al vanzelfsprekend geweest. Het is goed om te merken dat ook anderen, zoals de gemeenteraad, dit zien. Ronduit staat op de kaart.
Meer ruimte
Het effect op verschillende niveaus van processen zoals huisvesting is vaak zoveel malen groter dan de energie die ze
vragen. Op De Piramide bijvoorbeeld, ontstond door de verhuizing naar een nieuwe locatie meer ruimte. Er kwamen
daarmee meer mogelijkheden voor de leerkrachten en leerlingen, het leerlingenaantal groeide en het werkplezier van de
leerkrachten nam toe. Daar doen we het voor!
Internationaal leren
In november zijn we met de directies van onze basisscholen en teamleiders van het speciaal onderwijs in het kader van
internationaal leren vier dagen naar Leuven in België geweest. We hebben scholen bezocht, gastsprekers gehoord en
samen aan opdrachten gewerkt. Aan het einde van de studiereis hebben de deelnemers in groepen aanbevelingen gedaan
voor het nieuwe strategisch beleidsplan. Betrokkenheid en welbevinden zijn daarbij belangrijke onderwerpen.
Gedrevenheid en enthousiasme
Wanneer je je goed voelt en betrokken bent, kan er ontwikkeling plaatsvinden. Wij willen dat leerlingen en professionals
zich verantwoordelijk voelen en eigenaar zijn van hun leerproces. In goed onderwijs kunnen en willen mensen groeien.
Niet omdat het moet van een ander, maar omdat je dat zelf graag wil. Gedrevenheid en enthousiasme hebben om te
groeien. Daar gaat het om. Ronduit helpt daarbij. Met mooi en goed onderwijs.
Een compliment voor onze professionals die zich daarvoor elke dag inzetten.
Jan Zijp, directeur
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2. Algemeen

Juridische structuur van de organisatie
Per 1 januari 1997 droeg de gemeente Alkmaar het bevoegd gezag van het openbaar
primair onderwijs over aan de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Alkmaar. Op 1 januari 2010 werden wij een zelfstandige stichting. Sinds 1 januari 2014
zijn de statuten aangepast en wordt gewerkt met het raad-van-toezichtmodel.
Conform de statuten worden jaarrekening, jaarverslag en begroting gezonden naar
het college van burgemeester en wethouders (gemeenteraad). Deze heeft het recht
met de directeur/bestuurder hierover te spreken als daartoe aanleiding is.
Op de teldatum 1 oktober 2018 verzorgde Ronduit het onderwijs voor 3.927 leerlingen. Per eind december waren er 564 medewerkers in dienst.

Stichting Ronduit
Havinghastraat 22
1817 DA Alkmaar
Tel: 072-5147830
Adm. nr. ministerie: 42514
Nummer KvK: 37
159222
info@ronduitonderwijs.nl
www.ronduitonderwijs.nl

Organisatieschema

Gemeente
(extern toezicht

OCW
(extern toezicht)

Raad van toezicht

Directeur/bestuurder

Bestuursbureau

GMR

10 basisscholen
met 18 locaties

1 SBO

1 (V)SO met
3 locaties SO en 7 VSO

Missie en visie
De missie van Ronduit laat zich vatten in drie kernwoorden:
ondernemend, verantwoordelijk en resultaatgericht. De
kwaliteit van de samenleving wordt voor een niet onaanzienlijk deel bepaald door ondernemende mensen die hun
handen uit de mouwen steken en initiatief ontwikkelen. Dit
geldt ook op onze scholen! Het ondernemende van de
Ronduit-scholen is zichtbaar door:

de manier waarop kinderen leren;

de wijze waarop de leerkrachten lesgeven;

hoe de bedrijfsvoering gestalte krijgt.
Binnen Ronduit wordt iedereen uitgenodigd en uitgedaagd
om met initiatieven te komen, nieuwsgierig te zijn en open
te staan voor zijn of haar omgeving.

Toegankelijkheid en toelatingsbeleid
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Iedereen is welkom. Onze scholen staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke
gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.
Iedereen is benoembaar ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.
Wij gaan uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en medewerkers.
Wij besteden actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden.
Wij betrekken leerlingen, ouders en medewerkers actief bij de
besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden.
Wij bieden de gelegenheid om godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te volgen.

5

Ondersteuning (bestuursbureau)
De dagelijkse leiding van onze organisatie is in handen van de bestuurder. Een professioneel bestuursbureau ondersteunt
hem, de schoolleiders en de scholen. Binnen het bureau werken deskundige medewerkers op het gebied van onderwijs &
kwaliteit, financiën, personeelszaken, huisvesting en ICT.
De personeels- en salarisadministratie wordt uitgevoerd door het bureau Akorda uit Zwolle. Het onderhoud en de nieuwen verbouw van de schoolgebouwen wordt gecoördineerd door OCS maatschappelijk vastgoed te Nijmegen.
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3. Verslag Raad van toezicht
De Raad van Toezicht van de Stichting Ronduit had in 2018 de volgende samenstelling (inclusief de vermelding van de
nevenfuncties):

-Robbert Jan Piet, voorzitter tevens aandachtsgebieden huisvesting algemeen en politiek/bestuurlijke contacten. Voorzitter

Remuneratiecommissie en lid Onderwijscommissie. Daarnaast eigenaar Duurzaam Bourgondisch: wijnimporteur en organisator wijnproeverijen. Lid Raad van Advies Solar Solutions(onbezoldigd), lid Raad van Advies Collectief Particulier Opdrachtgeverschap NH(onbezoldigd). In de toepassing van artikel 24 uit de Code: geen potentieel tegenstrijdende belangen;

-Frank Sengers, vicevoorzitter, tevens aandachtsgebied: onderwijs. Voorzitter Onderwijscommissie. Daarnaast onderwijs-

kundige en zelfstandig ondernemer onder de naam Sengers Onderwijsmanagement en Advies (= Frank Sengers Beheer
BV). Vanuit zijn bedrijf is hij mede eigenaar en bestuurder van de School voor Antroposofische Kinderopvang (= Lemniscaat
Educatie BV) en bestuurder van de hiermee samenwerkende Stichting Vrij Beroepsonderwijs. Frank is lid van de Raad van
Toezicht van Impuls kinderopvang in Amsterdam.
In de toepassing van artikel 24 uit de Code: geen potentieel tegenstrijdige belangen;

-Richard Liefting, lid met aandachtsgebied: financiën. Voorzitter Auditcommissie. Daarnaast :

Directeur bedrijfsvoering
van het Regio College te Zaandam en eigenaar Liefting interim management, advies & coaching, tevens lid Raad van
Toezicht en voorzitter van de Auditcommissie van Stichting Het Baken Almere, secretaris van de Supportersvereniging AZ
(onbezoldigd). In de toepassing van artikel 24 uit de Code: geen potentieel tegenstrijdige belangen;

-Suzanne den Dulk-Winder, aandachtsgebied: huisvesting, financiën en lokale politieke-/bestuurlijke contacten. Lid Audit-

commissie. Daarnaast algemeen directeur ESPEQ Opleidingsbedrijven, voorzitter Vrijwilligerscentrale Regio Alkmaar (onbezoldigd), lid bezwaarschriftencommissie Personele Aangelegenheden Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.
In de toepassing van artikel 24 uit de Code: potentieel kunnen de belangen van Espeq en Ronduit tegenstrijdig zijn.
Momenteel huurt Ronduit bedrijfsruimten van Espeq, doch de regeling hiervan is gedelegeerd en dateert van voor de
indiensttreding van mevrouw Den Dulk bij ESPEQ en haar lidmaatschap van onze RvT. Daarnaast is er vanuit Espeq overleg
met ons VSO-onderdeel Het Werk, over een mogelijke inhoudelijke samenwerking/ondersteuning. Op dit punt neemt de
heer Piet mevrouw den Dulk-Winder waar. Als Raad blijven wij met elkaar de onafhankelijkheid van een ieder monitoren.
Voor het overige in de toepassing van artikel 24 uit de Code: geen potentieel tegenstrijdige belangen;

-tot 1 mei 2018: Cora Vonk, aandachtsgebied: HRM en organisatie. Lid Remuneratiecommissie. Daarnaast interim HR

adviseur bij Atrium, eigenaar Vonk Expertise (HR advies), auteur “Handboek voor appartement bewoners”, lid Raad van
Toezicht Forte (kinderopvang), lid Raad van Toezicht Regius College (Schagen), voorzitter bezwarencommissie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en lid Bezwarencommissie Gemeente Volendam. In de toepassing van artikel 24 uit
de Code en dan met name lid 3 ervan, dat, vergeleken met de vroegere tekst, een aanscherpte tekst kent. Regius kan
beschouwd worden als een andere organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied. Het betreft
een organisatie voor voortgezet onderwijs in een regio waar Ronduit met de Spinaker in het voortgezet speciaal onderwijs
actief is. De samenloop van de toezichthoudersschappen bij Regius en Ronduit bestond echter al bij de introductie van het
aangescherpte artikel in de Code. Als Raad blijven wij met elkaar de onafhankelijkheid van een ieder monitoren. Voor het
overige in de toepassing van artikel 24 uit de Code: geen potentieel tegenstrijdige belangen.
Overzicht RvT leden – benoemingstermijnen – op voordracht van:
Naam
Robbert Jan Piet
Frank Sengers
Richard Liefting
Cora Vonk
Suzanne Den Dulk

Op voordracht van
Ouders GMR
GMR als geheel
RvT
RvT
Ouders GMR
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Eerste termijn tot

Tweede termijn tot
Jan 2022
Jan 2022
Jan 2022

Mei 2018
Jan 2020
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Als specifiek thema voor 2018 heeft de RvT gekozen voor “strategisch personeelsbeleid”. Tevens hebben we ons thema
voor 2017 (“toezicht op onderwijskwaliteit”) laten doorlopen. In het kader van het eerste thema is er een gemeenschappelijke thema-vergadering geweest met de GMR in februari over dit thema en is het doorlopend geagendeerd tijdens de
RvT-vergaderingen in 2018. Het tweede thema is gedelegeerd voorbereid in de Onderwijscommissie, met terugrapportage
ter bespreking naar de voltallige RvT.
Als voorzitter heb ik de, in 2018 voor het eerst aangeboden, driedaagse cursus Voorzitter van de RvT, verzorgd door de
VTOI-academie, gevolgd. Suzanne den Dulk-Winder heeft, mede gelet op ons tweede jaarthema de cursus Toezicht op
Onderwijskwaliteit van de VTOI-Academie gevolgd.
Richard Liefting heeft de Masterclasses Leiderschap en Innovatie gevolgd aan het TIAS.
Verdere professionalisering van onze toezichthouders blijft een zeer belangrijk onderwerp. Onze RvT heeft dit in 2018 met
name gedaan door:
a.
b.
c.

het bijhouden van de vakliteratuur, gedurende gemiddeld een uur per week;
het bezoek van een drietal van onze leden plus de bestuurder aan het jaarlijkse VTOI-congres plus deelname aan
de workshops over relevante ontwikkelingen voor toezichthouders in onderwijsland;
deelname aan andere VTOI-activiteiten als een expertcommissies (vz).

Qua schoolbezoeken zijn dit jaar de Vroonermeerschool, de Zes Wielen (locatie Saturnusstraat), de Cocon, de Spinaker
Den Helder, Alkmaar en Heerhugowaard bezocht.
Vanuit onze maatschappelijke functie als toezichthouders is de RvT ingegaan op de uitnodiging tot een gesprek met de
gemeente Alkmaar over de door ons als zeer ongewenst beschouwde situatie in het gebouw waarin de Vroonermerschool
is gevestigd. Wie de geschiedenis van de totstandkoming van het primair onderwijs in deze wijk goed bestudeert, kan niet
anders dan concluderen dat een zo goed mogelijke samenwerken uitdrukkelijk het idee is geweest, zodat de vrije onderwijskeuze voor de kinderen en hun ouders in deze wijk gerealiseerd zou worden. Tot onze spijt bleek een door de gemeente
geregisseerd rechtstreeks gesprek met de toezichthouders van SaKS hierover in eerste instantie door hen niet gewenst.
Wij blijven ons CvB ondersteunen bij de inzet tot het komen tot een bevredigende oplossing , in het belang van de kinderen
en hun vrije schoolkeuze in de Vroonermeer. Een dergelijke nieuwbouwwijk in Alkmaar anno 2018 met uitsluitend Primair
Onderwijs op Rooms-Katholieke grondslag achten wij, mede gelet op de momenteel spelende maatschappelijk ophef, als
volstrekt niet meer van deze tijd.
2018 was het eerste jaar dat Astrium Accountants als onze accountant heeft gefunctioneerd. De samenwerking wordt door
zowel de organisatie, als onze Auditcommissie, als de voltallige RvT als positief ervaren.
In 2018 verliep het in 2016 afgesproken honoreringbesluit ten aanzien van de toezichthouders van de Stichting Ronduit.
Binnen de VTOI is er een nieuwe honoreringsleiddraad overeengekomen. Deze is echter dusdanig ruim geformuleerd, dat
wij besloten hebben het in 2016 genomen honoreringsbesluit voor de jaren 2018, 2019 en 2020 te verlengen, echter wel
aangevuld met een indexering conform de CAO-Bestuurders-PO, gerelateerd aan onze landelijk geschatte ureninzet. Dit
besluit is gedeeld met de GMR.
De raad van toezicht heeft de voor Ronduit van toepassing zijnde WNT norm 2018 aan de hand van de complexiteitspuntenberekening goedgekeurd op 6 februari 2019.
De Stichting Ronduit past als governance-code de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs 2017 van de PO-Raad,
aangevuld met de handreikingen van de VTOI/NVTK, toe.
De Raad van Toezicht van de Stichting Ronduit kende in 2018 de volgende commissies:
a.
De Auditcommissie, met als hoofdtaak de advisering van de gehele Raad van Toezicht over de belangrijke financiële stukken en het eerste lijn contact met de accountants;
b.
De Remuneratiecommissie, met als hoofdtaak de advisering van de gehele Raad van Toezicht betreffende de
werkgeversfunctie met betrekking tot het bestuur en de interne organisatie van het toezicht;
c.
De Onderwijscommissie, met als hoofdtaak de advisering van de gehele Raad van Toezicht aangaande het toezicht op de onderwijskwaliteit binnen de Ronduit-organisatie.
De raad van toezicht heeft de jaarstukken 2017 besproken en goedgekeurd op 20 juni 2018.
De raad van toezicht heeft op 19 december 2018 de meerjaren begroting 2019-2022 en in de meerjarenbegroting opgenomen continuïteitsparagraaf goedgekeurd.
De raad van toezicht heeft op 17 april de gewijzigde treasurystatuut vastgesteld.
Als gevolg van de Wet Versterking Bestuurskracht hebben wij het overleg met de GMR geïntensiveerd tot minimaal 2 maal
per jaar. Naast het bezoek van GMR-vergadering door een toezichthouder is er in februari 2018 een gezamenlijke themabijeenkomst belegd en heeft er in december een bijeenkomst plaatsgevonden tussen het Dagelijks Bestuur van de GMR
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en de voltallige RvT. Deze overleggen en contacten leiden tot meer inzicht in elkaars werkterreinen en de diverse opvattingen binnen de geledingen.
Het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs heeft dit jaar wederom veel aandacht van ons gekregen. In ons (voortgezet) speciaal
onderwijs worden stevige stappen gezet, waar het gaat om kwaliteitsborging en verbetering van de organisatie. Dit zijn
gebieden waarop wij, vooral omdat het hier om onze meest kwetsbare leerlingen gaat, nauwlettend toezicht houden.
In de tweede helft van het jaar hebben wij kennis genomen van het resultaat van de aanbesteding door 18 gemeenten
uit onze regio van de categorie zware jeugdzorg, zoals deze momenteel nog in het Transferium door Parlan werd gedaan
en waarbij Ronduit het onderwijs verzorgd. Als (mede) maatschappelijke toezichthouders begrijpen wij vanzelfsprekend
de wens tot optimalisering van de kwaliteit van de zware jeugdzorg door gemeenten en andere betrokkenen. Deze
jeugdzorg wordt echter uitgevoerd door een reeks van organisaties, die in een ketenverband samenwerken om voor deze
jongeren de zorg te optimaliseren. Door, zonder rekening te houden met de overige ketens in dit verband, uitsluitend het
residentiele deel van deze zorg voor een relatief korte termijn aan te besteden, vragen wij ons als toezichthouders sterk
af of hiermee het maatschappelijk gewenste resultaat het meest gediend is. Wij blijven deze zorgwekkende ontwikkeling
op de voet volgen.
Dit jaar hebben wij, na het vertrek van ons lid Cora Vonk en begeleid door het bureau Wesselo en Partners, een selectieprocedure voor een nieuw RvT-lid gehouden, met als gewenst profiel Zorg en HRM. Hieruit is een voordracht tot benoeming
aan de Gemeenteraad van Alkmaar per 1 januari 2019 gekomen. Wij zien uit naar de samenwerking met deze kandidaat.
Aan het eind van 2018 is onze ondersteuner Elly Spiekerman met vroegpensioen gegaan. In Maudi Kieft verwachten wij
een goede opvolgster te hebben gevonden als ondersteuner van ons toezichthoudend werk .
Vanuit onze maatschappelijke functie blijven wij, intern en extern, aandacht vragen voor samenwerking met andere
onderwijsorganisaties, kinderopvangorganisaties, gemeenten en andere externe partners. Wij blijven daarbij mede afhankelijk van het enthousiasme van deze andere organisaties om tot samenwerking te komen.
De Raad van Toezicht dankt iedereen voor de grote zorg en betrokkenheid bij de Stichting Ronduit en vertrouwt op de
continuering hiervan, ten dienste van he toekomstige geluk en de ontwikkeling van onze leerlingen.
Robbert Jan Piet

2019-N051 Jaarstukken 2018

9

4. Beleidsvoornemens
Strategisch beleidsplan 2015-2019
Elke vier jaar stellen we een strategisch beleidsplan op. Dit geeft richting en houvast in algemeen beleid en effecten, maar
ook in specifiek beleid en beoogde effecten voor de verschillende scholen. Onze missie is daarbij steeds het uitgangspunt.
We zijn erop gespitst het onderwijs vorm te geven op basis van de best werkende wetenschappelijke inzichten. Zo laten
we ons onderwijs aansluiten bij actuele inzichten.
Doelstellingen en actielijnen van het strategisch beleidsplan krijgen een jaarlijkse vertaling naar het bestuurlijk jaarplan
en de schooljaarplannen. Deze jaarlijkse plannen specificeren de geformuleerde doelstellingen. Ook wordt in deze plannen
benoemd met welke activiteiten we onze doelstellingen willen realiseren. Jaarlijks evalueren scholen en bestuur het uitgevoerde beleid.
Het strategisch beleidsplan heeft drie hoofdlijnen, elk onderverdeeld in drie doelstellingen, die de focus van de aankomende jaren weergeven. Hoofdlijnen en realisatie van de doelstellingen hebben de volle aandacht van het bestuur. Beschikbare middelen - financieel en praktisch - worden ervoor gereserveerd. Tijdens de uitvoering van het plan nemen we
telkens nieuwe inzichten en mogelijkheden mee. Dat betekent dat we periodiek pas op de plaats maken om te onderzoeken
of we nog steeds op koers zijn. Wanneer dat nodig is, stellen we onze acties bij.
Hoofdlijnen en doelstellingen
 Kind van de 21e eeuw: leren voor de toekomst
Doelstelling 1: Brede vorming

Het onderwijsaanbod van onze scholen biedt in 2019 een brede vorming die recht doet aan de diverse talenten van
leerlingen. Dit onderwijsaanbod moet hen stimuleren om onderzoekend en ondernemend te werk te gaan. Deze brede
vorming is zichtbaar in verschillende programma’s die door de scholen worden aangeboden.
In mei 2018 zijn de uitkomsten van de enquête brede vorming door Cultuur Primair besproken. Hieruit blijkt een verschuiving van speerpunten naar onderstaande top 3:
1. Leerlingen ontdekken hun talenten.
2. Leerlingen kunnen eigen initiatieven tonen.
3. Leerlingen maken een verbinding met de werkelijkheid - functioneel leren.
Scholen weten van elkaar welk onderwijsaanbod wordt geboden en met welke programma's wordt gewerkt. De kwaliteitsmeting onder leerlingen vindt plaats in april 2019.
Doelstelling 2: Passend en uitdagend onderwijs

In 2019 bieden we al onze leerlingen een passend en uitdagend onderwijsaanbod, opgenomen in een groepsplan (webbased). Bij de samenstelling van dit aanbod houden we rekening met de mening, beleving en (onderwijs)behoeften van
leerlingen, zodat zij optimaal kunnen leren en vol vertrouwen een passende vervolgstap kunnen nemen.
In 2018 hebben 10 scholen gewerkt met de module groepsplannen in ESIS. Dit zijn minder scholen dan beoogd. Twee
nieuwe scholen zijn gestart met de module groepsplannen en twee scholen hebben besloten op een andere manier de
planning van het aanbod en onderwijsbehoeften van leerlingen te registreren. Scholen zijn autonoom bij het maken van
keuzes ten aanzien van het te gebruiken instrumentarium.
Op alle scholen worden kindgesprekken ingezet als een van de instrumenten om de leerlingen optimaal bij hun eigen
leerproces te betrekken. In 2018 hebben 11 leerkrachten zich ingeschreven voor de training reflectiegesprekken met
kinderen. In de IB-groep (intern begeleiders) is in 2018 ‘good practice’ uitgewisseld en is een werkgroep kindgesprekken
gestart. Deze werkgroep heeft als doel het voeren van kindgesprekken binnen de cyclus van handelingsgericht werken
verder uit te breiden en uit te zetten in beleid.
Het OPP (ontwikkelingsperspectief) van leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs vormt de basis voor passend en
uitdagend onderwijs voor de leerlingen. Het afgelopen jaar is gewerkt aan een update van het format, de werkwijze met
betrekking tot dit plan, het implementeren van het Topdossier op de eerste VSO-locatie en is er een start gemaakt met de
koppeling van de referentieniveaus aan het beredeneerd aanbod en de verslaglegging ervan in het OPP van de leerlingen.
In 2018 is in het directieoverleg besloten voor alle PO-scholen, inclusief S(B)O, jaarlijks door de CED-groep een leerwinstoverzicht te laten samenstellen. Deze zal worden gebruikt om bestuurlijk in kaart te brengen welke leerwinst we met de
leerlingen op de scholen bewerkstelligen. Dit kan voor een deel van de scholen nu over een periode van 3 jaar worden
bekeken. De scholen kunnen deze gegevens zelf betrekken bij het analyseren en interpreteren van de opbrengsten.
Het Referentiekader is onder de aandacht gebracht in een studiedag voor ondersteuningscoördinatoren in het
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V(S)O, het aanbod in de Ronduit Academie en de IB-netwerken en kenniskringen V(S)O. Scholen zijn in ontwikkeling
met het afstemmen van hun onderwijsaanbod op deze referentieniveaus en het opnemen van gerelateerde ambities in
de vorm van een opbrengstendocument, groepsplan en OPP. Binnen de kenniskring OCO’s wordt dit jaar onderwijsinhoudelijk gericht hieraan gewerkt. De OCO’s maken de vertaalslag naar de (V)SO-locaties en er wordt ondersteuning
aangeboden vanuit onderwijs & kwaliteit (O&K) om de vertaalslag naar de praktijk te maken. Er zijn locaties bezig om de
leerroute Arbeidsmarkt vast te leggen in het kader van de doorgaande lijn.
Binnen de IB-groep PO is een werkgroep referentieniveaus gestart. Schooljaar 2018-2019 wordt door de werkgroep in
kaart gebracht in hoeverre de referentieniveaus en de passende perspectieven in de praktijk al worden ingezet en wat er
nodig is om de praktische vertaalslag verder te ontwikkelen.
Doelstelling 3: Leren zichtbaar maken

Onze leerlingen begrijpen in 2019 het proces van leren; het leren wordt zichtbaar gemaakt. Dit heeft naar verwachting
een positieve impact. Het onderwijs wordt uitdagender en sluit aan op nieuwe technologieën.

