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A. Bestuursverslag
1. Voorwoord
Het jaar 2018 begon met een uitgebreid bezoek van de onderwijsinspectie. Een inspectiebezoek nieuwe stijl! Behalve
het feit dat op, overigens verschillende wijze, alle scholen werden bezocht, werd ook de werkwijze van het bestuur
onder de loep genomen.
Het resultaat: een prachtig rapport, waar iedereen heel trots op mag zijn! Onze scholen, leerkrachten, directeuren,
staf en bestuur doen de goede dingen op een goede manier. Complimenten voor iedereen.
En na een lange warme zomer is er in het najaar een begin gemaakt met het leggen van het fundament voor
het strategisch beleidsplan, dat samen met de schoolplannen in 2019/20 de basis zal gaan vormen voor de
koers van OPOA. Een hoge kwaliteit van onderwijs, optimale zorg voor onze leerlingen en aandacht voor de
ontwikkelingsmogelijkheden voor onze medewerkers zullen daarin centraal staan.
Uit dit jaarverslag blijkt ook dat OPOA, ondanks de demografische krimp, een bloeiende en gezonde organisatie is.
Dank aan allen voor jullie bijdrage hieraan.

Arie Kraak
Voorzitter College van Bestuur stichting OPOA
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2. Jaarverslag Raad van Toezicht
Beoordeling van de doelrealisatie en van de invulling van de maatschappelijke taakstelling

De Raad van Toezicht (RvT) is van mening dat Stichting Openbaar Onderwijs Almelo (OPOA) op voldoende en
adequate wijze invulling heeft gegeven aan haar (statutaire) doelstellingen en haar maatschappelijke taakstelling op
een goede wijze heeft ingevuld.

Persoonlijke gegevens bestuurder en toezichthouders
Voor- en achternaam

Nevenfuncties

Dhr. A. Kraak

- Bestuurslid/vice-voorzitter
samenwerkingsverband 23-01 Twente Noord

Datum
benoeming
1-8-2014

- Bestuurslid toezichthoudend bestuur stichting
Onderwijs Centrum Almelo

1-8-2017

- Bestuurslid Borgstellingsfonds K.O.

2012

Datum
einde
Nvt

Samenstelling Raad van Toezicht tot en met 2018
OPOA is vanaf 1 oktober 2013 gaan werken volgens het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht is op basis van
een algemene profielschets, aangevuld met specifieke kenmerken geselecteerd. De maximale zittingsduur is vier jaar,
met mogelijkheid tot herbenoeming van éénmaal vier jaar. Aangezien de toenmalige RvT gelijktijdig is gestart zijn er
-vanwege continuïteit- afspraken gemaakt over de duur van de 1e termijn.
Voor- en
achternaam

Functie

Nevenfuncties

Dhr. J.P. Wassens

Voorzitter

Dhr. W. Kromdijk

Vice-voorzitter

Voorzitter RvT KOOS
Lid RvT Youke
Voorzitter Raad van
Toezicht Stichting
Onderwijsgroep
Zuidwest Drenthe

Mw. D. Verbaan

Lid

Dhr. B. Sauer

Lid
(aangetreden
per 1-10-2017)

(Onafh.) voorzitter
Adviesraad Sociaal
Domein gemeente De
Wolden
Voorzitter Raad van
Commissarissen Sport
Oldenzaal BV
Voorzitter RvT Onderwijs
Bureau Twente (tot dec
2019)

Datum
benoeming
RvT

Datum herbenoeming
RvT

Zittend
in 1e of 2e
termijn
2e termijn

01-10-2021

01-10-2013

01-10-2015

2e termijn

01-10-2019

01-10-2013

01-10-2017

2e termijn

01-10-2021

01-10-2017

01-10-2021

1e termijn

01-10-2025

1-10-2013

01-10-2017

Datum
definitief
aftreden

Lid RvT Zorggroep
Manna
Voorzitter/penningmeester RK
Begraafplaats Almelo
Lid RvT stichting Zeker
Zorg
Penningmeester Start je
eigen winkel Almelo
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In het jaar 2017 zijn de leden Dijkers en Van Roekel
gestopt als lid Raad van Toezicht. De vacature van
mevrouw Dijkers is ingevuld door de heer Sauer. Met de
invulling van de tweede vacature is gewacht vanwege een
mogelijke fusie met een andere stichting.