Tijdens de personeelsdag 9 oktober 2018 vond een presentatie van de inzet van Eddy de Robot plaats. Onderzoek naar
motivatie van scholen en leerlingen en haalbaarheid van inzet van de technologieën zal plaatsvinden in 2019. Het werken
met de elektronische leeromgeving Blue Bird (voorheen Birdy) wordt gecontinueerd of gestart op geinteresseerde scholen.
In deze omgeving leren leerlingen actief feedback te geven op elkaars werk.
 Experts in het onderwijs: passie, ambitie en inspiratie
Doelstelling 1: Kwaliteit van de leerkracht

Onze medewerkers werken - samen met anderen in hun team - gericht aan hun eigen professionalisering. Een hoge
kwaliteit van het onderwijs is het doel. De professionele kwaliteit van de leerkracht heeft de grootste impact op het leren
van leerlingen. Dit geldt vooral voor didactiek, klassenmanagement, sturing van leerprocessen, goed pedagogisch klimaat
en aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
In 2018 is de Ronduit Academie wederom in eigen beheer uitgezet door afdelingen ICT, O&K en HRM. Medewerkers
konden via het algemene SharePoint inschrijven op het aanbod dat in grote lijnen gericht was op zes thema’s: planning
en didactiek, passend onderwijs, gedrags- en leerproblemen, 21st century skills, effectieve feedback, kindgesprekken en
verdieping van het gebruik van ons leerlingvolgsysteem in ESIS. Daarnaast verzorgde HRM een aanbod voor directies rond
e-care, de digitale gesprekscyclus, timemanagement, mentale fitheid en stemgebruik voor de medewerkers. De afdeling
ICT verzorgde in samenwerking met de Birdy-experts een traject Birdy en bijeenkomsten rond het gebruik van Office 365.
Medio 2018 heeft de minister van Onderwijs besloten om tot nader order af te zien van de verplichte inschrijving in het
nationaal lerarenregister, ‘omdat het register te veel een doel op zichzelf is geworden, terwijl het bedoeld was als middel
om de beroepsgroep te ondersteunen’. Het online-register zou per 1 juli worden ingevoerd.
Per 1 augustus 2018 is er een nieuwe cao gekomen. Belangrijke wijzigingen waren de salarisverhoging van leraren, de
afschaffing van de functiemix (de daarvoor bestemde middelen worden nu ingezet voor de salarisverhoging) en meer
inspraak voor leraren bij het verdelen van de werkzaamheden.
Op het gebied van professionalisering is bovenschools een aantal initiatieven opgepakt, te weten:

Op de Spinaker volgen 2 docenten met een Pabodiploma een traject groepsleerkracht VO-onderbouw.

Tien medewerkers worden opgeleid tot schoolleiders. Zeven via ons interne kweekvijvertraject. Zij studeren medio
2019 af en drie via de open inschrijving in Amsterdam. Eén van de kweekvijverkandidaten is inmiddels directeur
geworden op één van onze scholen.

In 2018 is gestart met het Ronduitstudiefonds. Doel van het fonds om medewerkers die niet meer in aanmerking
komen voor een lerarenbeurs, toch de gelegenheid te geven zich via een HBO-Master of een Post HBO-opleiding
verder te bekwamen. Ronduit heeft hiervoor in 2018 € 20.000 beschikbaar gesteld. Zes medewerkers hebben een
beroep gedaan op dit fonds; het hele budget is hiervoor gebruikt.
Instroom
In 2018 werd het voor ons ook steeds moeilijker om aan onderwijspersoneel te komen. Dit geldt in het bijzonder voor het
VSO. Daarom hebben we in de eerste helft van 2018 regelmatig een beroep moeten doen op dure detacheringsbureaus
voor het VSO.
Ronduit heeft de samenwerking met Hogeschool Inholland geïntensiveerd onder andere doordat wij weer meedoen aan
‘Opleiden in de School’. Om de coördinatie en afstemming met Inholland en de scholen zo optimaal mogelijk te regelen,
zijn er twee schoolopleiders aangesteld. Voor het schooljaar 2018-2019 heeft dat erin geresulteerd dat er 49 studenten
hun stage doen bij ons.
Doelstelling 2: Goed personeelsbeleid

Het personeelsbeleid is in duidelijke kaders vastgelegd waardoor medewerkers met passie en ambitie en geïnspireerd
kunnen werken. In 2019 is dit terug te zien in de ‘benchmark tevredenheid’ waarin onze medewerkers werken bij Ronduit
boven het landelijk gemiddelde waarderen. Goed personeelsbeleid = goed werkgeverschap.

2019-N051 Jaarstukken 2018

11

Eigenrisicodragerschap
Met ingang van 1 januari 2017 is Ronduit eigenrisicodrager (ERD) voor de vervangingskosten van het zieke personeel. In
2018 is het budget flink overschreden. Er zijn verschillende interventies ingezet om het ziekteverzuim, en daarmee de
vervangingsvraag, te verlagen. Zo is een externe verzuimadviseur ingezet die directeuren ondersteunt bij het uitvoeren
van het casemanagement. We zien dat het verzuimpercentage daalt. De inzet van externe vervangers wordt zoveel mogelijk beperkt en er worden scherpe prijsafspraken wanneer het toch nodig is om iemand in te huren.
De inzet van de basispoolers in het primair onderwijs sluit steeds beter aan bij de vervangingsvraag, waardoor het leeglooppercentage laag blijft. Aan het einde van 2018 hebben we met het Vervangingsfonds onderzocht of het volledig ERD
nog steeds de beste keuze voor Ronduit was. Dit bleek niet zo te zijn, waardoor we per 1 januari 2019 voor een variant
van het ERD hebben gekozen. We hopen hierdoor te de kosten van vervanging te verlagen.
Basispool
Ronduit werkte in 2018 voor het tweede jaar met de basispool. Het is een middel om leerkrachten aan de organisatie te
binden. Daarnaast hebben we deels zekerheid voor de inzet van invallers. Ons streven is om het leeglooppercentage in
de basispool niet hoger te laten zijn dan 5%. In 2018 was het leeglooppercentage 5%.
Doelstelling 3: Leren van en met elkaar

Leren van en met elkaar staat centraal. Zo krijgt de ontwikkeling van talenten van directeuren, schoolteams en het onderwijs, kracht in een stimulerende en professionele setting. In 2019 is dit zichtbaar door onderlinge lesbezoeken en klassenobservaties.
In oktober 2018 heeft het eerst gevormde cluster een tweede bezoek uitgevoerd. Een tweede cluster is gevormd en verdere afspraken moeten nu worden gemaakt. Het voorstel is om door een externe instantie begeleid bezoek uit te voeren
eind 2018-2019 of aan de start van 2019-2020. Vijf nieuwe collega's zijn in 2018 via de Ronduit Academie geschoold om
een derde cluster te kunnen vormen.
Er is een overzicht samengesteld van de tot nu toe opgeleide commissieleden voor collegiale consultatie waarin de taken
en expertise van de collega's beschreven staat.
Binnen het VSO heeft er een zelfevaluatie bij Het Werk plaatsgevonden. De afdeling O&K heeft ook al deels de training
gevolgd bij het SWV.
Met de directies van onze basisscholen en teamleiders van het speciaal onderwijs zijn we begin november 2018 vier dagen
naar het Leuven (België) geweest in het kader van het internationaal leren van en met elkaar. We hebben meerdere
scholen bezocht (waaronder ook het speciaal onderwijs), gastsprekers gehoord en samen aan opdrachten gewerkt. Aan
het einde van de studiereis hebben de deelnemers in groepen per hoofdlijn van het strategisch beleidsplan aanbevelingen
gedaan. Betrokkenheid en welbevinden waren daarbij belangrijke items.
 Maatschappelijk relevant: samen ondernemen
Doelstelling 1: Onderwijskundige regie

Al onze directeuren voeren in 2019 de onderwijskundige regie ten aanzien van de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Zo waarborgen zij de ononderbroken pedagogische en didactische leerlijn.
Doelstelling 2: Intensievere samenwerking

Ons bestuur en onze scholen hebben in 2019 een intensievere samenwerking met huidige en eventueel nieuwe partners.
Deze partners vullen het onderwijs aan met specifieke expertise, op basis van de behoeften van ouders en kinderen.
Met de inzet van kindgesprekken die gericht zijn op het onderwijsleerproces van het kind en de startgesprekken die
meerdere scholen aan het begin van het schooljaar voeren met ouders en kind worden ouders als partner bij het onderwijs
en het onderwijsleerproces van hun kind betrokken.
Doelstelling 3: Pedagogisch klimaat

Op onze scholen heerst een pedagogisch klimaat dat van positieve invloed is op de ontwikkeling van kinderen en het
leerklimaat in de groep. Kinderen doen positieve ervaringen op, ervaren een grote mate van welbevinden en zijn zich
bewust van de gestelde grenzen. Dit bevordert het zelfbeeld en het vermogen tot zelfregulatie van de kinderen. Daardoor
zijn zij ook voor situaties buiten de school goed toegerust.
Alle scholen hebben een functionaris en/of contactpersoon waarbij de taken zijn belegd in het kader van pesten en veiligheid.
Alle scholen hebben een veiligheidsbeleid en/of zijn bezig hun veiligheidsbeleid te actualiseren. De (V)SO-scholen hebben dit als resultaatopdracht binnen de kenniskring teamleiders voor dit schooljaar opgenomen.
De monitor sociale veiligheid is nog niet op alle scholen afgenomen. Voor de PO/S(B)O/VSO-scholen staat deze monitor in
de maanden februari/maart/april 2019 gepland, afhankelijk van het gebruik van WMK en SCOL.
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5. Resultaten

Leerlingen
Onze tien reguliere basisscholen (BRIN-nummers) hebben samen achttien locaties en zijn in vrijwel alle wijken van Alkmaar
te vinden. Hierdoor is er in de gemeente Alkmaar een goed gespreid aanbod van primair openbaar onderwijs. Naast de
basisscholen met een meer traditioneel onderwijsconcept, hebben wij ook scholen die werken volgens specifieke onderwijskundige profielen, zoals Montessori-, Dalton-, Jenaplan- en Ontwikkelingsgericht onderwijs. De basisscholen De Cilinder, Bello en De Vroonermeerschool zijn administratief gekoppeld aan bestaande BRIN-nummers. Daarnaast is er een
school voor speciaal basisonderwijs: De Piramide. Deze school wordt bezocht door kinderen uit Alkmaar en omliggende
gemeenten.
Onze scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, De Spinaker, richten zich specifiek op kinderen met een
gedrags- en/of psychiatrische stoornis. Deze scholen hebben een voedingsgebied dat ruimer is dan de gemeente waarin
zij zich bevinden. De Spinaker heeft een regionale functie voor kinderen in Noord-Holland met VSO-vestigingen in Alkmaar,
Heerhugowaard, Hoorn, Den Helder en SO-vestigingen in Alkmaar en Wijdenes.
Openbaar onderwijs moet goed bereikbaar zijn. Iedere wijk c.q. voedingsgebied zou daarom een openbare school moeten
hebben. Het bestuur hanteert daarom het instrument van de ‘gemiddelde schoolgrootte’. Op deze manier kunnen wij een
aantal kleine scholen als zelfstandige school handhaven. Voorwaarde is een gezamenlijk stabiel aantal leerlingen.

Op totaalniveau is het leerlingenaantal waarvoor Ronduit in het schooljaar 2019-2020 bekostigd wordt, gedaald van 3.970
naar 3.927 leerlingen.
Er zijn per 1 oktober 2018 minder leerlingen in het regulier basisonderwijs ingeschreven. Het aantal leerlingen dat bij de
basisscholen is geregistreerd, is lager dan het geprognosticeerde aantal (-75) en met 45 afgenomen van 3.091 naar 3.056.
Belangrijke oorzaken die hieraan ten grondslag liggen:

lager aantal leerlingen in Alkmaar/stedelijk gebied (-147);

veel tussentijdse uitstroom naar het SO/SBO;

veel tussentijdse uitstroom door verhuizingen en de keuze van ouders om voor een andere school te kiezen;

lagere instroom van 4-jarigen.
Het aantal leerlingen bij het SBO is in tegenstelling tot de prognose gegroeid met 26 leerlingen ten opzichte van de
teldatum van 1 oktober 2017.
De SO is met 20 leerlingen gegroeid ten opzichte van de telling van vorig jaar. Ook is er een stijging zichtbaar ten opzichte
van de prognose (+19).
Bij het VSO is de geprognosticeerde daling (-29) verder opgelopen (-53).
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Inspectie
Alle basisscholen van Ronduit, het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en vier vestigingen van het voortgezet
speciaal onderwijs hebben een basisarrangement. Twee vestigingen van het voortgezet speciaal onderwijs hebben in 2018
een herstelopdracht gekregen van de inspectie naar aanleiding van een kwaliteitsonderzoek. Met de inspectie is voor beide
scholen een termijn afgesproken waarbinnen de tekortkomingen moeten zijn hersteld. Voor beide locaties zal in juni 2019
een herstelonderzoek worden uitgevoerd.
Daarnaast werd er één kwaliteitsbezoek in het voortgezet speciaal onderwijs afgesloten met een basisarrangement. Ook
was er een kwaliteitsbezoek binnen het speciaal onderwijs. Deze werd ook met een basisarrangement afgesloten.
Voor het nieuwe bestuurlijke toezicht van de inspectie staat voor Ronduit als geheel een gesprek in 2019-2020 gepland.
De primaire detectie waarin de Onderwijsinspectie voor de Ronduit-scholen de eindopbrengsten over de jaren 2016, 2017
en 2018 naast elkaar plaatst, geeft m.b.t. de eindopbrengsten geen risico’s aan. Alle basisscholen hebben in 2018 voldoende eindopbrengsten, waarvan acht scholen zelfs al drie jaar op rij.
Zoals het basisonderwijs een primaire detectie kent, kent het (Voortgezet)Speciaal Onderwijs een ‘prestatieanalyse’. Bij
deze prestatieanalyse kijkt de inspectie naar een aantal elementen: einduitstroom, IQ in relatie tot uitstroombestemming,
plaatsbestendiging, tussentijdse uitstroom, signalen, het schoolplan en de schoolgids. Voor het VSO is de prestatieanalyse
erg grofmazig, omdat specifieke kenmerken van de populatie moeilijk meetbaar zijn vanuit cijfers en documenten alleen.
Dat komt bijvoorbeeld omdat de verblijftijd soms kort is en er een doelgroep op de locatie aanwezig is met specifieke
gedragskenmerken.
De prestatieanalyse 2017 was voor de inspectie aanleiding om met het bestuur een gesprek te voeren en de drie bezoeken
binnen het voortgezet speciaal onderwijs uit te voeren. Daarnaast volgt er nog een bezoek aan een vestiging in 2019.

Opbrengsten basisonderwijs
Alle scholen maken voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de leerlingen gebruik van de door de inspectie
goedgekeurde methodeonafhankelijke toetsen. Veelal zijn deze door Cito ontwikkeld. Het vastleggen van deze toetsgegevens gebeurt via het leerlingvolgsysteem ESIS. De scholen hebben voor de basisvaardigheden en de sociaal-emotionele
ontwikkeling minimumdoelen en streefdoelen geformuleerd. Het is aan de scholen om te bepalen op welke manier iedere
leraar en school een goed beeld kan hebben van de ontwikkeling van leerlingen, dat beeld te plaatsen in perspectief van
de resultaten die vergelijkbare leerlingen behalen en op adequate wijze actie te ondernemen als dat nodig is.
Voor alle scholen stellen we in de check-fase (maart en oktober) een monitor leerlingresultaten op. Deze monitor leerlingresultaten midden van het schooljaar (maart 2018) geeft inzicht in de tussenresultaten op de belangrijke onderdelen
rekenen en taal. In de monitor van eind 2018 zijn de resultaten afgezet tegen het landelijk gemiddelde (LG) en de door
de school eigen gestelde norm (EN).
Alle scholen van Ronduit hebben in 2018 boven het landelijk gemiddelde gepresteerd op de eindtoets in groep 8.
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Opbrengsten speciaal basisonderwijs
In het schooljaar 2017-2018 zijn er 18
leerlingen uitgestroomd.
Het grootste gedeelte is naar het VMBO
Basis en Kader uitgestroomd en iets minder dan de helft van de leerlingen naar
het Praktijkonderwijs.

Opbrengsten voortgezet (speciaal) onderwijs
Vanuit het stelsel van kwaliteitszorg bewaakt en bevordert een school en het bestuur de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de leerresultaten. Hiervoor heeft het VSO het kwaliteitszorgsysteem van Werken Met Kwaliteit (WMK) ingericht.
De wet vraagt dat de school door haar stelsel van kwaliteitszorg zorgdraagt voor de ononderbroken ontwikkeling van
leerlingen en de afstemming van het onderwijs op de voortgang in ontwikkeling van leerlingen (art. 21, vierde lid WEC).
Ook moet zij vaststellen waar maatregelen ter verbetering nodig zijn. Om het kwaliteitszorgsysteem WMK goed in te
kunnen zetten, is een tussenstap nodig die zich specifiek richt op het in beeld brengen van de leerresultaten. Onderstaande
ontwikkelopdracht/-vraag is hiervoor voor het netwerk van ondersteuningscoördinatoren opgesteld.
Ontwikkelopdracht
Met welke opbrengstgegevens, op welke manier en in welke vorm kunnen de VSO-locaties de leerresultaten cyclisch in
beeld brengen om van daaruit goed te kunnen analyseren, verklaren en vast te stellen welke acties en interventies nodig
zijn om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren?
Met deze ontwikkelopdracht wordt aangesloten bij een te behalen hoofddoel, zoals opgenomen in het Onderzoekskader
2017 voor het toezicht op (V)SO. Het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten (OR) van de inspectie van het onderwijs voldoet
op iedere VSO-locatie minimaal aan de deugdelijkheidseisen: Iedere VSO-locatie heeft zicht op de meest belangrijke vragen
in het onderwijs: leren de leerlingen genoeg op het gebied van resultaten (OR1), sociale en maatschappelijke competenties
(OR2) en ten aanzien van het vervolgsucces (OR3)?
Deze ontwikkelopdracht is eind schooljaar 2016-2017 gestart. In het schooljaar 2017-2018 heeft dit geresulteerd in een
Opbrengstendocument en een brede oriëntatie op het in kaart brengen van de resultaten.
Gezien de locatiespecifieke verschillen, het gebruik van verschillende toetsinstrumenten en onvoldoende landelijke richtlijnen voor het stellen van schoolnormen in het VSO wordt deze ontwikkelopdracht verder uitgewerkt in het schooljaar
2018-2019 in de verschillende kenniskringen. In het schooljaar 2018-2019 zal gewerkt gaan worden met resultaatopdrachten in verschillende kenniskringen gericht op OR1, OR2 en OR3.
Uitstroombestemmingen schooljaar 2017-2018 in leerlingaantallen
VSO locaties

Regulier

VSO Vervolg

regulier

vervolg-

onderwijs

Arbeid

Dagbesteding

Overige

Totaal uitge-

bestemmingen

stroomde

onderwijs

VSO De Spinaker,

leerlingen

VO

MBO

38

106

45

30

11

34

264

16

17

22

1

5

3

64

26

5

11

1

13

56

2

35

7

9

2

6

61

8

8

6

2

2

4

30

12

20

5

7

1

8

53

alle locaties
VSO De Spinaker,
Alkmaar
VSO De Spinaker,
Het BAP
VSO De Spinaker,
Het WERK!
VSO De Spinaker,
Den Helder
VSO De Spinaker,
Hoorn
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Uitstroombestemmingen schooljaar 2017-2018 in percentages
VSO locaties

Regulier

VSO Vervolg

regulier

vervolg-

onderwijs

Arbeid

Dagbesteding

Overige
bestemmingen

onderwijs

VSO De Spinaker,

Totaal uitgestroomde
leerlingen

VO

MBO

14%

40%

17%

11%

4%

13%

100%

25%

27%

34%

2%

8%

5%

100%

0%

46%

9%

20%

2%

23%

100%

3%

57%

11%

15%

3%

10%

100%

27%

27%

20%

7%

7%

13%

100%

23%

38%

9%

13%

2%

15%

100%

alle locaties

VSO De Spinaker,
Alkmaar
VSO De Spinaker,
Het BAP
VSO De Spinaker,
Het WERK!
VSO De Spinaker,
Den Helder
VSO De Spinaker,
Hoorn

De bovenstaande tabellen schetsen een beeld van de einduitstroom van de leerlingen van het schooljaar 2017-2018 VSOregulier. Het toont de leerlingaantallen en de uitstroompercentages naar diverse bestemmingen: vervolgonderwijs (opgesplitst in VO en MBO), dagbesteding, arbeid, voortgezet speciaal onderwijs en overige bestemmingen.
De grootste uitstroom uit het VSO-regulier gaat richting het middelbaar beroepsonderwijs, te weten 40%. De totale uitstroom naar een vorm van vervolgonderwijs (regulier vervolgonderwijs, VSO Vervolgonderwijs en MBO) is 71%.
In onderstaande tabellen zijn de uitstroombestemmingen van leerlingen van de VSO-locaties residentieel weergegeven
in leerlingaantallen en uitstroompercentages. Het betreft de locaties VSO Alkmaar en Transferium.
Uitstroombestemmingen schooljaar 2017-2018 in leerling aantallen
VSO locaties

Vervolg-onder-

VSO

residentieel

wijs

Vervolg-onder-

Arbeid

Dagbesteding

Overige

Totaal uitge-

bestemmingen

stroomde

wijs
VO

leerlingen

MBO

VSO De Spinaker

58

8

15

6

11

43

141

VSO De Spinaker,

34

2

7

0

1

5

49

24

6

8

6

10

38

92

Alkmaar
VSO De Spinaker,
Transferium
Uitstroombestemmingen schooljaar 2017-2018 in percentages
VSO locaties