De RvT is in 2018 totaal 5 maal bij elkaar geweest.
Er is op verschillende momenten stilgestaan bij wat
wel en niet goed gaat binnen de RvT. In maart 2018
heeft het jaarlijkse ‘stand van zaken moment’ met
het managementteam (MT) en de GMR van OPOA
plaatsgevonden.

Werkzaamheden van de Raad van Toezicht

De RvT wordt tussentijds op de hoogte gehouden van
diverse ontwikkelingen. De auditcommissie is in 2018
4 x bijeen geweest.

Governance
De Raad van Toezicht (RvT) maakt gebruik van de Good
Governance Code. Alle vastgestelde reglementen worden
zoveel mogelijk gebaseerd op de uitgangspunten van de
code. De vastgestelde reglementen zijn opvraagbaar bij
het stafkantoor van OPOA.
Inhoudelijk
In haar rol van interne toezichthouder zijn het de
primaire taken van de RvT om erop toe te zien dat de
Good Governance Code wordt nageleefd, dat het beleid
doelmatig, rechtmatig en maatschappelijk verantwoord
is en dat recht wordt gedaan aan de belangen van de
interne en externe stakeholders.
De RvT keurt de jaarrekening en de begroting goed en
focust zich op het strategisch beleid en de vertaling
daarvan in de praktijk. De jaarrekening geeft inzicht
in de rechtmatige verwerving en besteding van
rijksmiddelen. Op basis van de accountantsrapportage
bij de jaarrekening wordt vastgesteld of het College van
Bestuur de wettelijke verplichtingen naleeft, de middelen
rechtmatig verwerft en of deze middelen doelmatig en
rechtmatig worden ingezet ten behoeve van onderwijs
binnen stichting OPOA.
Het reguliere overleg van de RvT met de voorzitter
College van Bestuur wordt gevoerd aan de hand van een
jaaragenda waarin de planning- en controlcyclus centraal
staat. Door middel van kwartaalrapportages worden
voortgangs- en sturingsinformatie met de RvT gedeeld.
Tevens vindt het gesprek plaats over de strategische visie,
samenwerking en kwaliteit. Hierin vervult de RvT een
klankbord- en adviesrol en zo nodig een goedkeurende
rol. Ook vervult de RvT de rol van werkgever.
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De RvT heeft in het verslagjaar vastgesteld dan wel
goedgekeurd:
Jaarrekening 2017 d.d. 20-6-2018;
Begroting 2019 d.d. 13-12-2018;
Instellen commissie Kwaliteit d.d. 13-12-2018.
In 2018 zijn daarnaast o.a. de volgende onderwerpen
behandeld: samenwerking/fusietraject OPOA-ROOS,
Inspectiebezoek OPOA (scholen/bestuur/Raad van
Toezicht), Scholenvisie PO Almelo en IKC-vorming,
ontwikkelingen opbrengsten/kwaliteit/verzuim,
structuur SWV 23-01, vacature lid Raad van Toezicht,
zelfevaluatie/’terugblik’ Raad van Toezicht, privacy-beleid
OPOA.
De RvT als werkgever
Naast de reguliere vergaderingen is er regelmatig contact
geweest tussen de voorzitter RvT en de voorzitter College
van Bestuur.
Kwaliteiten en deskundigheidsbevordering van de RvT
In het verslagjaar hebben leden van de RvT een aantal
bijeenkomsten van de Vereniging voor Toezichthouders in
het primair onderwijs bijgewoond.
Honorering College van Bestuur
In het verslagjaar 2018 was de leiding over de stichting in
handen van voorzitter College van Bestuur, de heer
A. Kraak.
Voor de vergoeding van het huidige College van Bestuur
is aangesloten bij het normenkader zoals neergelegd
in de CAO bestuurders PO. De voorzitter College van
Bestuur van OPOA is ingeschaald in B4 trede 10. Deze
schaal is passend bij de grootte van de stichting.
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Honorering Raad van Toezicht
De jaarlijkse vergoeding van de leden van de RvT ligt onder de bedragen die worden gehanteerd door de
beroepsvereniging VTOI. Voor de voorzitter bedraagt de vergoeding: € 3.750, -. Voor de leden bedraagt de vergoeding:
€ 2.500, -. De reiskosten worden voor een bedrag van € 0,19 per kilometer vergoed. Er zijn geen andere kosten
vergoed.
Afsluitend
De RvT constateert dat er in 2018 veel aandacht is geweest voor de inhoudelijke kwaliteit en de bedrijfsvoering.
Nadat de fusie niet is doorgegaan is de focus weer meer komen te liggen bij de eigen organisatie. Verbeterpunten
op de scholen zijn adequaat opgepakt. Tevens heeft de voorzitter College van Bestuur zich intensief ingezet voor de
samenwerking met de gemeente en andere organisaties in Almelo om te komen tot een sluitende aanpak voor de
jeugd. De RvT bedankt de voorzitter College van Bestuur en alle medewerkers voor de inzet in het afgelopen jaar. Het
is heel goed om te zien dat ondanks de diverse problematiek in Almelo dat het lukt om kwalitatief goed onderwijs te
geven voor alle kinderen in Almelo!
Raad van Toezicht
Maart 2019