Vervolg-onder-

VSO

residentieel

wijs

Vervolg-onder-

Arbeid

Dagbesteding

Overige

Totaal uitge-

bestemmingen

stroomde

wijs
VO

leerlingen

MBO

VSO De Spinaker

41%

6%

11%

4%

8%

30%

100%

VSO De Spinaker,

69%

4%

14%

0%

2%

10%

100%

26%

7%

9%

7%

11%

41%

100%

Alkmaar
VSO De Spinaker,
Transferium

Bij de VSO-locaties die zijn gekoppeld aan een kliniek of gesloten jeugdzorg is een uitstroom naar het regulier vervolgonderwijs (47%) of uitstroom naar overige bestemmingen (30%) het hoogst. Het betreft bestemmingen zoals: zorg/behandeling zonder onderwijs al dan niet verbonden aan een ambulante of (semi-) residentiële setting, thuiszittende leerlingen
met leerplichtontheffing en/of onbekende bestemming. Dit heeft te maken met andere wet-/regelgeving omtrent de nazorg voor deze leerlingen in vergelijking met reguliere VSO-leerlingen. Het volgen van de deze leerlingen is hiermee minder eenduidig in kaart te brengen.
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Uitstroombestemmingen schooljaar 2017-2018 in leerling aantallen
SO locaties

Regulier

regulier

primair

on-

Speciaal

Regulier

VSO

onderwijs

voortgezet

Vervolgon-

onderwijs

derwijs

derwijs

Dagbesteding

Overige

Totaal

bestemmingen

uitgestroomde leerlingen

(PO/SBO)
SO De Spinaker,

22

12

4

18

3

3

62

21

9

4

17

0

1

52

1

3

0

1

3

2

10

alle locaties

SO Regio,
Alkmaar

SO Wijdenes,
Wijdenes

Uitstroombestemmingen schooljaar 2017-2018 in percentages
SO locaties

Regulier

Speciaal

Regulier

VSO

Overige

Totaal

residentieel

primair onder-

onderwijs

voortgezet

Vervolgon-

bestem-

uitgestroomde leer-

onderwijs

derwijs

mingen

lingen

wijs (PO/SBO)
SO De Spinaker, alle

35%

19%

6%

29%

SO Regio, Alkmaar

40%

17%

8%

33%

SO Wijdenes,

10%

30%

0%

10%

Dagbesteding

5%

5%

100%

0%

2%

100%

30%

20%

100%

locaties

Wijdenes

De bovenstaande tabellen schetsen een beeld van de einduitstroom van de leerlingen van het schooljaar 2017-2018 SOregulier. Het toont de leerlingaantallen en de uitstroompercentages naar diverse bestemmingen: regulier primair onderwijs
(PO/SBO), speciaal onderwijs, regulier voortgezet onderwijs, VSO-vervolgonderwijs, dagbesteding en overige bestemmingen.
De grootste uitstroom uit het SO-regulier gaat richting het regulier primair onderwijs, te weten 35%. Van de 62 uitgestroomde leerlingen in het SO stroomt 29% uit naar het VSO.
De totale uitstroom naar een vorm van vervolgonderwijs (regulier primair onderwijs, regulier vervolgonderwijs, speciaal
onderwijs en VSO Vervolgonderwijs) is 89%.
Zoals uit onderstaande tabel is af te lezen, valt op dat bij de SO-locaties die zijn gekoppeld aan een kliniek of jeugdzorg
de meeste leerlingen uit- ofwel terugstromen naar het (speciaal) basisonderwijs (47%) ofwel naar het speciaal onderwijs
(44%).
Uitstroombestemmingen schooljaar 2017-2018 in leerling aantallen
SO locaties

Regulier

Speciaal

Regulier

VSO

residentieel

primair onderwijs

onderwijs

voortgezet

Vervolgonderwijs

(PO/SBO)

SO Kliniek,

15

Dagbesteding

Overige

Totaal

bestemmingen

uitgestroomde

onderwijs

14

leerlingen

1

2

0

0

32

Alkmaar
Uitstroombestemmingen schooljaar 2017-2018 in percentages
SO locaties

Regulier

Speciaal

Regulier

VSO

residentieel

primair onderwijs

onderwijs

voortgezet

Vervolgonderwijs

(PO/SBO)
SO Kliniek,

47%

Dagbesteding

Overige

Totaal

bestemmingen

uitgestroomde

onderwijs
44%

3%

leerlingen
6%

0%

0%

100%

Alkmaar
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Personeel
Personeelsbestand
Op 31 december 2018 telde Ronduit 563 medewerkers (2017: 564, 2016: 550).
Leeftijdsopbouw
Aantal medewerkers naar leeftijd in percentage
Leeftijdsgroep

2016

2017

2018

<=25

3,09

3,01

3,55

25-34

22,36

24,11

22,91

35-44

20,55

20,92

20,60

45-54

26,18

24,11

25,75

55-64

27,45

26,42

25,58

0,36

1,42

1,60

100,00

100,00

100,00

65+
Totaal

Over alle leeftijdsgroepen is de personeelsgeleding redelijk evenwichtig verdeeld.
Functiecategorie
In percentage
Directie
OOP
OP
Totaal

2016

2017

2018

3,82

3,19

3,02

24,18

24,47

27,00

72,00

72,34

69,98

100,00 100,00 100,00
2016

2017

2018

Man

20,18

17,4

17,94

Vrouw

79,82

82,6

82,06

Totaal

100,0

100,0

100,0

Verzuim
Kengetallen verzuim
2015
Ziekteverzuim %

Gemiddelde ziekteverzuimduur (dagen)

Meldingsfrequentie

Percentage niet zieke medewerkers

Ronduit*

2016

2017

2018

5,96%

6,18%

6,83%

Landelijk PO**

6,40%

6,30%

6,0%

n.n.b.

Ronduit

24,29

19,77

25,89

29,12

Landelijk PO

20,00

20,00

22,00

Ronduit

0,89

1,00

0,91

Landelijk PO

1,10

1,20

1,0

Ronduit
Landelijk PO

52,02% 49,10% 51,72%
48,30

44,20

50,5%

7,98%

n.n.b.

1,10
n.n.b.

49,42%
n.n.b.

*Bron: Akorda (Ultimview)
**Bron: verzuimcijfers van OCW en het vervangingsfonds
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Het ziekteverzuim steeg in de eerste maanden van 2018. Dit werd o.a. veroorzaakt door de aanhoudende griepepidemie
en doordat er een behoorlijk aantal langdurige verzuimgevallen waren, om psychische en fysieke redenen. Vanwege het
lerarentekort was het moeilijk om vervangers te vinden, waardoor er een groter beroep gedaan werd op de zittende leraren, die daardoor weer overbelast dreigden te raken.
Om het verzuim een halt toe te roepen, is een tijdelijke verzuimcoördinator aangesteld. Zij heeft alle verzuimdossiers
gescand en heeft directeuren ondersteund bij de acties van de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Daarnaast heeft zij
een Projectplan Verzuim opgesteld. Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat het verzuim in december 2018
7,34% onder het verzuim lag van eind 2017: 8,21%. Een aantal dossiers van langverzuimers is inmiddels afgerond en
in het middellang verzuim (tussen de 3 en 6 maanden) is een sterke daling zichtbaar. Voor zieke medewerkers die na
verwachting niet meer terugkeren in het arbeidsproces is een voorziening gevormd. Deze is ook gezien iets lager verzuimpercentage lager dan per eind 2017 (zie ook pagina 49).

Financiën
Ronduit werkt met een Planning & controlcyclus. Deze cyclus bestaat uit het plannen van acties (meerjarige formatie- en
financiële begroting), het ten uitvoer brengen van deze plannen, het vergelijken of de resultaten (maand- en kwartaalrapportages en jaarverslag & jaarrekening) van de acties werkelijk zijn zoals bedoeld en het bijsturen van de uitvoering
of de plannen o.b.v. resultaten. In hoofdstuk 8: Continuïteitsparagraaf wordt uitgebreid stilgestaan bij het intern risicobeheersings- en controlesysteem. De belangrijkste risico’s en genomen beheersingsmaatregelen worden toegelicht.

ICT
Op het gebied van de stabiliteit van het IT-platform bij de scholen is deze zomer geïnvesteerd in verdere standaardisatie
en optimalisatie van draadloos netwerk (wifi).
Sinds dit jaar werken we naast een Office365 beheeromgeving ook met een beheeromgeving voor iPads (Apple) genaamd
ZuluDesk. Het voordeel daarvan is dat we op afstand iPads beheren, zelf app’s distribueren en snel van een nieuwe
werkomgeving kunnen voorzien.
In het kader van doorontwikkeling AVG is er een Privacy Reglement PO-VSO met begrijpelijke toelichting opgesteld en ter
goedkeuring aan het GMR-overleg aangeboden. Het protocol e-mail, ICT en sociale media is vernieuwd, de verwerkersovereenkomsten met leveranciers zijn afgesloten, een bewerkingsregister is gemaakt en er is een formele functionaris
voor de Gegevensbescherming benoemd.
Er is een Europese aanbesteding afgerond voor hardware (laptops, infrastructuurdevices en pc’s). Na enige opstartproblemen lijkt de nieuwe leverancier betrouwbaar en wordt er service geleverd van een voldoende niveau.
De websites van Ronduit hebben een facelift ondergaan en zijn in samenwerking met de nieuwe leverancier (Socials
Schools) bij de start van 2019 opgeleverd. In de websites is een integratie met het product Social Schools 2.0 tot stand
gebracht (was voorheen bekend onder de naam digiDUIF). Hierdoor is het benaderen van ouders en ontsluiten van foto’s
binnen kleine groepen geborgd, terwijl ook generieke uitingen op de schoolwebsite op een makkelijke en veilige wijze
kunnen worden gedaan via een app.
In het najaar is het ICT-lab gerealiseerd op De Sterrenwachter. Groepen leerkrachten kunnen het komend schooljaar
experimenteren en zich bekwamen in ICT-gerelateerde zaken om zo ICT-leerlijnen in de groepen (PO en (V)SO) te realiseren. Het ICT-lab zal wordt komend schooljaar ook opengesteld voor leerlingen van onze scholen.
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Facilitair beheer
Alkmaar
Voor De Fontein in Kooimeer is een haalbaarheidsonderzoek naar vernieuwbouw gedaan, waarbij een koppeling wordt
gemaakt met de voorgenomen realisatie van een Integraal Kind Centrum. Doel is dat leerlingen weer in de eigen wijk naar
school kunnen en niet naar de binnenstad hoeven. De school zal een moderne uitstraling krijgen als ontmoetingsplek om
te leren, spelen en te ontwikkelen.
De planvorming voor De Kennemerpoort aan de Lindelaan is gericht op een voor de school en het kinderdagverblijf De
Egelantier toekomstbestendige oplossing.
Voor de Scholen Onder Een Dak (SOED) met De Nicolaas Beets, Burgemeester de Wildeschool en De Driemaster aan de
Judith Leysterstraat in De Hoef zijn de ontwerpplannen uitgewerkt. In 2019 moet de bouw starten.
De planvorming voor de SOED in Vroonermeer Noord (De Lispeltuut en De Vroonermeerschool) is gestart. De voortschrijdende woningbouw en het feit dat de inwoning in het afgekeurde schoolgebouw van De Lispeltuut steeds complexer
wordt, heeft de aandacht van de gemeente en Ronduit.
De locaties van De Zes Wielen in Oudorp aan respectievelijk de Munnikenweg, Saturnusstraat en Oudorperdijkje worden
meegenomen in een gemeentelijk onderzoek naar de behoefte aan onderwijshuisvesting voor heel Oudorp. Als tussenoplossing zijn aan het Oudorperdijkje twee noodlokalen geplaatst. Ronduit zal voorafgaand aan het onderzoek een aantal
scenario’s ontwikkelen.
Den Helder
De VSO-locatie Den Helder heeft in 2018 het vernieuwde gebouw aan de Sportlaan (het voormalig bestuurskantoor van
Scholen aan Zee) in gebruik genomen. Vernieuwbouw heeft plaatsgevonden waarbij ook twee praktijklokalen (techniek
en keuken) zijn gerealiseerd.
Hoorn
Naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek naar vernieuwbouw voor de VSO De Spinaker zijn verdere gesprekken
gevoerd met het samenwerkingsverband en het voortgezet onderwijs over de positionering van het VSO in de toekomst.
Inmiddels is overeenstemming voor (ver)nieuwbouw op de huidige locatie of in de buurt van de huidige locatie.
Onderhoud
Voor alle gebouwen waarvan we juridisch eigenaar zijn is een conditiemeting uitgevoerd en is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Ronduit voldoet aan de voorschriften en de strikte interpretatie van de Wet op de Jaarrekening ten
aanzien de voorziening groot onderhoud. In 2018 is door OCS Vastgoed conform het meerjarenonderhoudsplan onderhoud uitgevoerd aan de gebouwen.
Schoonmaak
Naar aanleiding van een Europese aanbesteding is vanaf eind 2017 gebruik gemaakt van een nieuw schoonmaakbedrijf
(Effektief groep). Een werkgroep binnen Ronduit monitort de kwaliteit van de schoonmaak.
Beveiliging
Alle schoolgebouwen zijn voorzien van beveiligingssystemen om inbraak en vandalisme te voorkomen.
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6. Communicatie en relaties

Horizontale dialoog en samenwerking
Het inrichten van de horizontale dialoog is een van de kernthema's bij goed bestuur in het primair onderwijs. Onder
'horizontale dialoog' verstaan we de manier waarop bestuur en onze scholen contact onderhouden met externe partners.
Waardevolle input
De term dialoog nemen we serieus. Door met interne en externe betrokkenen te toetsen of we de goede dingen doen en
door anderen te raadplegen ontvangen we waardevolle input. Deze draagt bij tot het bepalen van de koers van Ronduit
en van onze individuele scholen. We sluiten op deze manier met onze strategie en jaarplannen beter aan bij de wensen
van de gemeenschap en we versterken daarmee ons maatschappelijk draagvlak.
Dialoog met ouders
De dialoog met ouders vindt plaats via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Via de Medezeggenschapsraad
hebben ouders invloed op het eigen schoolbeleid en via de GMR op het bestuursbeleid. Op school vindt de horizontale
dialoog daarnaast plaats door middel van nieuwsbrieven, ouderavonden, informatieavonden en inzet van social media.
Kinderopvang
We onderhouden nauwe contacten met kinderopvangorganisaties en gemeenten. In het afgelopen jaar hebben we twee
overeenkomsten gesloten voor integrale kindcentra (IKC) bij Liereland/De Cilinder en De Zes Wielen met respectievelijk
Kits Oonlie en Skoa. In dit kader maken we ook deel uit van de werkgroep Stadsspecifieke IKC-afspraken. De deelnemers
hiervan zijn de schoolbesturen, de peuter- en kinderopvangorganisaties en gemeente Alkmaar.
Er wordt vanzelfsprekend een belangrijke dialoog op gang gehouden door de contacten die er zijn met de organisaties
waarmee we samenwerken. Enkele voorbeelden van samenwerking:

Vanuit De Spinaker is er intensieve samenwerking met leerwerk bedrijven.

Met jeugdzorginstelling Parlan werkt De Spinaker aan een passend programma voor leerlingen in tijdelijk gesloten
jeugdzorg.

Met Triversum is een onderwijsprogramma ontwikkeld voor leerlingen met ernstige psychiatrische problematiek die
tijdelijk niet meer thuis kunnen verblijven. Het afgelopen jaar is er intensief overlegd over de terugloop van het aantal
leerlingen bij Triversum en de aanpassing die dit vraagt voor het onderwijsprogramma van de SO-groepen van De
Spinaker.

We werken samen met De Waaier, een schakelvoorziening voor leerlingen die uit het buitenland komen. De leerlingen
volgen hier een jaar een intensief taalprogramma waarna ze doorstromen naar het regulier onderwijs.

In kader van de Brede school zijn er diverse samenwerkingen met opvang- en zorginstellingen, sport- en cultuuraanbieders.

Vanuit programma ‘talentmanagement’ werken we samen met Inholland voor de opleiding tot schoolcoach. In het
afgelopen jaar zijn de contacten op directie en bestuursniveau van de Inholland Pabo aangetrokken en voorbereidingen getroffen voor zogenaamde Opleiders in School binnen Ronduit en afspraken voor een betere instroom van
stagiaires en LIO-studenten. Ook met het ROC Horizoncollege zijn contacten gelegd voor de instroom van onderwijsassistenten. Voor het kweekvijvertraject en schoolleidersopleiding bleven we samenwerken met Stichting Flore en
Nederlandse school voor Onderwijsmanagement.
Een belangrijke partner vindt Ronduit in de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in de regio’s Alkmaar, Hoorn,
Alkmaar en Den Helder. In samenspraak met hen ontwerpen we arrangementen voor leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben. Voorbeelden van intensieve arrangementen zijn het Symbiosetraject voor leerlingen op het VO Willem Blaeu
en De Spinaker VSO. Voor De Spinaker SO zijn diverse arrangementen voor jonge kinderen gestart, ook in samenwerking
met Parlan. Met Stichting Landzijde en het SWV PO zijn voorbereidingen gestart voor het pilotarrangement Buitengewoon
Leren waarbij een kleine groep leerlingen met zeer grote ondersteuningsbehoefte onderwijs krijgt op een zorgboerderij.

Medezeggenschap
Over schoolspecifieke zaken voert de directeur van de school overleg met de Medezeggenschapsraad (MR). Schooloverstijgende zaken komen aan de orde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De directeur/bestuurder
van Ronduit is gesprekspartner van de GMR. In elke medezeggenschapsraad is een personeelslid en een ouder vertegenwoordigd. De secretaris van de GMR maakt per schooljaar een jaarverslag. Dit wordt gepubliceerd op onze website.
Naast de vaste onderwerpen, die ieder jaar onderwerp van gesprek zijn in de GMR, kwamen in 2018 de volgende onderwerpen aan de orde.
o Nieuwe variant eigenrisicodragerschap
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De jaarlijkse vaste onderwerpen staan in onderstaand overzicht. Afhankelijk van het onderwerp werd positief advies gegeven of ingestemd.






Jaarverslag met jaarrekening
Meerjarenbegroting
Bestuursformatieplan
Tussentijdse cijfers
Inspectierapportage






Evaluatie jaarplan
Jaarplan
Leerlingaantallen en marktaandeel
Ziekteverzuim






Monitoren leerlingresultaten
midden en eind 2017-2018
Vakantieregeling
Kengetallen personeel
Resultaten Kwaliteitsmeter

Klachtenbehandeling
Klachten worden zoveel mogelijk behandeld volgens de vastgestelde procedure. In de notitie ‘Klachten en andere problemen - Wat kunnen wij en u doen?’ staat de route beschreven voor afhandeling van problemen en klachten voordat deze
terechtkomen bij de Landelijke Klachtencommissie www.onderwijsgeschillen.nl. Het uitgangspunt is dat klachten en problemen worden opgelost op de plek waar ze zijn ontstaan. In de notitie zijn ook de taken en bevoegdheden beschreven
van de verschillende functionarissen die betrokken zijn bij de afhandeling van problemen en klachten:

Schoolcontactpersonen: iedere school heeft een schoolcontactpersoon.

Vier interne vertrouwenspersonen die inzetbaar zijn voor heel Ronduit: Bianca Hoekstra, Lisette Groot, Koby van der
Ende en André de Groot.

Twee externe vertrouwenspersonen: Ina van Lingen (voor leerlingen en ouders) en Matty Toorenburg (in eerste
instantie voor personeel, maar ook inzetbaar voor leerlingen en ouders).
Betreft
Vragenlijst van KIVA
Planners, huiswerk en cijfers niet inzichtelijk
Stagiaire zelfstandig voor de klas
Geen inzage in leerlingvolgsysteem
Geen passend aanbod in de regio
Handelswijze afgegeven toelaatbaarheidsverklaring
Niet eens met schorsing
Intimiderend overkomen van leerkrachten

Afgehandeld
Door directeur
Door directeur
Via geschillencommissie naar bestuurder
Via geschillencommissie naar bestuurder
Bestuurder heeft een TLV afgegeven t.b.v. aanmelding in andere regio
Via geschillencommissie naar bestuurder
Via vertrouwenspersoon naar bestuurder
Bestuurder

Prestatiebox
Vanuit de prestatiebox kwam in 2018 ruim € 800.000 beschikbaar om de doelstellingen van het bestuursakkoord te realiseren. In 2018 is daarvan bijna € 700.000 besteed om onderstaande, specifieke doelstellingen en ambities te verwezenlijken. Het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven is toegevoegd aan de bestemmingsreserve prestatiebox.
Vier actielijnen
Het bestuursakkoord heeft vier actielijnen:

Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs.

Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering.

Professionele scholen.

Doorgaande ontwikkellijnen.
Alle scholen kunnen een beroep doen op deze middelen. Zij dienen daartoe vooraf een begroting in. Hierin geven zij
duidelijk de koppeling aan met het bestuursakkoord, het strategisch beleidsplan 2015-2019 en hun eigen jaarplan.
In de begroting van de prestatieboxgelden hebben we de volgende doelstellingen en ambities gedefinieerd:

Passend en uitdagend onderwijs.

Leren zichtbaar maken.

Kwaliteit leerkracht verbeteren.

Leren van elkaar.

Goed personeelsbeleid.

Opbrengsten verhogen.
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Acties en activiteiten
Bovenstaande doelstellingen en ambities kregen gestalte, onder andere in onderstaande acties en activiteiten:

Start nieuwe kweekvijver en voorzetting van reeds gestarte kweekvijver.

Begeleidingsprogramma startende leerkracht.

Opleiden van schoolcoaches.

Beschikbaar stellen van digitaal leerlab.

Stabilisatie ICT-omgeving zodat adequaat met digitale leermiddelen kan worden gewerkt.

Intervisie en schoolbezoeken.

Diverse scholing:
o Boeiend onderwijs
o Teamcoaching
o Cognitieve en executieve functies
o Rots & water
o Pedagogisch tact
De gelden worden ook besteed aan tijdelijk extra ondersteuning in de diverse groepen op onze scholen.
Het aanbieden van passend en uitdagend onderwijs is een belangrijk speerpunt.
Resultaten in 2018

Alle startende en basisbekwame leraren nemen deel aan het startersprogramma.

De ICT-leermiddelen voor het lab zijn aangeschaft en het ICT-lab is in gebruik.

De leergang Schoolleider is voortgezet en een nieuwe is opgestart.

De scholen zijn voorzien in eigen accespoints. Er kan adequaat met digitale leermiddelen worden gewerkt.

De vier deelnemende leraren aan opleiding schoolcoach hebben deze opleiding met succes afgerond.