Bestuursverslag 2018
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3. Kerntaak stichting OPOA
Kerntaak
OPOA verzorgt openbaar primair onderwijs in de gemeente Almelo. Naast de gewone scholen voor basisonderwijs
heeft de stichting een regiovoorziening voor niet Nederlandstalige leerlingen. De kerntaken worden uitgevoerd
conform de missie en visie zoals in het strategisch beleidsplan is vastgelegd.
OPOA wil haar leerlingen graag op laten groeien tot volwassenen die op elk niveau een bijdrage kunnen leveren aan
de maatschappij.
Daartoe wil OPOA onderwijs bieden dat de volgende doelstellingen heeft:
1.
Leerlingen zijn optimaal bezig met het ontwikkelen van hun talent en beschikken aan
het eind van hun basisschooltijd over kennis, inzicht en vaardigheden. Zij voldoen ook aan de kerndoelen zoals
vermeld in de WPO
2.
Leerlingen beschikken ook over het vermogen om samen te werken en zelfstandig kennis te verwerven
3.
Leerlingen hebben voldoende kennis van burgerschap om in onze democratische maatschappij te kunnen
participeren
4.
Leerlingen hebben hun nieuwsgierigheid behouden en nemen die mee naar het vervolgonderwijs. Zij zijn per
definitie leergierig
5.
Leerlingen gaan respectvol met elkaar om.

4. Organisatie
De organisatiestructuur ziet er als volgt uit:
Raad van Toezicht

Staf

College van Bestuur

GMR

MT/Schooldirecteur

MT/Schooldirecteur

MT/Schooldirecteur

MT/Schooldirecteur

School

School

School

School

MR

MR

MR

MR
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De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de stichting. De Raad van Toezicht bestond in 2018 uit de
volgende leden:
•
Jan Peter Wassens (voorzitter)
•
Jan Willem Kromdijk (vice-voorzitter)
•
Diane Verbaan
•
Berno Sauer
•
vacature
Voor verdere informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur
OPOA kent een eenhoofdig College van Bestuur. De facto betekent dit dat het College van Bestuur alle portefeuilles
beheert en integraal verantwoordelijk is voor het beleid en de uitvoering daarvan. Het College van Bestuur bestaat uit
een persoon, tevens voorzitter: de heer A. Kraak.

Het Managementteam
Het managementteam (MT) wordt gevormd door de directeuren van de scholen van OPOA. Het MT informeert en
adviseert de voorzitter College van Bestuur.