Verantwoording extra middelen werkdrukvermindering
Op 9 februari 2018 heeft de minister van OCW met de sociale partners het werkdrukakkoord afgesloten. Het uitvloeisel
van het akkoord is dat op grond van het aantal leerlingen op 1 oktober 2017 extra middelen beschikbaar worden gesteld
voor de werkdrukvermindering in schooljaar 2018-2019.
Binnen Ronduit is de volgende procedure opgesteld:
1. Bespreek met het team (alle teamleden) waar de werkdruk ligt.
2. Kom met het team tot een gezamenlijke analyse.
3. Verzamel ideeën over hoe het geld op schoolniveau goed kan worden ingezet.
4. Genereer oplossingsalternatieven en maak een keuze die beargumenteerd aan de PMR van je school kan worden
voorgelegd.
Tevens is een extra bijeenkomst georganiseerd met de (G)MR en raad van toezicht met het thema werkdruk en zijn de
aangedragen oplossingen in een directeurenoverleg met elkaar gedeeld.
De extra middelen zijn binnen Ronduit als volgt ingezet:
Bestedingscategorie
Personeel

Begroot bedrag
557.000

Materieel
Professionalisering
Overig

21.000
25.000
15.000

Toelichting
Inzet in o.a. gymdocenten, onderwijsassistenten,
pedagogisch medewerkers, extra uren, etc.
Ipads, laptops, ICT-devices
Coaching en scholing
Aanschaf digitale leermiddelen, digitaliseren CITO,
onderzoek werkdrukvermindering

In de tweede helft van het schooljaar 2018-2019 zal de inzet van deze specifieke middelen worden geëvalueerd en in
volgend bestuursverslag worden gerapporteerd. In maart is een tussentijdse evaluatie geweest. De inzet is overeenkomstig
prognose en wordt als zeer positief ervaren.
Onderzoek en ontwikkeling
Binnen onze organisatie worden geen werkzaamheden verricht op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
Externe audits
Over het verslagjaar rapporteert de accountant aan de bestuurder en de raad van toezicht. Hij legt zijn bevindingen vast
in een accountantsverslag en in een managementletter. Beiden worden besproken in de vergadering van de raad van
toezicht waarin tevens de jaarrekening wordt vastgesteld.
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7. Financiële informatie
Ons financieel beleid is erop gericht om zo goed mogelijk randvoorwaarden te scheppen voor het primaire proces in de
scholen. Dat doen we uiteraard binnen de kaders die het ministerie heeft gesteld. Bij het scheppen van randvoorwaarden
houden we de financiële mogelijkheden en beperkingen zorgvuldig in het vizier. Met ons financiële beleid beogen we ook
een toereikend weerstandsvermogen te creëren; hiermee waarborgen we de continuïteit van het openbaar primair onderwijs.
Hieronder geven we in hoofdlijnen weer hoe ons eigen vermogen en exploitatieresultaat zich over 2018 heeft ontwikkeld.

Balans
Activa
Materiële vaste activa
Vaste activa

Vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa

Totaal activa

31.12.2018
x € 1.000
2.408
2.408

31.12.2017
x € 1.000
1.791
1.791

2.165
6.680
8.845

1.950
9.909
11.859

11.253

13.650

31.12.2018
x € 1.000
2.431
1.982
4.413

31.12.2017
x € 1.000
2.501
2.836
5.337

Voorzieningen

3.365

3.372

Kortlopende schulden

3.475

4.941

11.253

13.650

Passiva
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Eigen vermogen

Totaal passiva

Exploitatierekening

Baten
(Rijks)bijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo fin. baten en lasten
Exploitatiesaldo
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Begroting
2018
x € 1.000

%

Realisatie
2018
x € 1.000

31.400
527
441
32.368

97,0
1,6
1,4
100,0

26.942
300
2.611
2.942
32.795
-427
8
-419

%

Begroting
2017
x € 1.000

%

33.930
694
686
35.310

96,1
2,0
1,9
100,0

30.360
685
631
31.676

95,8
2,2
2,0
100,0

83,2
0,9
8,1
9,1

30.422
351
2.650
2.814

86,2
1,0
7,5
8,0

26.050
239
2.590
2.805

82,2
0,8
8,2
8,9

101,3

36.236
-926
2
-924

102,6

31.684
-8
8
0

100,0

Realisatie
2017
x € 1.000

%

31.903 95,7
746
2,2
685
2,1
33.334 100,0
28.032
276
2.502
2.916

84,1
0,8
7,5
8,7

33.725 101,2
-391
13
-379
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Financiële positie
In 2008 zijn de verslaggevingsregels voor het primair onderwijs gelijkgetrokken met de inrichtingsvereisten voor de externe
jaarverslaggeving zoals opgenomen in Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Deze vereisten zijn aangevuld met
specifieke richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving die van toepassing zijn voor onderwijsinstellingen.
Schoolbesturen kunnen nu financiële kengetallen presenteren die de financiële positie van de instelling tonen. Dankzij de
publicatieplicht van de jaarcijfers zijn er bruikbare indicatoren ontwikkeld waaraan de financiële getallen binnen de sector
getoetst kunnen worden.
Op basis van onderstaande indicatoren selecteert de inspectie voor het Onderwijs potentieel zwakke besturen voor een
meer inhoudelijke analyse. Een nieuwe indicator betreft de financiële buffer. Verderop in dit hoofdstuk gaan we hierop in.
Onderstaande grafieken geven de belangrijkste indicatoren weer die betrekking hebben op de kalenderjaren 2014 tot en
met 2018. De berekening van de liquiditeit van Ronduit wordt vergeleken met:

de totale sector primair onderwijs

met schoolbesturen in het primair onderwijs die net als Ronduit tussen de 10 en 15 BRIN-nummers (PO5) hebben.
Liquiditeitsratio

3,5

Ondergrens

Nederland

PO5

Ronduit

Deze indicator geeft aan in hoeverre een schoolbestuur in staat is om op de korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen.

3

De berekeningswijze van de liquiditeit is als volgt:
(Vlottende activa / Kortlopende schulden).

2,5
2

Voor het primair onderwijs dient de liquiditeit hoger of
gelijk te zijn aan 1 (was 1,5).

1,5

De liquiditeitsratio van Ronduit is per 31 december
2017: 2,40
2018: 2,55

1
0,5
0
2014

2015

2016

2017

2018

Solvabiliteit 2
Ondergrens

Nederland

PO5

Ronduit

Deze indicator geeft aan in hoeverre een schoolbestuur
in staat is om op de lange termijn aan de verplichtingen
te voldoen.

80%
70%

De berekeningswijze van de solvabiliteit 2 is als volgt:
(Eigen vermogen + Voorzieningen) / Totale activa.

60%
50%

De vastgestelde ondergrens voor een bestuur met de
omvang van Ronduit was 20%. In verband met het toenemend aantal schoolbesturen primair onderwijs met
een slechte financiële positie heeft het Ministerie van
OCW de ondergrens verhoogd naar 30%.

40%
30%
20%

De solvabiliteit van Ronduit is per 31 december
2017: 64%
2018: 69%

10%
0%
2014

2015
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Rentabiliteit
Deze indicator geeft aan in hoeverre een schoolbestuur
ontvangen gelden wniet heeft uitgegeven.
De berekeningswijze van de rentabiliteit is als volgt:
(Resultaat / Totale baten).
De onderwijsinspectie hanteert als indicator dat deze
de laatste drie jaar niet negatief mag zijn.
De rentabiliteit van Ronduit is per 31 december
2017: -1,1%
2018: -2,6%

Personele lasten/rijksbijdrage
100%

Bovengrens

Nederland

PO5

Ronduit

Deze indicator geeft aan hoeveel geld een schoolbestuur aan personeel uitgeeft als percentage van de totale rijksbijdrage.

95%

De onderwijsinspectie hanteert als indicator dat deze
niet hoger en/of gelijk mag zijn als 95%.

90%

Deze ratio is per 31 december
2017: 88%
2018: 90%

85%
80%
75%
70%
2014

2015

2016

2017

2018

Personele lasten/totale baten

95%

Bovengrens

Nederland

PO5

Ronduit

Deze indicator geeft aan hoeveel geld een schoolbestuur
aan personeel uitgeeft als percentage van de totale baten.
De onderwijsinspectie hanteert als indicator dat deze niet
hoger en/of gelijk mag zijn als 0,90 (90%).

90%

Deze ratio is per 31 december
2017: 84%
2018: 86%

85%

80%
75%
70%
65%
2014

2015

2016
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Huisvestingsratio
Bovengrens

Nederland

PO5

Ronduit

Deze indicator geeft aan hoeveel geld een schoolbestuur
aan huisvesting uitgeeft als percentage van totale lasten.
De onderwijsinspectie hanteert als indicator dat deze niet
hoger en/of gelijk mag zijn dan 0,10 (10%).

0,14
0,12

Deze ratio is per 31 december
2017: 7%
2018: 7%

0,1
0,08
0,06

De overschrijding in 2016 is veroorzaakt door de extra
dotatie aan de voorziening groot onderhoud.

0,04
0,02
0
2014

2015

2016

2017

2018

Weerstandsvermogen
ondergrens

Nederland

PO5

Ronduit

Deze indicator geeft aan de verhouding tussen het eigen
vermogen en de totale baten van een schoolbestuur.
Het weerstandsvermogen geeft weer wat de vrije vermogensbuffer is voor het opvangen van eventuele calamiteiten (of financiële consequenties hiervan).

0,35
0,3
0,25

De onderwijsinspectie hanteert als indicator dat deze niet
lager mag zijn dan 0,05 (5%).

0,2

Deze ratio is per 31 december
2017: 0,16
2018: 0,13

0,15
0,1
0,05

0
2014

2015

2016

2017

2018

Conclusie
Toelichting bij liquiditeitsratio
De liquiditeitsratio is gestegen van 2,40 naar 2,55. De toename wordt veroorzaakt doordat de daling van de kortlopende
schulden. De kortlopende schulden zijn afgenomen door afwikkeling van de verbouw/nieuwbouw locatie Den helder. De
gemeente Den Helder heeft dit voorgefinancierd.
Toelichting bij Rentabiliteitsratio
De rentabiliteitsratio laat een derde opeenvolgend jaar een negatief percentage zien. De signaleringswaarde van de Inspectie voor het Onderwijs wordt hierdoor overschreden. Wij verwachten hier verder geen specifieke actie van de onderwijsinspectie. Voor komend jaar zijn taakstellingen geformuleerd voor de gebieden die een belangrijk aandeel hebben in
het geprognotiseerde resultaat. De taakstellingen zijn gericht op:
optimaliseren personele bezetting op VSO scholen
ziekteverzuim
monitoring inhuur derden
In de meerjarenbegroting van Ronduit worden de taakstellingen uitgebreid toegelicht met welke acties worden ondernomen en al in gang zijn gezet. Komend jaar wordt belangrijk dat de reeds in 2018 ingezette acties en aanvullende maatregelen 2019 voldoende zijn om het verlies in 2019 te beperken en om te zetten naar evenwichtige exploitatie voor opvolgende jaren.
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Belangrijke actiepunten zijn:

Scholen moeten handelen binnen de gegeven kaders

Inkomsten verhogen door bijvoorbeeld passende toelaatbaarheidsverklaring bij zorgzwaarte
van de leerlingen;

Beoordelen onderwijsaanbod;

Inhuur derden bewust inzetten, binnen de afgesproken kaders;

Monitoring verzuim, ondersteuning d.m.v. verzuimcoördinator.
Uit bovenstaande grafieken blijkt dat het negatieve resultaat over 2018 een licht negatief effect heeft op de verschillende
ratio’s, maar zij blijven onder de door onderwijsinspectie gehanteerde signaleringswaarde. Ultimo 2018 heeft Ronduit een
gezonde financiële positie en is daardoor in staat om incidentele tegenvallers op te vangen zodat de continuïteit van de
organisatie op korte termijn niet in gevaar komt.

Analyse van de staat van baten en lasten 2018 ten opzichte van 2017
Onderstaande tabel laat zien dat het exploitatieresultaat over 2018 ten opzichte van 2017 op diverse posten afwijkt. We
beschrijven de oorzaken in hoofdlijnen. Naast de vergelijking van absolute getallen toont de tabel de percentuele verschillen bij de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten. Ook leggen we de relatie met de landelijke percentages
van 2017. Alle uitgedrukte percentages zijn gerelateerd aan de totale baten.

Baten
(Rijks)bijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo fin. baten en lasten
Saldo buit. baten en lasten
Exploitatiesaldo

Realisatie
2018
x € 1.000

%

Realisatie
2017
x € 1.000

%

Verschil
x € 1.000

33.930
694
686
35.310

96,1
2,0
1,9
100,0

31.903
746
685
33.334

95,7
2,2
2,1
100,0

2.027
-52
1
1.976

Voordeel
Nadeel
Voordeel

94,9
1,8
3,3
100,0

30.422
351
2.650
2.814
36.236
-926
2
0
-924

86,2
1,0
7,5
8,0
102,6

28.032
276
2.502
2.916
33.725
-391
8
0
-384

84,1
0,8
7,5
8,7
101,2

2.390
75
148
-102
2.511
-535
-6
0
-541

Nadeel
Nadeel
Nadeel
Voordeel
Nadeel
Nadeel

81,5
2,3
7,7
8,0
99,5
0,5
0,2

Nadeel

0,7

Landelijk
2017
%

Bron:
DUO PO-5
Baten
De totale baten 2018 zijn hoger dan in 2017. De rijksbijdrage OCW is hoger door aanpassing van de bekostiging naar
aanleiding van het referentiesystematiek (ontwikkeling van de loonkosten in Nederland), daarnaast is bekostiging naar
boven bijgesteld als gevolg van CAO aanpassingen in de salarissen.
Daarnaast hebben we meer gelden ontvangen in het kader van 1 februari telling (groei) en is de bijdrage per leerling voor
prestatiebox hoger. Naast de in algemene zin hogere rijksbijdrage is op onderdelen een lagere bekostiging ontvangen. Dit
betreft onder andere geen aanvullende bekostiging voor asielzoekerskinderen (sluiting Wissel eind schooljaar 16-17).

De overige overheidsbijdrage zijn in 2018 lager dan in 2017 vanwege het feit dat we minder subsidie hebben ontvangen
voor schakelklassen.
De overige baten zijn in 2018 gelijk aan 2017.
Lasten
De personeelslasten over 2018 zijn € 2,4 miljoen hoger dan in 2017. Procentueel een stijging van 84,1 % naar 86,2%.
Van de totale inkomsten is er in 2018 dus verhoudingsgewijs meer uitgegeven aan personeel.
Vanuit de CAO afspraken zijn de salarissen verhoogd. Per 1 september 2018 kregen alle medewerkers een generieke
loonsverhoging van 2,5% en een eenmalige uitkering van € 750,=. Daarnaast kregen leraren een hogere salarisschaal en
een eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris. Door het hoge ziekteverzuim en het lerarentekort is in
toenemende mate gebruik gemaakt van externe inhuur van personeel, wat relatief veel duurder is. Tevens is door het
hoge ziekteverzuim het eigenrisicodragerschap voor vervangingen ongunstig uitgepakt.
Tot slot is er voor bijna € 450.000 vanuit het participatiefonds doorbelast voor verrekeningen uitkeringslasten. Hiervoor
was voor ruim € 120.000 reeds in voorzien. Dit betreffen veelal dossiers uit eerdere jaren die nu vanuit het participatiefonds
worden doorbelast.
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De afschrijvingen zijn hoger door voornamelijk investeringen in nieuwe ict middelen (probooks) op de locaties. Daarnaast
is geïnvesteerd in meubilair als gevolg van Arbo eisen.
De totale huisvestinglasten zijn met € 148.000 gestegen ten opzichte van 2017. De huurlasten zijn in 2018 hoger door
indexatie en een uitbreiding met een nieuwe locatie (De Piramide). De overige huisvestingslasten zijn in totaal iets toegenomen door hogere uitgaven aan energie en extra schoonmaakonderhoud.
De overige lasten zijn met € 102.000 afgenomen. Uitgaven onder deze post zijn, naast de administratie en beheerkosten
van Ronduit, voornamelijk uitgaven van de scholen zelf. Deze werden gefinancierd vanuit het directiebudget of uit specifieke inkomsten zoals de prestatiebox. De uitgaven aan onder andere leermiddelen is in 2018 lager uitgevallen door onder
andere een lagere afdracht aan het samenwerkingsverband.

Analyse van de realisatie 2018 ten opzichte van de begroting
Het exploitatieresultaat over 2018 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2017 is € 505.000 negatief. De analyse op
hoofdlijnen laat zowel bij de baten als bij de lasten afwijkingen zien. Welke ontwikkelingen bijdroegen aan de negatieve
afwijking van € 505.000 lichten we onder de tabel in hoofdlijnen toe.

Baten
(Rijks)bijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo fin. baten en lasten
Saldo buit. baten en lasten
Exploitatiesaldo

Realisatie
A
2018
x € 1.000

Begroting
B
2018
x € 1.000

Saldo
C =(A-B)
x € 1.000

33.930
694
686
35.310

31.400
527
441
32.368

2.530
167
245
2.942

Voordeel
Voordeel
Voordeel
Voordeel

30.422
351
2.650
2.814

26.942
300
2.611
2.942

3.480
51
39
-128

Nadeel
Nadeel
Nadeel
Voordeel

36.236
-926
2
0
-924

32.795
-427
8
0
-419

3.441
-499
-6
0
-505

Nadeel
Nadeel
Nadeel
Nadeel

Hogere rijksbijdrage OCW ad € 2.530.000
De rijksbijdragen OCenW zijn hoger dan begroot door hogere inkomsten in totaal voor personeel in verband met de hogere bekostiging ter dekking van CAO salarisaanpassingen. Daarnaast is voor groei (1 februari tellingen) meer gelden
ontvangen dan begroot.
Hogere overige overheidsbijdragen ad € 167.000
De werkelijke inkomsten zijn hoger dan begroot omdat bij het begroten van de subsidie schakelklas en academie rekening werd gehouden met eventueel geen doorgang vinden van de subsidie in het nieuwe jaar. Deze zijn wel voor een
heel schooljaar toegekend.
Ook zijn de ESF inkomsten niet begroot (+€ 141.000).
Hogere overige baten ad € 245.000
Deze post ‘overige’ baten bestaat voornamelijk uit inkomsten die de scholen zelf genereren, uit detacheringen en inkomsten vanuit verhuur van locaties. De inkomsten uit detacheringen zijn voorzichtig begroot (op basis van bestaande overeenkomsten).
Hogere personele lasten ad €3.480.000
De toename van de loonkosten wordt onder andere veroorzaakt door de CAO aanpassingen in 2018. Hiervoor zijn vanuit
OCW meer middelen beschikbaar gekomen. Belangrijke oorzaken van de toename van de loonkosten betreft het hoge
ziekteverzuim en de hoge kosten voor vervangingen via onder andere detacheringscontracten. Voor inhuur derden is voor
2018 € 580.000 begroot maar is werkelijk ruim € 1.9 miljoen. Hiervan heeft bijna € 630.000 betrekking op inhuur in het
kader van vervangingen. Vooral bij VSO lukt het niet altijd om vervangingen intern op te lossen en wordt er gebruik
gemaakt van detacheringsbureaus.
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Tot slot is er voor bijna € 450.000 vanuit het participatiefonds doorbelast voor verrekeningen uitkeringslasten. Hiervoor
was voor ruim € 120.000 in voorzien. Dit betreffen veelal dossiers uit eerdere jaren die nu vanuit het participatiefonds
worden doorbelast.
Hogere huisvestingslasten en afschrijvingen ad € 90.000
De afschrijvingen zijn hoger dan begroot vanwege in 2018 meer is geïnvesteerd dan was begroot. Voornamelijk op gebied van ICT.
De uitgaven aan huur zijn door een nieuwe locatie hoger dan begroot, de uitgaven aan energie en schoonmaak zijn ten
opzichte van de begroting iets lager uitgevallen door positieve afrekening van gas en lagere incidentele schoonmaakkosten.
Lagere overige lasten ad € 128.000
Belangrijke invloed op deze rubriek is het uitgavepatroon van onze scholen. Vooral op de rubrieken ICT en leermiddelen
zijn kosten lager dan begroot. In 2018 is relatief veel geïnvesteerd in ICT en deze uitgaven zijn geactiveerd. Ook is de
afdracht aan het samenwerkingsverband lager dan in de begroting was opgenomen.

Treasuryverslag 2018
Ronduit heeft een treasurystatuut opgesteld dat voldoet aan de regeling ‘Beleggen, belenen en derivaten’ (d.d. gewijzigd
18 december 2018) die met ingang van 1 juli 2016 middels ministeriele wetgeving van toepassing is.
Het treasurystatuut is recent aangepast naar aanleiding van gewijzigde wetgeving. In het statuut is nu opgenomen dat
het is toegestaan voor scholen om leningen te verkrijgen van gemeente/overheidsinstellingen.
De algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn:

Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities;

Het minimaliseren van de kosten van leningen;

Het optimaliseren van het rendement van de middelen die niet op korte termijn gebruikt hoeven te worden binnen
de kaders van het treasurystatuut;

Het beheersen en bewaken van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen van Stichting
Ronduitzijn verbonden.
Ronduit heeft bij de ABN AMRO bank een Zakelijk Wachtgeld Deposito van € 4 miljoen afgesloten. Dit betreft een doorlopende spaarrekening met een opnamebeperking; we kunnen pas 31 dagen na opvragen van de gelden over het geld
beschikken. Deze deposito voldoet aan de algemene doelstellingen en richtlijnen van het treasurystatuut. Hierin is opgenomen dat in geval van (tijdelijke) overtollige middelen een deel zodanig kan worden belegd dat dit zonder al te veel
kosten snel liquide is te maken. Voor een periode tot en met drie maanden (de deposito is na 1 maand weer beschikbaar)
kunnen beleggings- en beleningsvormen worden betrokken van financiële ondernemingen die minstens een A-rating hebben. De deposito is afgesloten bij de ABN-AMRO bank. De ABN-AMRO heeft een A-rating.
Voor het gehele boekjaar 2018 is conform het treasurystatuut gehandeld.
Er is een renteresultaat behaald van € 2.200. Dit is lager dan begroot. De rente is tussentijds door de bank wederom lager
vastgesteld. De liquide middelen zijn lager dan voorgaand jaar. Een belangrijke verklaring voor de afname van de liquide
middelen betreft de in 2017 ontvangen voorfinanciering voor verbouw/nieuwbouw locatie Den Helder. In 2018 is dit aan
dit project uitgegeven.
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8. Continuïteitsparagraaf
De continuïteitsparagraaf richt zich op de financiële gevolgen van toekomstige ontwikkelingen voor de drie jaren volgend
op 2018. Dit gebeurt met een gegevensset van kengetallen en, op het hoogste aggregatieniveau, volgens de standaardindeling van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Ook bevat de paragraaf een inhoudelijke en procesmatige beschrijving van het risicomanagement. We besluiten de paragraaf met de invulling door het bestuur van de governancecode van het primair onderwijs: de Code Goed Bestuur (Het interne risicobeheersings- en controlesysteem).

A. Gegevensset
A1. Kengetallen

Sta nd 31 december
Ma na gement/di recti e

Werkelijk

Werkelijk

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2017

2018

2019

2020

2021

2022

19,70

15,52

16,70

19,30

19,30

19,30

Onderwi jzend pers oneel

300,10

293,55

297,61

301,16

302,97

304,56

Overi ge medewerkers

100,10

105,16

99,27

100,45

101,06

101,59

Pers onel e bezetti ng i n fte

419,90

414,23

413,57

420,91

423,33

425,45

Leerl i nga a nta l 1 oktober

3.970

3.925

3.937

3.984

4.008

4.029

2019-N051 Jaarstukken 2018

31

Toelichting op de kengetallen
A2. Meerjarenbegroting
Toekomstige financiële ontwikkelingen voor de vier jaren volgend op het verslagjaar

X € 1.000
Baten
(Rijks)bijdragen OcW
Overige overheidsbijdr.
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal Lasten

Begroot
2018
EUR

Werkelijk
2018
EUR

31.400 97,0%
527 1,6%
441 1,4%
32.368

100%

26.942 83,2%
300 0,9%
2.611 8,1%
2.942 9,1%

Begroting
2019
EUR

33.930 96,1%
694 2,0%
686 1,9%
35.310 100%

30.422
351
2.650
2.813

86,2%
1,0%
7,5%
8,0%

Begroting
2020
EUR

33.259 96,8%
555 1,6%
541 1,6%

Begroting
2021
EUR

32.069 97,1%
417 1,3%
541 1,6%

34.355 100% 33.027 100%

28.868
340
2.684
2.863

84,0%
1,0%
7,8%
8,3%

27.493
340
2.534
2.780

Begroting
2022
EUR

31.905 97,1%
417 1,3%
541 1,6%
32.863

83,2%
1,0%
7,7%
8,4%

100%

27.264 83,0%
340 1,0%
2.534 7,7%
2.795 8,5%

32.007 97,1%
417 1,3%
541 1,6%
32.965

27.358 83,0%
340 1,0%
2.534 7,7%
2.803 8,5%

32.795

36.236

34.755

33.147

32.933

33.035

-427

-926

-400

-120

-70

-70

8

2

0

0

0

0

-419

-924

-400

-120

-70

-70

Saldo
Financiele baten en
lasten
Exploitatiesaldo

100%

Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de financiële positie voor de jaren 2019 tot en met 2022 als gevolg van
de opgestelde meerjarenbegroting 2019-2022.
BALANS
Stand 31 december
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa
TOTAAL VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
VOORZIENINGEN
LANGLOPENDE SCHULDEN
KORTLOPENDE SCHULDEN
TOTAAL PASSIVA

Begroot
2018
EUR

Werkelijk Begroting
2018
2019
EUR
EUR

Begroting
2020
EUR

Begroting
2021
EUR

Begroting
2022
EUR

1.790

2.408

2.267

2.190

2.112

2.035

1.790

2.408

2.267

2.190

2.112

2.035

11.859

8.845

8.158

7.569

7.890

8.101

13.649

11.253

10.425

9.759

10.002

10.136

2.500
2.837

2.431
1.982

2.457
1.642

2.357
1.622

2.395
1.514

2.402
1.437

3.372

3.365

3.143

2.587

2.910

3.114

4.940

3.475

3.183

3.193

3.183

3.183

13.649

11.253

10.425

9.759

10.002

10.136

De ontwikkeling van de begroting is hieronder verwerkt in kengetallen. Op basis van deze indicatoren selecteert de onderwijsinspectie potentiele zwakke besturen voor een meer inhoudelijke analyse.
Uit onderstaand overzicht kan geconcludeerd worden dat de enige indicator die eventueel een signaal zou kunnen zijn
voor nader onderzoek de rentabiliteit is. Deze is drie opeenvolgende jaren negatief. De overige indicatoren zijn ruim boven
de door de onderwijsinspectie gehanteerde norm. We verwachten geen nader onderzoek door de Inspectie. Er is voldoende
vermogen en de onderwijskwaliteit is ook voldoende.
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Ontwikkeling kengetallen
Norm

Liquiditeit
Solvabiliteit
Rentabiliteit
Personele lasten/rijksbijdragen
Personele lasten/baten
Huisvestingsratio
Weerstandsratio

1
0,3
0,00-0,05
0,95
0,9
0,1
0,05

Begroot
2018
2,64
0,68
-1,3%
0,86
0,83
0,08
0,15

Werkelijk
2018
2,55
0,69
-2,6%
0,90
0,86
0,07
0,13

Prognose
2019
2,56
0,69
-1,2%
0,87
0,84
0,08
0,12

Prognose
2020
2,37
0,67
-0,4%
0,86
0,83
0,08
0,12

Prognose Prognose
2021
2022
2,48
0,68
-0,2%
0,85
0,83
0,08
0,12

2,55
0,69
-0,2%
0,85
0,83
0,08
0,12

Uitgangspunten voor de continuïteitsparagraaf
De inhoud van de continuïteitsparagraaf is grotendeels afgeleid van de bestuurlijk vastgestelde (meerjaren)begroting 20192022 in december 2018. De begroting is door de raad van toezicht op 19 december 2018 vastgesteld.
De geprognosticeerde inkomsten in de begroting zijn voor 95% het resultaat van het leerlingaantal (incl. ‘gewichten’) op
beslissende teldata en de gemiddelde gewogen leeftijden van onze leerkrachten. Voor de totstandkoming van de rijksbijdragen OCW en de ondersteuningsbekostiging van het samenwerkingsverband wordt rekening gehouden met de leerlingaantallen zoals vermeld in de meerjarenbegroting 2019-2022.
De baten afkomstig van overige overheden zijn gebaseerd op afgegeven beschikkingen door gemeenten en veelal bedoeld
voor scholen die gevestigd zijn in wijken met bepaalde sociale- en maatschappelijke problemen. De resterende inkomsten
komen bijvoorbeeld uit de verhuur van lokalen, fancy fairactiviteiten op scholen en renteopbrengsten.
De geprognosticeerde lasten in de begroting zijn tot stand gekomen door de gemaakte (beleids)keuzes in vastgestelde
(beleids)documenten (o.a. het bestuursformatieplan en jaarplannen) in geld uit te drukken. Het financiële proces begint
met het vaststellen van beleidselementen die voor een groot gedeelte de omvang van de geprognosticeerde lasten bepalen. Bij het opstellen van de begroting is ook, zover en ook indien mogelijk, rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals hieronder beschreven. De toekomstige ontwikkelingen geven ook aan dat we de komende periode (jaren)
te maken krijgen met veel veranderingen waarop wij ons moeten voorbereiden.

2019-N051 Jaarstukken 2018

33

Toekomstige financiële ontwikkelingen
Implementatie van de nieuwe cao per 1.8.2018
Deze cao heeft slechts een looptijd tot 1 maart 2019. Belangrijk gevolg van deze nieuwe cao is dat de lerarensalarissen
verhoogd zijn. Hierdoor hoopt de regering dat de lerarenbaan aantrekkelijker wordt op de arbeidsmarkt. Een gevolg van
de stijging van de lerarensalarissen is dat er een enigszins scheef loongebouw is ontstaan. De salarissen van de directies
en van het onderwijsondersteunend personeel zijn namelijk niet gestegen.
Een ander belangrijk onderwerp in de cao is dat het personeel voortaan meer inspraak krijgt in de werkverdeling. Dit moet
per school worden vastgelegd in een werkverdelingsplan.
De functiemix is uit de cao verdwenen. Binnen Ronduit gaat de werkgroep Functiemix wel onderzoeken of er een beleid
m.b.t. functiedifferentiatie opgezet kan worden.
Passend onderwijs
Ook omtrent het passend onderwijs verschijnen in de media regelmatig publicaties van ongewenste neveneffecten van
het geïmplementeerde beleid. In deze meerjarenbegroting wordt op basis van publicaties van de PO-Raad en het Ministerie
van OCW inzichtelijk gemaakt welke verschuivingen er plaats hebben gevonden als gevolg van de invoering van Passend
onderwijs. Vanuit de nieuw opgerichte samenwerkingsverbanden zijn er meerdere geldstromen ontstaan.
Voor elke ingeschreven leerling op het (V)SO ontvangt Ronduit naast de basisbekostiging vanuit het Ministerie ten laste
van het budget van het samenwerkingsverband aanvullende ondersteuningsbekostiging. In deze meerjarenbegroting is de
ondersteuningsbekostiging als structurele bate opgenomen en gerelateerd aan de ontwikkelingen van het aantal leerlingen
op het (V)SO. De ondersteuningsbekostiging is uiteindelijk afkomstig van het samenwerkingsverband (SWV) die de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft afgegeven. De samenwerkingsverbanden die de ondersteuningsbekostiging financieren kunnen zich door heel Nederland bevinden. De teldata 1 oktober en 1 februari bepalen de omvang aan ondersteuningsbekostiging per SWV.
Naast de ondersteuningsbekostiging ontvangt Ronduit van SWV PO Noord- Kennemerland overdrachten voor de lichte-,
zware- en projectondersteuning. Door de invoering van Passend Onderwijs worden schoolbesturen geconfronteerd met
een financieel mechanisme, waarbij de samenwerkingsverbanden het beschikbaar stellen van ondersteuningsmiddelen
voor een ondersteuningsbehoefte voor leerlingen voor een kortere periode beschikbaar stellen.
In de meerjarenbegroting Passend Primair Onderwijs Noord Kennemerland 2018-2023 worden de volgende middelen toegekend aan de scholen die vallen onder hun samenwerkingsverband:
De lichte ondersteuning (ondersteuningsniveau 0-1) € 115,- per leerling gedurende de looptijd van de meerjarenbegroting.
Voor zware ondersteuning vindt afbouw plaats van € 50 nog voor het schooljaar 2019-2020, naar € 38,- voor 2020-2021
en daarna geen bijdrage.
Voor projectondersteuning voor SBO en SO zijn nog gelden opgenomen in de begroting voor schooljaar 2019-2020, maar
niet voor opvolgende jaren (totaal voor beide locaties 2019-2020 € 85.000).
Voor interventie blijft voor alle SO-locaties in het samenwerkingsverband € 100.000 beschikbaar (ongeveer € 25.000 voor
het SO)
Bij specifieke projecten dienen de locaties wel aanvullende vergoedingsverzoeken in. Deze extra baten zijn niet meegenomen in de begroting omdat hier ook extra lasten tegenover staan.
Onderwijsachterstandenbeleid
Basisscholen krijgen geld om achterstanden van kinderen te voorkomen en bestrijden. De middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid worden op dit moment verdeeld op basis van de gewichtenregeling en impulsregeling. De huidige
regeling is te ingewikkeld om uit te voeren en daardoor te foutgevoelig.
Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt dit geldt op een andere manier verdeeld.
Voortaan wordt het geld verdeeld op basis van de nieuwe CBS-indicator.
Het schoolgewicht wordt vastgesteld op basis van de volgende indicatoren:

opleidingsniveau van vader en moeder;

gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op de school;

land van herkomst van de ouders;

verblijfsduur van de moeder in Nederland;

of het gezin in de schuldsanering zit.
Het CBS berekent voor elke basisschoolleerling hoeverre de hierboven genoemde kenmerken aanwezig zijn. Dit gebeurt
op basis van centraal beschikbare gegevens bij het CBS, waarvoor de scholen niets hoeven te doen. De uitkomst van deze
berekening per leerling noemen we de onderwijsscore van de leerling. Op basis van de onderwijsscores van de leerlingen
van desbetreffende basisschool berekent het CBS jaarlijks de achterstandsscore van elke basisschool. Deze achterstandsscore is bepalend voor de aanvullende middelen die de schools ontvangt. Deze score wordt in februari, voorafgaande het
nieuwe schooljaar door het CBS gepubliceerd.
Deze berekening vindt elk jaar plaats. Hierdoor kunnen de bedragen van scholen jaarlijks veranderen.
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Met de nieuwe verdeling van het geld treden herverdeeleffecten op. Schoolbesturen kunnen dit voor hun eigen situatie
berekenen met een door de PO-Raad ontwikkelde tool. Voor Ronduit treden er geen grote herverdelingseffecten op en
heeft dit vooralsnog geen gevolgen voor de begroting.
Huisvesting
Voor diverse locaties is Ronduit bezig met (ver)nieuwbouw waarbij een koppeling ook wordt gemaakt met het ontwikkelen
van een Integraal Kind Centrum of kinderopvang.
Naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek naar vernieuwbouw voor de VSO De Spinaker locatie Hoorn zijn verdere
gesprekken gevoerd met het samenwerkingsverband en het voortgezet onderwijs over de positionering van het VSO in de
toekomst. Inmiddels is overeenstemming voor (ver)nieuwbouw op de huidige locatie of in de buurt van de huidige locatie.
In 2019 zal ook de bouw starten voor de Scholen Onder Een Dak (SOED) met de Nicolaas Beets, Burgemeester de Wildeschool en de Driemaster.
Modernisering bekostiging primair onderwijs
De huidige bekostigingssystematiek, de lumpsum, is in 2006 ingevoerd als vervanger van het declaratiesysteem. Met deze
stelselwijziging beoogde het Rijk schoolbesturen meer ruimte te geven om hun verantwoordelijkheid goed te kunnen
nemen. In de praktijk is de stelselwijziging anders uitgepakt, aangezien de lumpsumbekostiging nog steeds elementen
bevat die schoolbesturen belemmeren in het inrichten van hun organisatie en het maken van integrale keuzes in meerjarig
perspectief. De PO-Raad en VOS/ABB streven naar een makkelijker, transparanter, stabieler en zo min mogelijk sturend
bekostigingsmodel.
In nauw overleg tussen de PO-Raad, een aantal schoolbesturen en OCW is een voorstel voor vereenvoudiging van de
bekostigingssystematiek uitgewerkt. Het voorstel voor een vereenvoudiging van de bekostiging gaat zoveel mogelijk uit
van een vast bedrag per school en een bedrag per leerling. In verband met de tijd die het kost op wetswijzigingen door
te voeren, kan deze systematiek op zijn vroegst in 2022 worden doorgevoerd, beginnend met een overgangsregeling van
drie jaar.
Het





voorstel voor vereenvoudiging van de bekostiging bevat op hoofdlijnen de volgende aanpassingen:
Het afschaffen van de gemiddelde gewogen leeftijd.
Geen verschil tussen het bedrag per leerling afhankelijk van de leeftijd.
De (groepsafhankelijke) bekostiging omvormen tot één vaste voet plus een bedrag per leerling.
De personele bekostiging van een schooljaar naar kalenderjaar omvormen, waarbij wordt uitgegaan van een teldatum
van 1 februari voorafgaande het kalenderjaar (t-11 maanden). Voor de bekostiging van 2022 wordt dus uitgegaan
van de teldatum 1 februari 2021.
De bekostiging van speciaal basisonderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs kent al een iets andere bekostigingsystematiek dan het reguliere onderwijs. De voorgestelde aanpassingen gelden, voor zover van toepassing ook voor deze
onderwijssoorten.
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B. Overige rapportages
B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
Als lid van de PO-Raad handelt het bestuur conform de uitgangspunten van de governance Code Goed Bestuur in het
primair onderwijs. Deze zijn in overeenstemming met de wijzigingen omtrent de scheiding van toezicht en bestuur en de
verbetering van intern toezicht in de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op expertisecentra (WEC). De principes
van de code voorkomen nieuwe plan- en regellast. Onderwijsorganisaties in het primair onderwijs kunnen de principes op
eigen wijze invullen, passend bij de eigen denominatie en de bestuurlijke verschijningsvorm.
Met het handelen conform deze code aanvaardt het bestuur een tweeërlei verantwoordelijkheid:
- voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
- voor de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.
Onze scholen krijgen het vertrouwen om zelf keuzes te maken met betrekking tot de richting van (school)ontwikkeling en
verbetering. Dit gebeurt binnen vastgestelde budgettaire kaders.
Waar ontstaan risico’s? Welke financiële consequenties zijn te verwachten? Bij de besluitvorming ligt meestal een deel van
de verantwoordelijkheid bij het lijnmanagement. Daarom betrekt het bestuur de schooldirecteuren zoveel mogelijk bij het
inschatten van de risico’s en het nemen van passende beheersmaatregelen. Om risico’s in te schatten en te benoemen,
maakt Ronduit gebruik van externe en interne bronnen. Externe bronnen zijn onder meer de inspectierapportage, de RIEmeting en de bevindingen van de accountant. Interne bronnen zijn onder meer de managementrapportages, de personele
kengetallen en de tweejaarlijkse tevredenheidsmeter. De laatste geeft input van ouders, leerlingen en het voltallige personeel. De rapportages worden besproken op alle niveaus: scholen, directies, bestuursbureau, GMR en raad van toezicht.
De bestuurder informeert de raad van toezicht gedurende het jaar, conform de afspraken, over een aantal zaken. Zoals
de ontwikkeling van het aantal leerlingen, de gerealiseerde leerresultaten van de scholen en de inzet van de budgetten.
Al deze zaken hebben te maken met het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Met deze gestructureerde informatievoorziening beogen we de bijbehorende risico’s optimaal te beheersen.
B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Het financieel beleid van de afgelopen jaren heeft zijn vruchten afgeworpen: er is sprake van een stevige financiele
basis. Toch is de omgeving waarin een schoolbestuur zich bevindt één die continu in beweging is. Belangrijk is vooral om
actief de risico’s goed te monitoren om tijdig belangrijke aanpassingen door te voeren. Risicodragende situaties zijn
namelijk niet altijd uit te sluiten en te voorspellen. We denken hierbij zowel aan situaties die de bedrijfsvoering op
langere termijn betreffen, als aan onderwijszaken die betrekking hebben op inhoud en kwaliteit.

Leerlingaantallen
Risico: Prognose leerlingaantallen in het basisonderwijs

Al onze basisscholen zijn gevestigd in de gemeente Alkmaar. De prognose van de gemeente Alkmaar/stedelijk gebied laat
een daling zien. Dit zien wij ook terug in een daling van het totaalaantal leerlingen in het basisonderwijs. In het belang
van openbaar onderwijsaanbod pleiten we ervoor om in iedere wijk een locatie in stand te houden, desnoods in afgeslankte
vorm. Multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen en samenwerking met andere partijen is daarbij een punt van aandacht.
Eventuele nieuwbouw van schoollocaties heeft altijd een aantrekkingskracht op leerlingen van omringende scholen en
nieuwe instroom. Dit zien wij ook terug bijvoorbeeld in het voedingsgebied Zuid/Overdie. Ronduit is actief bezig met
ver/nieuwbouw van De Fontein in deze omgeving.
Inmiddels is het voor De Vroonermeerschool het tweede schooljaar. Thans zijn er 25 leerlingen ingeschreven. De school
is gehuisvest in een aantal lokalen van De Lispeltuut. Het aantal leerlingen op De Lispeltuut is gedaald. Vastgesteld is dat
veel leerlingen uit de wijk Vroonermeer naar Sint Pancras (gemeente Langedijk) gaan. Ronduit hoopt alsnog mee te
profiteren van de toename van aantal leerlingen in de Vroonermeer. Aan de andere kant verhuizen er mogelijk gezinnen
uit de bestaande wijken naar de wijk, waardoor andere scholen van Ronduit wel geconfronteerd worden met krimp of een
stagnatie van de groei van het aantal leerlingen.
Gedurende het schooljaar volgen we per onderwijslocatie maandelijks de ontwikkeling van het feitelijk aantal ingeschreven
leerlingen. Dit wordt vastgelegd door de coördinator van de leerlingadministraties. Eventuele verschillen tussen de werkelijkheid en de opgegeven doelstelling van de schooldirecteur signaleren we hierdoor tijdig. Tijdens het monitoren van de
maandelijkse ontwikkeling van het aantal leerlingen op de Ronduitscholen gedurende het schooljaar 2017-2018 werd al
zichtbaar dat het lastig zou worden om het totaalaantal leerlingen van 1 oktober 2017 te evenaren. Ronduitscholen gaven
aan dat er sprake was van veel verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs, ouders die voor andere onderwijsconcepten kozen, verhuizingen en de lagere instroom van 4-jarigen.
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Significante afwijkingen zijn gespreksonderwerp tussen bestuurder en directeur. Zo hebben de schooldirecties een half
jaar voor de start van het nieuwe schooljaar zicht op consequenties inzake het beschikbare budget en kunnen zij de
personele inzet daar tijdig op afstemmen.
De monitoring van in- en uitstroom van leerlingen in 2019 als gevolg van verhuizingen en verwijzingen zal nauwkeuriger
beoordeeld worden. Specifiek zal ook gelet worden op uitstroom naar de Vroonermeer-Noord.

Risico: Leerlingaantallen in het speciaal (basis)onderwijs

In het afgelopen jaar heeft De Piramide forse groei laten zien. Er is ook sprake van tussentijdse uitstroom naar het SBO
respectievelijk het SO.

Maatregelen

De in- en uitstroom van leerlingen specifiek naar het SBO en SO zal in 2019 nauwkeuriger gemonitord worden.

Risico: Leerlingaantallen in het speciaal onderwijs (SO)

In de afgelopen jaren heeft het SO te maken met een forse groei. Het is lastig om hierop tijdig te anticiperen.

Maatregelen

De locatieleiders neem deel aan overleggen met het samenwerkingsverband. Zij bespreken daar hun prognoses. Ook met
onderwijs-consulenten is contact over eventuele nieuwe instroom bij aanvang van een nieuw schooljaar. Afgelopen jaar
zijn bijvoorbeeld onderwijslocaties gesloten waardoor onverwacht een groep leerlingen op het SO zijn geplaats.
Voor de begroting houden wij, gezien de onvoorspelbaarheid, verder geen rekening met groei.

Risico: Leerlingaantallen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

De afgelopen jaren had het VSO te maken met een daling van het aantal leerlingen. In principe is dit conform de verwachting omdat de insteek van passend onderwijs is dat zo veel mogelijk alle leerlingen in het regulier onderwijs les krijgen.
De directies van de afzonderlijke locaties van De Spinaker moeten in een vroeg stadium kunnen anticiperen op de fluctuaties van het aantal leerlingen.

Maatregelen

We monitoren maandelijks de instroom en uitstroom. Ook zitten de locatieleiders van De Spinaker aan tafel met de directeuren van de verschillende samenwerkingsverbanden. Zij bespreken prognoses en maken afspraken over het aantal te
verwachten toelatingsverklaringen.
Gezien de verwachte effecten van Passend Onderwijs, wordt er bij het VSO geen rekening met groei en prognosticeren
wij een kleine daling met een stabilisering naar de toekomst toe.

Risico: Subsidiering lokale overheid

De subsidiering lokale overheid bestaat uit huurinkomsten en subsidies voor met een specifieke doelstelling.
Huurovereenkomsten zijn o.a. afgesloten voor de uitbreiding van buitenschoolse opvangplaatsen (BSO) in het schoolgebouw. Tegenover deze inkomsten staan ook structurele financiële verplichtingen.
De gemeente verstrekt subsidies voor specifieke doelstellingen (zoals onderwijsachterstanden) vaak op jaarbasis. De afgelopen jaren zijn deze specifieke subsidies minder geworden door aanpassingen van het achterstandenbeleid van de
gemeente.

Maatregelen

In de contracten is overeengekomen dat bij een faillissement of het niet voldoen van de huurpenningen door een BSOaanbieder het risico voor de gemeente is.
Dit voorkomt dat Ronduit bij een faillissement van een BSO-aanbieder met huurverplichtingen zit.
De directeur Onderwijs en Kwaliteit anticipeert op het eventueel niet doorgaan van subsidies door vroegtijdig gesprekken
met de gemeente te voeren en onderzoekt ook eventuele nieuwe subsidiemogelijkheden.