Het Stafbureau
Het College van Bestuur en het managementteam worden in de dagelijkse leiding terzijde gestaan door een
stafbureau dat de volgende disciplines omvat:
•
Secretariaat/algemeen
•
Financiën
•
Huisvesting
•
Kwaliteitszorg
•
Leerlingenzorg
•
P&O
•
Projectbeheer
•
Opleiden in de school

Scholen
Iedere school heeft een directeur. De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor het beleid dat op
hun school wordt gevoerd. Zij leggen verantwoording af aan het College van Bestuur door middel van een
managementrapportage. Deze wordt ook met de schooldirecteur besproken.

Imago en identiteit
De scholen hebben tot taak de pluriformiteit van de stichting als uitgangspunt vorm te geven. Zij zijn eigenaar van hun
eigen onderwijsprofiel en dienen dat dan ook nader inhoud te geven. Daarnaast zijn de openbare scholen toegankelijk
voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing of maatschappelijke opvatting. OPOA streeft naar een zo groot mogelijke
diversiteit.

Bestuursverslag 2018
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Medezeggenschap
Elke school kent een medezeggenschapsraad (MR)
waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. Over
school specifieke zaken overlegt de directeur met de
MR. Voor zaken die de gehele organisatie betreffen is de
voorzitter College van Bestuur gesprekspartner van de
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). De
GMR komt gemiddeld 1 keer per zes weken bijeen. Bij
een gedeelte van de vergadering is de voorzitter College
van Bestuur aanwezig.
De GMR heeft in 2018 zes keer vergaderd. Belangrijke
onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn:
samenwerking/fusietraject OPOA-ROOS, nieuwe GMR
structuur, GMR reglement, begroting en jaarrekening,
vakantieregeling, formatie 2018/2019, functiemix,
werkdrukakkoord en Arbowetgeving. In maart heeft het
jaarlijkse ‘stand van zaken moment’ met de Raad van
Toezicht plaatsgevonden.

Klachten, geschillen en externe vertrouwenspersoon
In het verslagjaar 2018 zijn geen klachten ontvangen door
het College van Bestuur.
In totaal is gedurende de verslagperiode in 20 situaties
een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon. De
casussen zijn divers van aard. Het is daarnaast duidelijk
dat de weg naar de vertrouwenspersoon steeds
makkelijker wordt gevonden. Een gevolg hiervan kan zijn
dat problematieken kunnen worden aangepakt zonder
dat de gang naar externe (klachten)commissies gemaakt
hoeft te worden.

Leerlingen
Het leerlingenverloop over de laatste 5 jaren:
School
Step!

1-10-2018 1-10-2017 1-10-2016 1-10-2015 1-10-2014 1-10-2013 1-10-2012

Bonkelaar
Kubus
Roets
Stapvoorde
Tandem
Palet
Letterveld*
Weier
Windhoek
Oosteres
totaal