Risico: Bekostiging vanuit het Rijk

De financiële risico’s voor schoolbesturen in het primair onderwijs zitten vooral in de bekostiging vanuit het Rijk. Uit diverse
onderzoeken is gebleken dat het Rijk de stijgende loonkosten in het primair onderwijs niet volledig compenseert. Ook
schiet het Rijk tekort in de vergoeding op de materiële instandhouding.
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Maatregelen
Ronduit volgt de ontwikkeling van de bekostiging; we passen onze uitgaven erop aan of proberen extra inkomsten te
genereren. Een voorbeeld daarvan was de invoering van de functiemix: wij hadden de vacature-omvang voor LB-leerkrachten vastgesteld op basis van de daadwerkelijke extra inkomsten. Nu is deze bekostiging komen te vervallen en zal er
gezocht moeten worden naar andere mogelijkheden als gekozen wordt om deze faciliteit toch nog te kunnen blijven
aanbieden. Extra inkomsten worden ook gerealiseerd door bijvoorbeeld verhuur van leegstaande lokalen aan peuterspeelzalen of BSO-organisaties.
Een belangrijk deel van de aanpassingen komen ook rechtstreeks ten goede aan de scholen. De aanpassing is bijvoorbeeld
de kleine scholentoeslag. Deze wordt verwerkt in de bestuursformatieplannen van desbetreffende scholen.
Voor het volgen van alle wijzigingen bezoekt de coördinator financiën ook netwerkbijeenkomsten waar met collega besturen naast het delen van kennis ook de actualiteiten worden besproken.

Personele risico’s
Risico: Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Medewerkers in het openbaar onderwijs vallen nu onder het ambtenarenrecht. Dit gaat veranderen als de WNRA in werking
treedt m.i.v. 1 januari 2020. Voor ambtenaren geldt dan het arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek. De invoering van
deze wet heeft diverse gevolgen:

De eenzijdige aanstelling verandert in een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

De Wet werk en zekerheid wordt van toepassing.

De zogenaamde aanzegplicht bij het opzeggen van arbeidsovereenkomsten wordt van toepassing.

Het ontslagrecht zal aanzienlijk veranderen. Het civiele ontslagrecht gaat dan ook voor het openbaar onderwijs gelden.
Dit betekent o.a. dat er een ontslagvergunning bij het UWV moet worden opgevraagd, of dat er een ontbindingsverzoek via de kantonrechter gedaan wordt. Er kunnen rechten op de transitievergoeding ontstaan. De WW-uitkering
voor medewerkers wordt ongunstiger.
Risico is dat als Ronduit zijn processen niet aanpast Ronduit zich niet aan de wet houdt.

Maatregelen

Ronduit gaat zijn procedures aanpassen zodat met de gewijzigde wet-en regelgeving rekening wordt gehouden. Ook zullen
arbeidsovereenkomsten worden afgesloten.

Risico: Modernisering Participatiefonds

Tot nu toe kan Ronduit de werkeloosheidsuitkeringen via de Instroomtoets ten laste brengen van het Participatiefonds.
Door modernisering van het Participatiefonds per 1.1.2020 zal de werkgever (mits deze aan de eisen van de Instroomtoets
voldoet) tenminste 10% van de uitkeringskosten zelf moeten betalen. Risico is dat Ronduit niet met deze kosten rekening
houdt en verrast wordt door naheffingen van het participatiefonds.

Maatregelen

Ronduit heeft de procedures ingericht zodat, indien van toepassing aan de instroomtoets wordt voldaan. Voor de 10% van
de uitkeringsposten zal een reservering worden opgenomen.
Gevolgen van een (mogelijk) dalend aantal leerlingen
Als het leerlingaantal daalt, is het noodzakelijk het personeelsbestand hierop aan te passen. Deze exercitie vindt jaarlijks
plaats en wordt zichtbaar in het bestuursformatieplan. Risico is te hoge personele verplichtingen tegenover te lage inkomsten vanwege lagere leerlingaantallen.

Maatregelen

Door jaarlijks de schoolformaties af te stemmen op het feitelijke aantal leerlingen minimaliseren we het risico op een te
ruim personeelsbestand. Kijkend naar de leeftijdsopbouw, verwachten we dat eventuele boventalligheid zich door natuurlijk verloop oplost.
Monitoring van verloop van de bestuursformatieplannen gedurende het jaar (van alle locaties) vindt maandelijks plaats
zodat tijdig kan worden ingesprongen op eventuele mutaties. De bestuursformatieplannen wijzigen gedurende het jaar
namelijk door onder andere in- en uitdiensttredingen en externe inhuur.
De komende jaren is het vooral van belang om de invloed van de samenwerkingsverbanden op het aantal inschrijvingen
in het speciaal (basis)onderwijs goed te monitoren; hier ligt onze focus. Om goed zicht te hebben op de inschrijvingen
voor het (V)SO overleggen de locatiedirecteuren van De Spinaker regelmatig met de vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden.
Indien zich toch een onverwachte daling van het aantal leerlingen voordoet, wordt boventallig personeel ingezet bij ziektevervanging. Er is ook sprake van krapte op de arbeidsmarkt. We zoeken regelmatig leerkrachten.
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Risico: Aantrekkelijk werkgeverschap

Risico is dat al Ronduit zich niet profileert als aantrekkelijke werkgever wij te maken kunnen krijgen met het niet kunnen
aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is belangrijk dat Ronduit een
aantrekkelijke werkgever is en blijft.

Maatregelen

We bieden diverse (bij)scholingsmogelijkheden om als werknemer te blijven ontwikkelen. Om meer inzicht te krijgen in
de eigen duurzame inzetbaarheid nemen schoolteams deel aan het traject duurzame inzetbaarheid. HRM ontwikkelt beleid te om zij-instromers aan te trekken. Ook is er bijvoorbeeld een samenwerking met Inholland om instroom van stagiaires te bevorderen. Het is een belangrijk onderwerp van gesprek voor Ronduit en diverse collegabesturen. Gezamenlijk
wordt gezocht naar kansen en mogelijkheden.

Risico: Verzuim

Een hoog verzuim vormt een risico voor een financieel gezonde organisatie. Hoog verzuim heeft onder andere tot gevolg
hoge kosten voor vervanging en eventuele ‘dure’ externe inhuur.

Maatregelen

We anticiperen hierop met de ontwikkeling van beleid Duurzame Inzetbaarheid. Dit is ontwikkeld door HRM in samenwerking met een werkgroep directeuren. Door kennis over de oorzaken van verzuim kunnen we preventief passende instrumenten inzetten. Bijvoorbeeld leren omgaan met werkdruk of een vitaliteitsbeleid. Binnen het werkgebied HRM behoudt
dit in 2019 hoge prioriteit. Er wordt zeker tot medio 2019 een externe verzuimcoördinator ingehuurd, met name om de
lopende dossiers goed te monitoren. Directeuren formuleren voor hun locaties eigen doelstellingen. We monitoren het
verzuimpercentage maandelijks en bespreken het vier keer per jaar in een kerngroep. Hierin hebben HRM, een aantal
directeuren en de bestuurder zitting. De kerngroep komt met voorstellen voor verbetering van het ingezette beleid. De
voortgang op schoolniveau wordt besproken door de bestuurder met de schooldirecties. Ondanks alle inspanningen is het
lastig om het ziekteverzuimpercentage bij Ronduit onder het landelijke gemiddelde te laten komen.

Risico: Eigenrisicodragerschap (ERD)

Met ingang van 1 januari 2017 is Ronduit eigenrisicodrager (ERD) voor de vervangingskosten van het zieke onderwijspersoneel. In de wetenschap dat een stijgend ziekteverzuimpercentage in combinatie met ERD negatieve financiële consequenties kan hebben, ging Ronduit de weloverwogen uitdaging aan om met het geformuleerde en vastgestelde verzuimbeleid de bespaarde verzekeringspremie (ca. € 1,3 miljoen) in te zetten om de vervangers van de zieke medewerkers te
bekostigen. Risico is dat de uiteindelijke kosten voor vervanging hoger zijn dan de bespaarde premie.

Maatregelen

De ontwikkeling van het ERD is in 2018 maandelijks gemonitord. In 2018 is meer uitgegeven aan vervangingen dan aan
vervangingsbudget beschikbaar was. De oorzaak van de overschrijding is een hoog ziekteverzuim en externe inhuur.
Om de duurdere externe inhuur omlaag te brengen zijn inmiddels maatregelen genomen. Op het terugbrengen van het
hoge ziekteverzuim zijn uitgebreide plannen gemaakt en in werking gesteld. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot een daling
van het verzuim onder de beoogde 6%.
Voor 2019 is gekozen voor een aangepast eigenrisicodragersmodel. Het betreft het zogenaamde 14-dagenmodel. Ronduit
wordt eigen risicodrager voor de eerste 14 dagen dat een zieke werknemer wordt vervangen. Daarna kan de vervanging
worden gedeclareerd bij het Vervangingsfonds. Het Vervangingsfonds heeft zijn regelgeving voor het declareren van vervangingskosten verruimd. Voor Ronduit is deze regeling, met het huidige ziekteverzuimpercentage, voordeliger dan volledig eigenrisicodragerschap. Na een jaar kan eventueel weer worden teruggekeerd naar volledig eigenrisicodragerschap.

Risico: Instroomtoetsen Participatiefonds

Door een achterstand bij het Participatiefonds krijgen veel schoolbesturen nog met enige regelmaat uitsluitsel over ingediende instroomtoetsen waarvan het ontslag teruggaat tot 2012. Bij een negatieve beoordeling is het schoolbestuur verantwoordelijk voor (een deel) van de uitkeringskosten. Risico op uitstroom van liquide middelen die niet begroot waren.

Maatregelen

De HRM-afdeling heeft in samenwerking met Akorda alle ingediende instroomtoetsen in beeld gebracht en de mogelijke
schadepost reeds in eerdere jaren voorzien. In 2018 is Ronduit, met een groot aantal andere schoolbesturen, geconfronteerd met naheffingen. Door verlate afrekeningen van het UVW en de uitvoerder van de bovenwettelijke uitkeringen zijn
wij geconfronteerd met lasten uit het verleden. Wij baseren onze reserveringen op basis van onze eigen administratie en
gegevens van het participatiefonds. Ronduit wordt niet geïnformeerd over eventuele werkstatus en opgebouwde rechten.
De afdeling HRM ziet er met een actieplan op toe dat de negatieve beoordelingen in de toekomst geminimaliseerd worden.
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Huisvesting
Risico: Buitenonderhoud van gemeente naar schoolbestuur

Per 1 januari 2015 is het buitenonderhoud vanuit de gemeenten overgedragen naar de schoolbesturen. Aan de rijksbekostiging zijn daarvoor aanvullende middelen toegevoegd. Deze middelen fluctueren mee met het aantal leerlingen. De
complexiteit van het realiseren van een maatschappelijke vastgoedexploitatie die duurzaam financieel gezond is, is groot.
Factoren zijn: het fluctuerende aantal leerlingen, de achterblijvende rijksbekostiging en de wisselende behoeftes van de
gebruikers. Ook blijven de schoolbesturen bij nieuwbouw en renovatie in hoge mate afhankelijk van de gemeentelijke
medewerking. Risico is dat onvoldoende middelen zijn om het onderhoud in totaal te financieren en achterstallig onderhoud
kan ontstaan.

Maatregelen

In september 2016 is aan een extern bureau de opdracht gegeven om bij alle gebouwen waar we juridisch eigenaar van
zijn een conditiemeting uit te voeren en vervolgens een meerjarenonderhoudsplan op te stellen.
De financiële effecten van de uitgevoerde conditiemeting zijn in de jaarrekening 2016 met een incidentele dotatie aan de
voorziening groot onderhoud voor negen kalenderjaren opgevangen. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud in deze meerjarenbegroting bedraagt € 550.000.
In 2017 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor het gebouwenbeheer op alle Ronduitscholen. De opdracht is
gegund aan OCS Vastgoed. OCS Vastgoed coördineert het gebouwenbeheer voor Ronduit en draagt oplossingen aan om
in de toekomst gebouwen te onderhouden op zodanige wijze dat het onderwijs daar het zo min mogelijk hinder van
ondervindt.
In 2018 moesten er nog conditiemetingen uitgevoerd worden van de schoolcomplexen en multifunctionele accommodaties.
Bij deze panden is het buitenonderhoud nog een verantwoordelijkheid van de gemeente of de woningbouwcorporatie.
Voor het binnenonderhoud heeft Ronduit wel een voorziening gevormd. Inmiddels zijn de metingen gedaan en gerapporteerd aan Ronduit. Hieruit blijkt dat de genomen stelposten toereikend zijn
In januari 2019 zijn met de schooldirecteuren van de basisscholen gesprekken geweest over het groot onderhoud in
2019. De opgestelde MJOP’s van Inspectrum vormden hiervoor de basis. De verwachte financiële impact voor de voorziening groot onderhoud ziet er als volgt uit:
€
Beginstand 1 januari 2019
Dotatie 2019
Onttrekkingen 2019
Eindstand per 31 december 2019

2.724.270
550.000
-/- 1.038.000
2.236.270

Ronduit beschikt over voldoende liquide middelen om de onttrekking van €1.038.000 te bekostigen. In de meerjarenbegroting is met deze afname van de liquide middelen rekening gehouden. Voor het jaarlijks (herstel)onderhoud is in de
exploitatie nog circa € 290.000 begroot.

Risico: Huurovereenkomsten in multifunctionele accommodaties

Een ander aandachtspunt is de vestiging van een aantal onderwijslocaties in een multifunctionele accommodatie of in
gebouwen van derden. Waar voorheen de gemeente volgens de wet schoolgebouwen kosteloos beschikbaar stelde, zijn
nu steeds vaker huurovereenkomsten aan de orde. Het schoolbestuur betaalt huur aan de aanbieder van de huisvesting,
anderzijds ontvangt het schoolbestuur daarvoor de middelen. Risico op doorlopende huurverplichtingen terwijl er geen
inkomsten meer tegenover staan.

Maatregelen

Bij dergelijke huurconstructies eist Ronduit bij de betreffende gemeentegaranties die aansluiten op de looptijd van de
huurovereenkomst. Waar deze garanties ontbreken, worden er flexibele termijnen gehanteerd.

Risico: Dislocaties van De Spinaker

De Spinaker kende in Alkmaar een aantal dislocaties; hieraan zijn relatief hoge kosten verbonden. Met de uitbreiding van
het gebouw aan de Kees Boekerstraat en een nieuwe locatie voor Den Helder kunnen deze VSO-locaties weer jaren vooruit.

Maatregelen

Ronduit agendeert middels VVHO-aanvragen en afzonderlijke brieven de noodzaak bij de betreffende gemeente. We
attenderen de gemeenten op hun zorgplicht om een goed uitgerust gebouw beschikbaar te stellen. Ondanks de erkenning
van noodzakelijke nieuwbouw in Hoorn vanuit de gemeente verlopen de trajecten moeizaam. Dit komt met name doordat
de door VNG genormeerde middelen die gemeenten beschikbaar stellen niet toereikend zijn voor de werkelijke kosten.
Ook de samenwerkingsverbanden hebben hier invloed op. Belangrijk is dat zij ook achter nieuwbouw staan en de plannen
ondersteunen met onderbouwing van het aantal verwachte leerlingen in de desbetreffende regio.
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Risico: Te kleine locaties

Bij een aantal Ronduit-locaties overstijgt het aantal aanmeldingen de opvangcapaciteit op de school. Risico is dat we
hierdoor leerlingen missen en dus lagere inkomsten dan mogelijk. Inmiddels is dit voor de locatie SO R en De Zes Wielen
Oudorperdijkje vooralsnog opgelost. Voor de locatie De Kennemerpoort Lindenlaan is dit nog steeds een probleem.

Maatregelen
Ronduit attendeert de gemeente Alkmaar op hun zorgplicht om een goed uitgerust gebouw beschikbaar te stellen. Dat
gebeurt middels VVHO-aanvragen en afzonderlijke brieven. Een kernteam bespreekt maandelijks de knelpunten en
signaleert kansen. Hierin hebben de bestuurder, de huisvestingsmedewerker en de coördinator financiën zitting. Indien
nodig wordt er tevens een beroep gedaan op de expertise van leden van de raad van toezicht.
Bij De Kennemerpoort Lindenlaan loopt het proces nog steeds heel traag. Dit wordt met name veroorzaakt door een
kinderopvangaanbieder en de gemeente Alkmaar. De wensen van de partijen wat betreft wijze van uitbouw, invulling van
de locatie komen vooralsnog niet overeen. Geen van beide partijen wil ook garant staan voor de volledige bouwkosten
van het IKC-gedeelte dat bestemd is voor de kinderopvang. De Kennemerpoort Lindenlaan moet hierdoor leerlingen
weigeren omdat er geen plek is.

Overige bedrijfsvoering
Risico: Bankrekening scholen

Onze schooldirecteuren hebben de beschikking over een bankrekening en daarmee kunnen ze zelfstandig betalingen doen.
Ronduit maakt op deze rekening het directiebudget over. De scholen betalen met deze gelden hun gebruiksmaterialen en
overige zaken die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken op een school. Uitgaven aan methodes en dergelijke
worden bovenschools betaald.
Het nadeel van deze manier van werken is de fraudegevoeligheid. Er bestaat een risico dat onrechtmatige betalingen met
deze rekening plaatsvinden. Het voordeel van deze systematiek is dat de directies in staat zijn om snel betalingen te
verrichten (declaraties van leerkrachten).

Maatregelen

Scholen kunnen niet rood staan op hun bankrekening. Er kan ook niet meer geld worden uitgegeven dat feitelijk is toegekend. Bij Ronduit is er vertrouwen in de schooldirecties dat er met de gelden op de schoolbankrekeningen rechtmatig
wordt omgegaan. Vanuit het bestuurskantoor vindt achteraf periodiek controle op de scholen plaats om op basis van
deelwaarneming te verifiëren of de uitgaven passen binnen de uitgaven die je verwacht van een school.
Het bestuur en de raad van toezicht van Ronduit zijn van mening dat bij de gekozen systematiek vooralsnog de voordelen
tegen de nadelen opwegen.
Passie en betrokkenheid voor de toekomst
Ronduit beschikt ultimo 2018 over een gezonde financiële positie. Ook vangen we de belangrijkste risico’s zoveel mogelijk
op in de exploitatie. Voor het realiseren van de huidige begroting is belangrijk dat de in de begroting opgenomen taakstellingen en actiepunten worden gehaald.
Medio 2017 zijn de schooldirecties van de basisscholen tijdens een directie-themaoverleg op basis van een inhoudelijk
afsprakenkader overeengekomen om het weerstandsvermogen conform de adviezen van de commissie Don vast te stellen
op 7,5% van de totale baten. Mochten de hiervoor beschreven risico’s niet in de exploitatie opgevangen worden, dan kan
het weerstandsvermogen soelaas bieden.
B3. Rapportage toezichthoudend orgaan
Voor het verslag van de raad van toezicht verwijzen wij u naar hoofdstuk drie.
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Jaarrekening

A.1.1 Balans per 31 december 2018
Balans na resultaatbestemming
2018
EUR
1.2

Vaste activa
Materiële vaste activa

EUR

2.408.587

2017
EUR
1.790.805

2.408.587

1.5
1.7

2.1
2.1

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Eigen vermogen
Eigen vermogen

EUR

2.164.690
6.679.912

1.790.805

1.949.993
9.909.203
8.844.602

11.859.196

11.253.189

13.650.001

4.413.367

5.336.911
4.413.367

5.336.911

2.3

Voorzieningen

3.364.780

3.372.470

2.6

Kortlopende schulden

3.475.042

4.940.620

11.253.189

13.650.001
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2018

Begroting
2018
EUR
3.1
3.2
3.5

Baten
(Rijks)bijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

33.929.968
693.712
686.431

Totaal baten
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten
Resultaat
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EUR

2018
EUR

EUR

31.400.000
527.000
441.000
35.310.111

30.421.668
350.701
2.650.054
2.813.235

2017
EUR

EUR

31.903.184
746.260
684.662
32.368.000

26.942.000
300.000
2.611.000
2.942.000

33.334.106
28.032.003
275.547
2.501.919
2.916.232

36.235.658

32.795.000

33.725.701

-925.547

-427.000

-391.595

2.003

8.000

12.883

-923.544

-419.000

-378.712
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A.1.3. Kasstroomoverzicht over 2018

2018
EUR

EUR

2017
EUR

EUR

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

-925.548
350.701
-7.690

-391.595
275.547
483.787

343.011
Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

-214.697
-1.465.576

Ontvangen interest
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen immateriële vaste activa
(Des)investeringen materiële vaste activa
(Des)investeringen financiële vaste activa

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie kredietinstellingen
Mutatie overige langlopende schulden
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
Stand liquide middelen 1 januari
Stand liquide middelen 31 december

2019-N051 Jaarstukken 2018

363.978
1.525.965
-1.680.273

1.889.943

2.003

12.883

-2.260.807

2.270.565

-968.484
0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

759.334

-423.631
0
-968.484

0
0

-423.631
0
0

0

0

-3.229.291

1.846.934

9.909.203
6.679.912

8.062.269
9.909.203

-3.229.291

1.846.934
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A.1.4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018

1.2

Materiële vaste activa
Aanschafprijs

Cumulatieve
afschrijvingen
en waardeverminderingen

BoekAanschafwaardewaarde
Inves1 januari Destering
investeringen

EUR

EUR

EUR

1.2.1 Gebouwen/terreinen 293.588
1.2.2 Inventaris en
apparatuur
183.949

33.672

EUR

Af- CumuAanCumuBoekschrijving latieve schafprijs
latieve
waarde
en afschrijafschrij31
waarde- vingen
vingen december
verminDesen waarde2018
dering
investeringen
verminderingen

EUR

EUR

259.916

0

103.189

80.760

EUR

EUR

EUR

EUR

29.980

293.588

63.652

229.936

99.257

32.880

283.206

136.069

147.137

2.188.986
1.427.333
1.429.630
13.137

1.433.623
740.860
839.953
13.137

755.363
686.473
589.677
0

Schoolmeubilair
ICT
Leermiddelen
Vervoermiddelen

1.933.826
953.718
1.289.180
13.137

1.378.471
627.065
721.059
13.137

555.355
326.653
568.121
0

255.160
473.615
140.450
0

55.152
113.795
118.894
0

1.2.3 Andere vaste
bedrijfsmiddelen

4.189.861

2.739.732

1.450.129

869.225

287.841

0

5.059.086

3.027.573

2.031.513

4.667.398

2.876.593

1.790.805

968.482

350.701

0

5.635.880

3.227.294

2.408.587

De investeringen in ICT zijn in 2018 hoog. De scholen zijn onder andere voorzien van nieuwe laptops.

1.5

Vorderingen

1.5.2
1.5.4

Ministerie
van OCenW
Deelnemers/cursisten

1.5.3

Samenwerkingsverbanden

1.5.6

2018
EUR

EUR

2017
EUR

EUR

1.742.3550

1.629.0590

56.924

19.217

Overige overheden

174.831

174.550

1.5.7

Overige vorderingen

88.747

64.449

1.5.8

Overlopende activa

101.833

62.718

2.164.690

1.949.993

Ministerie van OCW
Deze post betreft 5/12e deel van de toegekende rijksbijdrage personele bekostiging voor het schooljaar 2018/2019 minus
de reeds ontvangen rijksbijdrage personele bekostiging in de periode augustus tot en met december 2018.
Samenwerkingsverbanden
Deze post betreft voornamelijk nog te ontvangen gelden inzake arrangementen van het samenwerkingsverband en betreffende detachering aan het samenwerkingsverband.
Overige overheden
Onder deze post staan de vorderingen van Ronduit op de gemeente. Dit betreft voornamelijk nog te ontvangen huurvergoedingen van de gemeente.
Overige vorderingen en overlopende activa
Deze post bestaat enerzijds uit kosten die in 2018 betaald zijn maar betrekking hebben op 2019 en anderzijds op kosten
die nog betrekking hebben op 2018 maar die betaald zijn of nog moeten betaald worden in 2019. De overige voprderingen
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en overlopende activa zijn hoger dan in 2017. Dit betreft voornamelijk hogere vooruitbetaalde licentiekosten ICT en een
positieve afrekening 2018 op verbruik van gas.
Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

1.7

1.7.2
1.7.3

Liquide middelen

2018
EUR

Tegoeden op bank- en girorekeningen
Deposito's

EUR

2017
EUR

EUR

2.679.912
4.000.000

5.909.203
4.000.000

6.679.912

9.909.203

Ronduit heeft bij de ABN AMRO bank een Zakelijk Wachtgeld Deposito ad € 4 miljoen afgesloten. Dit betreft een doorlopende spaarrekening met een opnamebeperking. We kunnen pas 31 dagen na opvragen van de gelden over het geld
beschikken.
De liquide middelen bestaan uit het totaal van de gelden die het bestuur in een rekening-courant verhouding aanhoudt bij
ABN AMRO Bank, evenals de gelden die scholen op schoolbankrekeningen aanhouden ter dekking van kleine, lopende
uitgaven. Het totale bedrag aan liquide middelen is direct opneembaar.
Bankgarantie
Er is door Ronduit een bankgarantie afgegeven voor een bedrag van € 15.000 voor de huur van Stationsweg 44 in Heerhugowaard, ten behoeve van het Bureau Arbeidsparticipatie van De Spinaker.
Eigen vermogen
Stand per
1 januari 2018
EUR
EUR

Resultaat

2.500.058

-69.001

Algemene reserve
Bestemmingsreserves (publiek)
Bestemmingsreserve publiek
Reserve personeel
Reserve Professionalisering
Reserve Prestatiebox
Reserve Onderwijs en Kwaliteit
Reserve ICT
Reserve ICT digiborden
Reserve Onderwijs leerpakket
Reserve meubilair
Reserve directiebudgetten
Totaal bestemmingsreserves

701.764
219.964
245.462
120.471
201.985
246.321
191.491
574.331
335.064

EUR

Overige
mutaties
EUR

2.431.057

-701.764
19.965
113.780
-39.718
23.158
-48.938
-116.432
-193.106
88.512

0
239.929
359.242
80.753
225.143
197.383
75.059
381.225
423.576

2.836.853
5.336.911

Stand per
31 december 2018
EUR
EUR

1.982.310
-923.544

0

4.413.367

Algemene reserve
Deze reserve bedraagt circa 7,5% van de totale baten en fungeert als weerstandsvermogen. Het gehanteerde percentage
is een door de PO-raad gehanteerd minimumpercentage conform de commissie Don voor schoolbesturen die als grote
werkgever worden beschouwd en tevens speciaal onderwijs geven. Dit is op Ronduit van toepassing. In 2017 is over de
omvang van de algemene reserve en over de verschillende bestemmingsreserves met de bassischooldirecteuren een inhoudelijk afsprakenkader vastgesteld. Onderdeel hiervan is dat het advies van de PO-raad m.b.t. een algemene reserve
van 7,5%, wordt gevolgd.
Is het afsprakenkader is ook opgenomen dat, wanneer er vrij beschikbare middelen blijken te zijn, het bestuur in overleg
met de directeuren een beslissing zal nemen over de besteding hiervan.
Bestemmingsreserves publiek
De bestemmingsreserves maken ook onderdeel uit van het eigen vermogen. Omdat deze bestemmingsreserves door het
bestuur zijn bestemd voor een bepaald beleid, kunnen gelden niet primair benut worden om onvoorziene tegenvallers op
te vangen. Het is aan het stichtingsbestuur om deze reserves ten behoeve van de continuïteit van het onderwijs een
andere bestemming te geven.
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Reserve Personeel
Deze reserve is gevormd om op lange termijn invulling te geven aan het personeelsbeleid. Hieronder vallen onder andere
de niet bestede formatiebudgetten van de scholen. Ook is deze gevormd om onverwachte ontwikkelingen met gevolgen
voor de personeelslasten op te vangen (bijvoorbeeld ERD).
Reserve Professionalisering (voorheen duurzame inzetbaarheid)
Deze reserve is gevormd uit het niet bestede deel van gelden (€ 500 per fte) die we beschikbaar hebben gesteld aan de
personeelsleden voor professionalisering en duurzame inzetbaarheid.
Reserve Prestatiebox
Deze reserve is gevormd uit het niet bestede deel van gelden voor opbrengst gericht werken en professionalisering (prestatiebox). In 2018 is € 813.000 ontvangen en € 690.000 besteed. De uitgaven in 2019 in het kader van prestatiebox
2018/2019 zullen in mindering worden gebracht op deze reserve.
Reserve Onderwijs en kwaliteit
Deze reserve is gevormd uit de nog niet bestede gelden WSNS en bestemmingsbox taal en rekenen 2010-2011. Als in de
toekomst toegekende budgetten op het gebied van onderwijs en kwaliteit niet toereikend zijn dan worden tekorten in
mindering gebracht op deze reserve. Ook het project Playing for Success zal worden bekostigd vanuit deze reserve.
Reserve ICT
Deze reserve moet worden beschouwd als een reserve waarmee in de toekomst vervangingsinvesteringen worden gefinancierd. Jaarlijks worden onder- of overschrijdingen op het jaarbudget ICT respectievelijk ten gunste of ten laste van
deze bestemmingsreserve verwerkt.
Reserve ICT Digiborden
Deze reserve is gevormd voor het bedrag waarmee de investeringen in digiborden 2018 vanuit de bestemmingsreserve
onderwijs en kwaliteit zijn gefinancierd. Deze valt elk jaar vrij voor het deel van de afschrijvingen betreffende deze digiborden.
Reserve Onderwijs leerpakket
Deze reserve moet worden beschouwd als een reserve waarmee in de toekomst vervangingsinvesteringen worden gefinancierd. Jaarlijks worden onder- of overschrijdingen op het jaarbudget OLP respectievelijk ten gunste of ten laste van
deze bestemmingsreserve verwerkt.
Reserve Meubilair
Deze reserve moet worden beschouwd als een reserve waarmee in de toekomst vervangingsinvesteringen worden gedekt.
Jaarlijks worden onder- of overschrijdingen op het jaarbudget meubilair respectievelijk ten gunste of ten laste van deze
bestemmingsreserve verwerkt.
Reserve Directiebudgetten
Deze reserve is gevormd uit de nog niet bestede directiebudgetten per 31 december 2018, die aan de afzonderlijke scholen
zijn toegekend. Deze reserve is altijd gelijk aan het saldo van liquide middelen waarover de scholen per ultimo kalenderjaar
beschikken. Omdat het totaal aan liquide middelen op onze scholen is toegenomen is deze reserve ook groter geworden.

Voorstel verwerking exploitatiesaldo over het boekjaar 2018
Na voorafgaande goedkeuring door raad van toezicht wordt de jaarrekening vervolgens vastgesteld door het college van
bestuur. Het college van bestuur zendt binnen twee weken na vaststelling van de jaarrekening een afschrift aan het college
van B&W. Het college van B&W heeft het recht om met het college van bestuur te spreken over de jaarrekening.
Het college van bestuur stelt voor, met goedkeuring van de raad van toezicht, om het exploitatiesaldo over het boekjaar
2018 ten bedrage van -/- € 923.544 als volgt te verwerken:
Resultaatverwerking
Ten laste van de bestemmingsreserve onderwijs leerpakket
Ten gunste van de bestemmingsreserve ICT
Ten laste van de bestemmingsreserve meubilair
Ten gunste van de bestemmingsreserve directiebudgetten
Ten laste van de bestemmingsreserve onderwijs en kwaliteit
Ten gunste van bestemmingsreserve prestatiebox
Ten gunste van bestemmingsreserve professionalisering
Ten laste van de bestemmingsreserve personeel
Ten laste bestemmingsreserve ICT digiborden
Ten laste van de algemene reserve
Totaal
2019-N051 Jaarstukken 2018

-/+/+
-/+/+
-/+/+
+/+
-/-/-/-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

116.432
23.158
193.106
88.512
39.718
113.780
19.965
701.764
48.938
69.001

-/- €

923.544
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Deze voorstellen zijn in de jaarrekening verwerkt.

2.3

Voorzieningen
Stand per
1 januari
2018

Dotaties Onttrekking

Vrijval

Rente
mutatie bij
contante
waarde
EUR
EUR

Stand per
31
december
2018
EUR

Kortlopend
deel
< 1 jaar
EUR

Langlopend
deel
> 1 jaar
EUR

273.068
34.004
35.001
323.437

273.068
34.004
3.431
14.888

0
0
31.570
308.549

665.510

325.391

340.119

EUR

EUR

EUR

Langdurig zieken
Wachtgeld
Spaarverlof
Jubilea

316.600
155.040
38.041
327.522

238.241
325.808

0
0

0
0
0

45.499

281.773
446.844
3.040
49.585

2.3.1. Personeelsvoorzieningen
2.3.3 Overigevoorzieningen
Onderhoud

837.203

609.548

781.242

0

0

2.535.267

600.000

410.997

25.000

0

2.699.270 1.023.651

1.675.619

3.372.470 1.209.548

1.192.239

25.000

0

3.364.780 1.349.042

2.015.738

Wachtgeld
Aan de voorziening wachtgeld heeft in 2018 een forse dotatie plaats gevonden, als gevolg van verrekeningen uitkeringskosten uit het verleden. In verband met herberekening van de verplichtingen en inhouding door DUO is de voorziening €
121.000 lager. Onder de kortlopende schulden is een bedrag ad €153.000 opgenomen. Dit betreft de verrekening van
uitkeringsposten die in februari en maart 2019 hebben plaatsgevonden.
Spaarverlof
De voorziening spaarverlof is reeds een aantal jaar geleden ingegaan. De onttrekking over 2018 bedraagt € 3.040.
Jubileumvoorziening
De reguliere dotatie voor 2018 bedraagt € 45.499. In het boekjaar 2018 is € 49.585 uitgekeerd.
Langdurig zieken
De zieke medewerkers voor wie in 2017 een voorziening is gevormd zijn op één na in 2018 uit dienst gegaan of met
pensioen. De zieke medewerkers voor wie de voorziening per 31 december 2018 is getroffen, zullen naar verwachting niet
meer terug keren in het arbeidsproces.
Onderhoud
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat in 2018 met € 410.997 aan uitgaven voor het groot onderhoud, niet het volledige
geplande bedrag voor groot onderhoud ad € 1.317.163 is uitgegeven. Hier liggen de volgende factoren aan ten grondslag,
namelijk:

bij een aantal locaties bleek het efficiënter om de geplande werkzaamheden uit 2018 naar 2019 te verschuiven om
kosten te besparen (1x steigers plaatsen i.p.v. elk jaar);

de handmatige onderbouwde verrichte aanpassingen (stelposten) in 2018 op de meerjarenonderhoudsplannen van
Inspectrum zijn als gevolg van voortschrijdend inzicht niet volledig uitgegeven.
De vrijval heeft betrekking op de voorziening met betrekking op het verwijderen van de noodlokalen locatie Den Helder.
Deze zijn in 2018 verwijderd.
Duurzame inzetbaarheid
Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 zijn er geen aanspraken duurzame inzetbaarheid opgebouwd (conform artikel
8a CAO Primair Onderwijs). Om deze rede is in 2018 geen voorziening van duurzame inzetbaarheid gevormd.
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2.5

Kortlopende schulden

2.5.3
2.5.4
2.5.5

Crediteuren
OCW
Samenwerkingsverbanden

2.5.7

Loonheffing
Omzetbelasting
Premies sociale verzekeringen
Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.5.6

Schulden aan gemeente

2.5.8
2.5.9

2018
EUR

2017
EUR

EUR
337.821
0
193.644

1.129.754
0
82.933

EUR
585.750
171.892
175.802

1.062.997
0
66.407
1.212.687

1.129.404

0

856.768

Schulden terzake van pensioenen

313.171

309.690

Overige kortlopende schulden

348.111

583.279

Vakantiegeld en bindingstoelage
Accountant- en administratiekosten
Overig
2.5.10 Overlopende passiva

865.598
22.572
181.438

885.780
19.348
222.907
1.069.608

1.128.035

3.475.042

4.940.620

De post crediteuren is lager doordat in 2017 uitgaven aan lopende verbouw/verhuisprojecten van toepassing waren.
De post OCW in 2017 had betrekking op de correctrie door DUO in verband met de controle op leerlinggewichten. Dit is
in februari 2018 afgewikkeld.
De post schulden aan gemeente in 2017 had betrekking op vooruitontvangen bedragen voor nieuwbouw/verbouw locatie
Den Helder. Dit project is in 2018 afgewikkeld.
De overige kortlopende schulden zijn lager dan 2018. In 2017 heeft een belangrijk deel van de post te maken met de
afwikkeling van ESF-gelden. In 2018 betreft het met name te maken met nog te betalen bedragen die betrekking hebben
op 2018. Grote posten betreft betalingen wachtgeld en inhuur derden.
De post overig, onderdeel uitmakend van de overlopende passiva, bestaat onder andere uit de nog niet bestede gelden
van lopende subsidies zoals Brede school, Schakelklassen en Academie072. De post overig is lager dan 2017. In 2017 was
een reservering opgenomen voor afwikkeling van huur van een van de locaties. Dit is in 2018 afgewikkeld.
De onder de kortlopende schulden opgenomen bedragen hebben een looptijd korter dan één jaar.
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huur kantoorruimte bevoegd gezag
Voor de huur van kantoorruimte aan de Havinghastraat 22 te Alkmaar heeft Ronduit een huurovereenkomst afgesloten
met Robibo Vastgoed B.V. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 september 2016 voor een periode van 10 jaar en loopt
tot en met 31 augustus 2026. Na 1 september 2026 wordt de huurovereenkomst verlengd met telkens 5 jaar. De huurovereenkomst kan alleen worden opgezegd door huurder.
De jaarlijkse verplichting bedraagt € 54.250.
Huur ruimten buitenschoolse opvang
Sinds 1 januari 2011 heeft Ronduit huurovereenkomsten met de gemeente Alkmaar. Deze betreffen de gerealiseerde
uitbreiding van een aantal schoolgebouwen ten behoeve van buitenschoolse opvang. De huurovereenkomsten omspannen
een periode van tien jaar.
De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 90.000.
Tegenover bovenstaande verplichting staan overeengekomen baten van de buitenschoolse opvangorganisaties. Deze baten hebben dezelfde omvang als de overeengekomen verplichting van circa € 100.000. Indien de buitenschoolse opvangorganisatie de huurovereenkomst niet nakomt, draagt de gemeente Alkmaar hiervoor het volledige risico.
Overeenkomst dienstverlening meerjarenonderhoudsplannen en technisch beheer
Sinds 1 januari 2018 hebben we een overeenkomst met OCS Matschappelijk Vastgoed afgesloten voor dienstverlening op
het gebied van management meerjarenonderhoudsplannen, algemeen technisch beheer, storingsdienst voor technische
zaken en voor algemene advisering op het gebied van huisvesting en technisch beheer. De overeenkomst is gesloten voor
een periode van twee jaar (tot en met 31 december 2019). En kan worden voortgezet voor tweemaal een periode van één
jaar met de mogelijkheid de overeenkomst als nog te beëindigen na elke verlenging.
De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 62.000
Huur schoolgebouwen
Sinds 1 januari 2011 huurt Ronduit onderwijsruimten in multifunctionele accommodaties; deze zijn eigendom van woningbouwcorporaties. De huurovereenkomsten zijn zodanig opgesteld, dat de verschuldigde huurverplichtingen volledig gedekt
worden met door gedecentraliseerde gelden vanuit de betrokken gemeenten. We lopen met deze huurovereenkomsten
geen financieel risico als er sprake is van een afnemend aantal leerlingen.
Leaseovereenkomsten
Sinds 1 november 2017 huurt Ronduit kopieerapparatuur van Konica Minolta. De overeenkomst is gesloten voor de duur
van 5 jaar en zal van rechtswege eindigen op 31 oktober 2022 met de mogelijkheid van verlening voor tweemaal één jaar.
De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 40.000 per jaar.
Huur ruimte bedrijfsschool Het Werk!
Met ingang van 1 februari 2015 heeft Ronduit het pand, terrein en werkplaatsruimte van Waertbouw B.V. gehuurd. Het
complex is gevestigd op de W.M. Dudokweg 68 en 66 te Heerhugowaard. De overeenkomst loopt af per 31 juli 2016, om
vervolgens telkens stilzwijgend te worden voortgezet voor één jaar. Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door
opzegging tegen het einde van de huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
De verplichting van 1 januari tot en met 31 juli 2019 bedraagt € 45.262,-.
Daarnaast huurt Ronduit met ingang van 1 april 2019 een gebouw aan de Nijverheidsstraat in Heerhugowaard voor een
werkplaats ten behoeve van Het Werk!. De overeenkomst loopt 2 jaar en kan daarna 5 jaar verlengd worden.
De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 21.600 per jaar.
Overeenkomst schoonmaakonderhoud en glasbewassing
Sinds 1 november 2017 hebben we een overeenkomst met Schoonmaakbedrijf Effectief voor schoonmaakonderhoud en
glasbewassing. De overeenkomst is gesloten voor een periode van drie jaar (tot 31 oktober 2020) met de mogelijkheid
stilzwijgend te verlengen: elke keer één jaar met een maximum van zeven keer, tot 31 oktober 2027.
De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 440.000.
Overeenkomst levering energie
Met ingang van 1 januari 2016 hebben we een nieuwe energieovereenkomst afgesloten. De energieovereenkomst is tot
stand gekomen in een Europese aanbesteding, in samenwerking met de gemeente Alkmaar, gemeenten in de omgeving,
geprivatiseerde gemeentelijke organisaties en andere schoolbesturen. De nieuwe overeenkomsten voor gas en elektra
eindigen op 31 december 2017. Ze kunnen middels optiejaren worden verlengd. Betrokken partijen zijn overeengekomen
om gebruik te maken van de optiejaren 2018 en 2019.
De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 350.000.
Bankgarantie
Door Ronduit is een bankgarantie afgegeven voor een bedrag van € 15.000 voor de huur Stationsweg 44 in Heerhugowaard, ten behoeve van het Bureau Arbeidsparticipatie van De Spinaker.
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Eigen risicodragerschap
Aan het eind van 2018 hebben we met het vervangingsfonds onderzocht of het volledig eigen risicodragerschap nog
steeds de beste keuze voor Ronduit was. Dit bleek niet zo te zijn, waardoor wij op 1 januari 2019 voor een 14 dagen
variant van het eigen risicodragerschap hebben gekozen.
Doorbelastingen Participatiefonds/Wachtgelders.
In 2018 is Ronduit geconfronteerd met doorbelastingen vanuit participatiefonds. Deze uitkeringen waren niet voorzien en
ook niet eerder door participatiefonds aangegeven. Ronduit kan hierdoor geen betrouwbare schatting maken van eventuele doorbelastingen voor 2019 en opvolgende jaren.

Gebeurtenissen na balansdatum
N.v.t.
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3.1

Rijksbijdragen

Basisbekostiging OCW
Personele bekostiging
Personeel en arbeidsmarktbeleid
Materiele instandhouding
Ondersteuningsbekostiging (V)SO
Personele bekostiging
Personeel en arbeidsmarktbeleid
Materiele instandhouding

2018
EUR

Begroting
2018
EUR

2017
EUR

16.970.402
2.426.295
3.344.006
22.740.703

15.795.000
2.078.000
3.335.000
21.208.000

16.327.350
2.084.368
3.315.973
21.727.691

7.554.734
444.515
522.131

7.148.000
368.000
498.000

6.961.272
360.772
487.241

8.521.380

8.014.000

7.809.285

31.262.083

29.222.000

29.536.976

3.1.1

Rijksbijdrage OCW

3.2.1

Geoormerkte subsidies
Niet geoormerkte subsidies

0
955.815

810.000

0
875.424

3.1.2

Overige subsidies OCW

955.815

810.000

875.424

Lichte ondersteuning
Zware ondersteuning

367.606
1.344.464

360.000
1.008.000

417.144
1.073.641

Doorbetaling rijksbijdrage SWV

1.712.070

1.368.000

1.490.785

33.929.968

31.400.000

31.903.184

3.1.4

Rijksbijdrage OCW
De rijksbijdrage OCW is aangepast naar aanleiding van de referentiesystematiek met 2,6% en extra bekostiging voor de
CAO salarisverhogingen. Ook zijn voor het jaar 2018-2019 extra middelen beschikbaar gekomen voor werkdruk (toename
personeel en arbeidsmarktbeleid).
Niet Geoormerkte subsidies
Dit betreft inkomsten voor impulsgebieden, prestatieboxgelden en inkomsten voor de eerste opvang asielzoekers en aanvullende bekostiging asielzoekers langer dan 1 jaar in Nederland maar korter dan twee jaar. De toename is voornamelijk
door hogere inkomsten voor prestatieboxgelden. De vergoeding per leerling was in 2017-2018 nog € 180,-. Voor het
boekjaar 2018-2019 € 191,62.
Doorbetaling rijksbijdrage SWV
Onder de post ‘doorbetaling rijksbijdrage SWV’ zijn alle overdrachten opgenomen die diverse samenwerkingsverbanden
(SWV) hebben toegekend aan Ronduit, voor kalenderjaar 2018. De overdrachten vonden plaats op basis van ondersteuningsplannen en landelijke wet- en regelgeving. Bij de totstandkoming van de begroting 2018 was onvoldoende duidelijk
hoe deze post zich qua omvang zou ontwikkelen. De inschatting was voornamelijk lastig voor de gelden die we zouden
ontvangen in het kader van arrangementen en 1 februaritelling.
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3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
2018
EUR

Begroting
2018
EUR

2017
EUR

3.2.1

Brede school
Voor- en vroegschoolse educatie en schakelklassen
Overige gemeentelijke vergoedingen
Gemeentelijke bijdragen

57.509
95.696
399.350
552.555

65.000
95.000
352.000
512.000

63.407
183.188
354.555
601.150

3.2.2

Overige overheidsbijdragen

141.157

15.000

145.110

693.712

527.000

746.260

De inkomsten uit voor- en vroegschoolse educatie zijn lager dan 2017 omdat voor minder leerlingen schakelklas gelden
zijn ontvangen in 2018.
De gemeentebijdragen 2018 zijn hoger dan 2017. Dit betreft voornamelijk een hogere vergoeding ontvangen van de
gemeente in verband met een hoger aantal leerlingen dan voorgaand jaar betreffende de locaties Heerhugowaard.
De overige overheidsbijdrage betreft ESF-inkomsten.

3.5

3.5.4
3.5.5
3.5.8

Overige baten

Verhuur
Detachering personeel
Overige

2018
EUR

Begroting
2018
EUR

2017
EUR

229.346
391.529
65.556

245.000
128.000
68.000

253.139
374.379
57.144

686.431

441.000

684.662

De overige baten zijn in 2018 overeenkomstig 2017.
De inkomsten uit detacheringen zijn iets toegenomen. In 2018 zijn een aantal personeelsleden gedetacheerd aan het
samenwerkingsverband voor een aantal projecten.
De overige inkomsten betreffen voornamelijk inkomsten van de scholen en incidentele subsidies.
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4.1

Personeelslasten
2018
EUR
Brutolonen en salarissen
Reservering Eigen risico vervangingsfonds
Sociale lasten
Pensioenpremies

20.713.760

Lonen en salarissen

Begroting
2018
EUR

2017
EUR
19.848.973

3.955.538
2.780.469

20.620.091
1.300.000
1.635.534
2.204.375

27.449.768

25.760.000

26.108.832

Dotaties/vrijval personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Overig

609.548
1.951.654
641.275

50.000
580.000
802.000

329.270
1.403.731
513.628

4.1.2

Overige personele lasten

3.202.477

1.432.000

2.246.629

4.1.3

Af: Uitkeringen

-230.576

-250.000

-323.458

30.421.668

26.942.000

28.032.003

4.1.1

Gemiddeld fte in loondienst
Gemiddeld aantal medewerkers in loondienst

Arbo en Arbozorg
Nascholing (bovenschools)
Bedrijfshulpverlening
Abonnementen
Wervingskosten
Onderwijsbegeleiding
Scholing (schoolniveau)
Duurzame inzetbaarheid
Overige personeelskosten

3.510.729
2.749.130

2018

2017

418
619

419
687

2018
EUR

Begroting
2018
EUR

2017
EUR

155.749
51.637
10.172
11.788
106.651
96.889
15.612
158.659
34.117

115.000
170.000
25.000
17.000
25.000
150.000
65.000
190.000
45.000

138.546
96.064
11.653
18.967
33.860
100.068
23.096
60.023
31.352

641.275

802.000

513.628

De lonen en salarissen zijn in 2018 ruim € 1,3 miljoen toegenomen.
De totale personeelslast als percentage van de baten is hoger (86.1%) per 31 december 2018 in vergelijking met 2017
(84.1%).
Vanuit de CAO afspraken zijn de salarissen verhoogd. Per 1 september 2018 kregen alle medewerkers een generieke
loonsverhoging van 2,5% en een eenmalige uitkering van € 750,=. Daarnaast kregen leraren een hogere salarisschaal en
een eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris. Door het hoge ziekteverzuim en het lerarentekort is in
toenemende mate gebruik gemaakt van externe inhuur van personeel, wat relatief veel duurder is. Tevens is door het
hoge ziekteverzuim het eigenrisicodragerschap voor vervangingen ongunstig uitgepakt.
Tot slot is er voor ruim € 450.000 vanuit het participatiefonds doorbelast voor verrekeningen uitkeringslasten. Hiervoor
was voor ruim € 120.000 in voorzien. Dit betreffen veelal dossiers uit eerdere jaren die nu vanuit het participatiefonds
worden doorbelast.
De post personeel niet in loondienst betreft voornamelijk inhuur van derden. Hierin zijn ook begrepen o.a. de conciërges
van de scholen, vakleerkrachten Gym (Alkmaar sport), personele inzet van Parlan om 48 weken onderwijs mogelijk te
maken voor Transferium maar daarnaast ook personeel die ingehuurd worden ter vervanging van ziekte en het niet kunnen
invullen van vacatures. Deel van deze uitgaven zijn begroot onder de loonkosten.
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De post dotatie/vrijval personele voorzieningen bestaat uit:
- Mutatie jubileumvoorziening
- Vrijval voorziening wachtgeld
- Mutatie voorziening langdurig zieken
Totaal

2018
+/+ € 45.499
+/+ € 325.808
+/+ € 238.241
€ 609.548

2017
+/+ € 12.670
0
+/+ € 316.600
€ 329.270

De extra kosten met betrekking tot wachtgeld betreft voornamelijk dossiers uit het verleden die nog niet waren afgehandeld door het participatiefonds. Omdat de status van deze dossiers ons onbekend was hier geen voorziening voor opgenomen.
De overige personeelskosten zijn hoger dan in 2017. Door hoger verzuim zijn ook de kosten arbo en arbozorg toegenomen. In verband met diverse wisselingen op scholen en bestuurskantoor, inclusief de werving van onder andere nieuwe
directeur bedrijfsvoering zijn de wervingskosten ook toegenomen.
4.2

4.2.2

Afschrijvingen op materiële vast activa

Materiële vaste activa

2018
EUR

Begroting
2018
EUR

2017
EUR

350.701

300.000

275.547

350.701

300.000

275.547

De afschrijvingen zijn hoger dan begroot. In 2018 is geïnvesteerd in probooks voor leerlingen en is meubilair aangeschaft
om te voldoen aan de arbo richtlijnen.
4.3

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Huisvestingslasten

Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Overige huisvestingslasten

2018
EUR

Begroting
2018
EUR

2017
EUR

856.589
905.471
344.994
458.124
30.164
54.712

735.000
925.000
363.000
500.000
30.000
58.000

681.988
952.369
337.110
445.606
30.965
53.881

2.650.054

2.611.000

2.501.919

De totale huisvestingslasten zijn in 2018 zijn hoger dan in 2017.
De uitgaven aan huur zijn hoger door indexering en omdat een nieuwe locatie (piramide) wordt gehuurd.
De uitgaven aan onderhoud zijn in 2018 lager dan in 2017.
De dotatie aan groot onderhoud is in 2018 € 600.000. De onderhoudskosten exclusief de dotatie groot onderhoud was in
2018 € 305.000 tegen € 340.000 in 2017. In 2017 zijn extra uitgaven geweest aan interne verbouwingen en aanpassing
van het schoolplein Kennermerpoort.
De schoonmaakkosten zijn iets hoger. In 2018 is onder andere extra onderhoud geweest aan vloeren.
De overige uitgaven zijn vergelijkbaar met voorgaand jaar en in lijn met de begroting.

2019-N051 Jaarstukken 2018

55

4.4

4.4.1
4.4.2
4.4.4

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten
Inventaris, appartuur en leermiddelen
Overige

2018
EUR

Begroting
2018
EUR

2017
EUR

602.145
895.894
1.315.196

568.000
1.056.000
1.318.000

596.272
1.108.876
1.211.084

2.813.235

2.942.000

2.916.232

Administratie en beheerkosten
De administratie- en beheerkosten zijn in 2018 iets hoger en ook iets hoger dan begroting.
We hebben in 2018 meer geïnvesteerd in PR. Onder andere zijn de websites vernieuwd.
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Uitgaven onder de posten Inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn voornamelijk uitgaven gedaan door de scholen zelf,
gefinancierd vanuit hun directiebudget en/of eigen inkomsten. Ze betreffen met name de bestedingen van scholen op het
gebied van ICT, leermiddelen en onderwijsleerpakketten.
De uitgaven zijn lager dan in 2017. In 2018 heeft Ronduit minder afgedragen aan het samenwerkingsverband. Daarnaast
zijn de uitgaven aan voornamelijk ICT in 2018 lager dan in 2017. In 2017 is veel uitgegeven aan aan onder andere
actualisatie van het netwerk.
Overige
Uitgaven onder deze post betreft de uitgaven aan onder andere kopieerapparatuur, overige kosten van de scholen, ESF
maar ook uitgaven in het kader van de bovenschools beheerde budgetten zoals prestatiebox, passend onderwijs, brede
school en cultuur.
De toename in 2018 is voornamelijk door hogere uitgaven aan de prestatiebox. Het beschikbare budget voor prestatieboxmiddelen is ook toegenomen.

5

5.1

Financiële baten en lasten

Rentebaten

2018
EUR

Begroting
2018
EUR

2017
EUR

2.003

8.000

12.883

2.003

8.000

12.883

De rentevergoeding is thans bijna nihil. De vergoeding in 2017 was hoger in verband met de renteverantwoording uit
2016.
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Grondslagen voor de jaarrekening

De activiteiten van Stichting Ronduit te Alkmaar bestaan uit het geven van openbaar
primair onderwijs aan de scholen die onder haar gezag vallen.

Algemene grondslagen
De jaarrekening over 2018 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is
de richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn
voor de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.

Stichting Ronduit
Havinghastraat 22
1817 DA Alkmaar
Tel: 072-5147830
Adm. nr. ministerie: 42514
Nummer KvK: 37159222
info@ronduitonderwijs.nl
www.ronduitonderwijs.nl

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd
op kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs), tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Rapporteringsvaluta
De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in duizenden euro’s. Als gevolg van afrondingen zijn in sommige gevallen
geringe verschillen ontstaan. Deze verschillen tasten de betrouwbaarheid van de jaarrekening niet aan en zijn geen belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht.
Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend en voor
zover:
Een deugdelijke juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd
en simultaan af te wikkelen.
Het stellige voornemen bestaat het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
Oordelen en schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het college van bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en passiva en van
baten en lasten. De belangrijkste schattingen hebben betrekking op:
de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen;
de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de voorziening voor groot onderhoud;
de bepaling van personele voorzieningen.
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 .

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen en overige financieringsverplichtingen,
handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële
waarde, waar (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien de
instrumenten bij de vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverminderingen in de winst en verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste
waardering.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Handels- en overige vorderingen
Handels- en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
57
2019-N051 Jaarstukken 2018

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 effectieve rekenmethode.
Afgeleide financiële instrumenten
Stichting Ronduit maakt geen gebruik van financiële derivaten en beperkt de risico’s (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door gebruik te maken van de rekening-courant en spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden
uit de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 (d.d. gewijzigd 18 december 2018).
Bijzondere waardeverminderingen financiële activa
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waarde wijzigingen in de staat van baten en
lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of
er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel
actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat
na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de
verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. Objectieve
aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen
van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, herstructurering van een aan de organisatie toekomend bedrag onder voorwaarden die de organisatie anders niet zou hebben overwogen of aanwijzingen dat een debiteur
failliet zal gaan. Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen die door de stichting worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief niveau in
aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen wordt beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan
bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen met vergelijkbare risicokenmerken. Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt Stichting Ronduit historische trends met betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als Stichting Ronduit van oordeel
is dat de huidige, economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke
verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren. Een bijzonder waardeverminderingsverlies met
betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de
boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke
effectieve rente van het actief. Verliezen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. Als in een latere periode de
waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel objectief in verband kan
worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt
het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de staat van baten en
lasten’.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de
informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op pagina 52 ‘Niet uit de balans opgenomen rechten en verplichtingen’.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van de resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs), verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf de daadwerkelijke datum van ingebruikname.
Onderstaande afschrijvingspercentages zijn van toepassing:
Inventaris en apparatuur
20,00%
Schoolmeubilair
5,88%
ICT
20,00%
Leermiddelen
11,11%
Vervoermiddelen
20,00%
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De gebouwen en terreinen zijn niet geactiveerd omdat deze geen economisch eigendom zijn. De activeringscriteria zijn
door het bestuur bepaald, rekening houdend met de uitgangspunten waarmee onder andere de vergoedingen voor vervanging meubilair en onderwijsleerpakket, die onderdeel uitmaken van de materiële instandhouding, worden vastgesteld.
Investeringen met een aanschafwaarde van boven de € 1.000 worden geactiveerd. Voor investeringen in ICT en groepsmeubilair wordt hiervan afgeweken. Laptops voor groepen worden geactiveerd en afgeschreven. Voor de gehanteerde
percentages per categorie wordt verwezen naar de toelichting.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Voor 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 kasstroom
genererende eenheid waartoe het actief behoort. Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom genererende
eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het
verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies
van een kasstroom genererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de
kasstroom genererende eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid
naar rato van hun boekwaarden. 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 (of kasstroom genererende eenheid) 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 (of kasstroom genererende eenheid) 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 (of kasstroom genererende eenheid) zou zijn
verantwoord.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Als er aanwijzingen zijn voor bijzondere waardevermindering van een vordering of een groep van vorderingen, wordt de omvang van
het verlies in de staat van baten en lasten verwerkt. Als structureel sprake is van een gedeelte dat niet zal worden geïnd
wordt een voorziening vanwege oninbaarheid direct in mindering op de post debiteuren gebracht.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Deposito’s en dergelijke die ter onmiddellijke beschikking
staan worden onder de liquide middelen opgenomen. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden
verwerkt onder de vorderingen.
Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van de stichting worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn de algemene reserves en bestemmingsreserves gepresenteerd die met publieke middelen
zijn opgebouwd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het bestuur. De bestemmingsreserves zijn door het bestuur bestemd voor vastgesteld beleid.
Voorzieningen
Een onderwijsinstelling moet een voorziening in verband met verplichtingen in haar jaarrekening opnemen wanneer op de
balansdatum aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 De onderwijsinstelling heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk).
 Het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is.
 Er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.
De voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen
en de overige voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de
beste inschatting van uitgaven die vereist zijn om de bestaande verplichting af te wikkelen op balansdatum, dit tegen
nominale waarde (met uitzondering van de voorziening jubilea). De voorziening jubilea is opgenomen contante waarde.
De toevoegingen vinden plaats door middel van een dotatie ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden
rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.
De volgende voorzieningen zijn in de jaarrekening opgenomen:
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a) Wachtgeld
Dit betreft een inschatting van de mogelijke uitkeringsposten van medewerkers die zijn ontslagen en waarbij het Participatiefonds de uitkeringslasten draagt en gaat verrekenen met Ronduit. De voorziening is gebaseerd op een prognose van de
uitkeringslasten en een inschatting van de kans op het vinden van een betrekking voor einddatum van de uitkering.
b) Spaarverlof
De voorziening spaarverlof heeft betrekking op het opgebouwde recht op spaarverlof. In verband met de formatieve
boventalligheid en gezien de financiële situatie in 2005 was er afgesproken dat er geen nieuwe rechten meer mochten
worden opgebouwd. Spaarverlof overeenkomsten die voor 2005 waren overeengekomen worden gerespecteerd. De spaartermijn wordt in overleg tussen de betrokkene en het bevoegd gezag bij aanvang van het sparen bepaald en door middel
van een spaarovereenkomst formeel overeengekomen en vastgelegd. De spaartermijn bedraagt minimaal vier jaar en
maximaal twaalf jaar.
De voorziening spaarverlof wordt gedoteerd op basis van de gespaarde uren ultimo boekjaar te vermenigvuldigen met de
op dat moment geldende brutosalariskosten van de werknemers. Omdat het moment van het opnemen van het spaarverlof
niet op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld, wordt de voorziening tegen de nominale waarde berekend.
c) Jubilea
Op basis van richtlijn 271 van de Raad van Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde
van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.
De voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet (1%). De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste
van deze voorziening gebracht. De periodieke toename wordt gepresenteerd als dotatie aan de voorziening.
d) Voorziening langdurig zieke medewerkers
Ronduit betaalt de salarissen van een aantal medewerkers die al langere tijd ziek zijn en mogelijk niet meer terug zullen
keren in het arbeidsproces. Voor deze salarislasten is een voorziening gevormd.
e) Onderhoudsvoorziening
Ronduit vormt ter egalisatie van de onderhoudslasten een voorziening voor grootonderhoud. De inschattingen zijn gebaseerd op een actueel meerjarenonderhoudsplan.
Pensioenen
Ronduit heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan
pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de
“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen
premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Ronduit heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Ronduit heeft
daarom de pensioenregeling verwerkt als een “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
De dekkingsgraad van het ABP bedraagt ultimo 2018 97%
Kortlopende schulden
Dit zijn schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Saldering van schulden met activa
vindt niet plaats. Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De vervolgwaardering van de kortlopende schulden is geamortiseerde kostprijs.
Overlopende passiva
Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen en voorts ook de nog te betalen bedragen ter zake van lasten
die aan een verstreken periode zijn toegekend. Overlopende passiva worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen
reële waarde. De vervolgwaardering is geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo
Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: lasten (en baten) zijn toegerekend aan het
jaar waarop zij betrekking hebben.
Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder
verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat
van baten en lasten.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de
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gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden
verantwoord onder de overlopende passiva.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten
verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord
onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
Overige overheidsbijdragen en baten
Overige overheidsbijdragen en baten worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarvan
de gesubsidieerde lasten komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Grondslag personele lasten
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de CAO PO uitbetaald. 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.
Grondslagen kasstroomoverzicht
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de
financiering, liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te genereren. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat (saldo van baten en
lasten) als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn
besteed. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij geen instroom
of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De
betaling van de leasetermijnen uit hoofde van financial leasing zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing
als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een
uitgave uit operationele activiteiten
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A.1.8 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
WNT-verantwoording 2018 Stichting Ronduit
Wet normering topinkomens, is in 2013 in werking getreden. Het doel van deze wet is het tegengaan van bovenmatige
beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt.
Door het Ministerie van OCW is binnen het kader van de WNT de ‘Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren’
vastgesteld. Volgens de weging van de complexiteit van de instelling in deze regeling is Stichting Ronduit ingedeeld in
klasse E. Voor 2018 gelden de beleidsregels die op 11 december 2017 zijn gepubliceerd in de Staatscourant.
Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor onze stichting is € 158.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het
dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2018 voor de eerste twaalf
kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
Het bezoldigingsmaximum voor de leden en de voorzitter van de raad van toezicht bedraagt 10% respectievelijk 15% van
het voor de PO-sector geldende bezoldigingsmaximum.
Het WNT-maximum voor ontslagvergoedingen voor 2018 is € 75.000.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling.
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

J.M.M. Zijp
bestuurder
01-01 - 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,00

Dienstbetrekking?
Bezoldiging

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

116.061

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€
€

17.967
134.028

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

158.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2017
bedragen x €
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

N.v.t.
€

134.028
N.v.t.
N.v.t.

[NAAM 1]
bestuurder
01-01 - 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,00

Dienstbetrekking?
Bezoldiging

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

114.787

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€
€

16.798
131.585

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

153.000

Totale bezoldiging

€

131.585
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 is niet van toepassing.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1

R.J. Piet

R. Liefting

F. Sengers

C. Vonk

S. den Dulk

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

01-01 - 30-04

01-01 - 31-12

Aanvang en einde functievervulling in 2018

Bezoldiging
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

€

7.563

€

5.042

€

5.042

€

1.667

€

5.042

€

23.700

€

15.800

€

15.800

€

5.267

€

15.800

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2017
bedragen x € 1

[NAAM 1]

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

Aanvang en einde functievervulling in 2017

[NAAM 2]

[NAAM …]

Bezoldiging
Totale bezoldiging

€

7.500

€

5.000

€

5.000

€

5.000

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€

22.950

€

15.300

€

15.300

€

15.300

€

15.300

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder is niet van toepassing.
1e. Een topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, die op of na 1-1-2018 een dienstbetrekking
heeft en hij/zij bij andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris is niet van toepassing.
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Voor het verslagjaar 2018 is deze categorie voor Stichting Ronduit niet van toepassing.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een
bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.
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A.1.9 Honorarium accountants

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet controlediensten
Totaal (inclusief BTW)
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Accountantskosten 2018
€

Accountantskosten 2017
€

32.247
1.180
0
0

32.247
299
0
0

33.427

32.546
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A.1.10 Verbonden partijen

Overige verbonden partijen
Sinds 1 augustus 2014 is Ronduit aangesloten bij vier samenwerkingsverbanden in het kader van Passend Onderwijs: drie
voor voortgezet onderwijs (Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland) en één voor basis- en speciaal onderwijs (Noord-Kennemerland). In elk samenwerkingsverband hebben we zitting in het bestuur.
Deze samenwerkingsverbanden hebben tot doel:

Het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a lid 2 van de Wet
op het voortgezet onderwijs.

Het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen.

Het realiseren dat zoveel mogelijk van de in voormelde regio woonachtige leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken.

Een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen voor in de regio woonachtige leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Overzicht van de aangesloten besturen, per samenwerkingsverband
SWV PO Noord-Kennemerland
Stichting Scholen van het Rozenkruis
Stichting Tabijn
Stichting Heliomare Onderwijs
Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
Intergemeentelijke Stichting voor Openbaar Onderwijs
Stichting Vrijeschollen Ithaka
Stichting De Blauwe Loper
VGPO-WN
Stichting Ronduit
Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen
Stichting Flore
Stichting Katholiek Basisonderwijs
Stichting Freinetschool
SWV VO Noord-Kennemerland
Bestuur AOC Clusius College
Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alkmaar e.o.
Stichting Petrus Canisius College
Stichting Vrije School VO Noord-Holland
Stichting Katholiek VO Heerhugowaard
Stichting Openbaar VO Noord-Holland-Noord
Stichting Heliomare Onderwijs
Aloysius Stichting
Stichting Ronduit
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SWV VO Kop van Noord-Holland
Stichting Samenwerkingsschool Den Helder
Stichting Clusius College
Stichting Regius College
Stichting Scholen aan Zee
Stichting Ronduit
Stichting Texel
Stichting Openbaar VO Noord-Holland-Noord
Stichting Aloysius
Stichting Heliomare
SWV West-Friesland
Stichting Leerzaam
Stichting Ronduit
Stichting Tabor College
Stichting SWV West-Friesland (praktijkschool)
Stichting Reg. SGM Enkhuizen
St voor interconfessioneel VO
Stichting Atlas College
Stichting Clusius College
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Model G

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Toewijzing

Subsidie voor studieverlof 2018
Subsidie voor studieverlof 2018
Subsidie voor studieverlof 2018
Subsidie voor studieverlof 2018

Kenmerk
929230-1
929246-1
914294-1
929362-1

Datum
20-9-2018
20-9-2018
20-9-2018
20-9-2018

Prestatie
Afgerond?
Ja
Ja
Ja
Ja

G2 Subsidies met verrekeningsclausule
G2-A Situatie 1 aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Bedrag van de
Toewijzing

Ontvangen t/m
Verslagjaar

Totale koste

Te verrekenen
ultimo

Ontvangen t/m
Verslagjaar

Kosten in
Verslagjaar

Totale
kosten

Niet van toepassing
G2-B Situatie 2 doorlopend in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Saldo 1-1-2018
Toewijzing

Saldo nog
te besteden

Niet van toepassing
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Overige gegevens
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