94
383
241
200
183
190
229
470
551

2541

101
371
267
0
198
196
238
212
478
580
0

391
275
60
206
198
233
163
488
587
72

405
285
80
209
201
207
166
481
583
74

92
93
422
268
81
224
215
127
143
457
562
93

2641

2775

2832

2777

* Letterveld sinds 2017-2018 fusieschool Twijn/Griffel

102

141

121
97
449
271
88
239
233
100
137
447
564
107

134
98
462
276
114
269
229
55
136
426
541
105

2853

2845

Hagedoorn
Kunstmagneet

De totale omvang van de schoolpopulatie van OPOA is op de teldatum in 2018 met ca. 4% afgenomen. Dit wordt
veroorzaakt door:
•
Natuurlijke krimp van ca. 2%
•
2% krimp door daling in het aantal leerlingen van Het Palet, de school voor asielzoekers
en NT-2 leerlingen voor Almelo en de regio.
Het marktaandeel van OPOA blijft stabiel.
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Sociale veiligheid en tevredenheid
Jaarlijks wordt onderzoek gedaan naar de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen. De scholen van OPOA scoren
met een gemiddelde van 8.8 boven het landelijk gemiddelde van 8.5. Er is niet een school die lager scoort dan het
landelijk gemiddelde. Ook de opbrengst van het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder leerlingen is ruim boven het
landelijk gemiddelde.
De opbrengst van het tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder ouders varieert van 7.6 tot 8.4 en komt gemiddeld
uit op een 8.
De opbrengst van het tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder medewerkers varieert van 7.2 tot 8.0
en komt gemiddeld uit op 7.5. Vergelijking met het landelijk gemiddelde is van beide laatst genoemde
tevredenheidsonderzoeken op dit moment nog niet mogelijk.
Opmerkelijke opbrengst uit het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers is de kritische houding die er is met
betrekking tot de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het onderwijsleerproces. Dit bevestigt o.a. het inzicht
van de onderwijsinspectie dat kritische zelfreflectie en het professionele gehalte hoog is onder de medewerkers van
OPOA.
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5. Kwaliteit – primair proces
‘Het bestuur van OPOA heeft zicht op
de onderwijskwaliteit van de scholen.
Samen met de scholen werkt het
bestuur aan continue verbetering.’
(bron: rapport onderwijsinspectie mrt 2018)

Onderwijsinspectie
Het jaar 2018 ging voor OPOA van start met de nieuwe
vorm van kwaliteitsonderzoek zoals deze sinds augustus
2017 door de onderwijsinspectie is ingevoerd. Zowel
op bestuursniveau als op schoolniveau werd door de
inspectie onderzoek gedaan naar o.a. de sturing op
kwaliteit.
Citaat uit het onderzoeksrapport van de
onderwijsinspectie: ‘Het bestuur stuurt in voldoende
mate op de kwaliteit. Het stelsel van kwaliteitszorg
waarmee het bestuur werkt (Kwaliteitsmatrix en
Handboek Kwaliteit) stelt het bestuur in staat om de
onderwijskwaliteit te bewaken en te bevorderen. Het
bestuur functioneert daarbij transparant en integer.‘
(bron: www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl)

Het bestuur is uiteraard zeer tevreden over de uitkomst
van dit onderzoek. In het bijzonder omdat geconstateerd
wordt door de inspectie dat er sprake is van een
professionele kwaliteitscultuur. Dit is een resultaat dat is
voortgekomen uit alle lagen van de organisatie.
Ook deelt het bestuur de constatering van de inspectie
dat er niets is dat beter moet, maar dat er natuurlijk altijd
punten voor verbetering vatbaar zijn.
Dit heeft o.a. geleid tot de volgende ontwikkelpunten:
• Van reactief naar proactief kwaliteitsbeleid.
• Het ontwikkelen van kwaliteitscriteria m.b.t.
aspecten van het onderwijsleerproces.
• De versterking van de schoolzelfevaluatie door de
implementatie van de collegiale visitatie/audit.

Daarnaast werd tegelijkertijd door het bestuur
geïnvesteerd in de wijze waarop beleidsontwikkeling tot
stand kan komen die leidt tot kwaliteitsverbetering in de
breedte van de organisatie. In overleg met het veld zijn
daartoe in het vierde kwartaal drie breed samengestelde
beleidsgroepen ingesteld: de beleidsgroepen onderwijs,
personeel en kwaliteit. De beleidsgroep kwaliteit
heeft o.a. als opdracht om de hierboven genoemde
ontwikkelpunten te vertalen naar concreet beleid.
De onderwijsinspectie heeft in de periode januari
2018-juli 2018 alle scholen van OPOA bezocht en
naar verschillende kwaliteitsaspecten gekeken op
deze scholen. Trots is het bestuur op het voldoende/
goed oordeel dat de inspectie heeft gegeven over
het didactisch handelen van de leraren en de
kwaliteitscultuur die als professioneel wordt beoordeeld.
Ook de onderzoeken naar het rekenonderwijs, dyslexie
en het zorgaanbod zijn positief gewaardeerd.

‘De inspectie heeft gezien dat leraren
voldoende zicht hebben op de
ontwikkeling van hun leerlingen. Er wordt
een duidelijke uitleg van de lesstof gegeven
en er is sprake van een taakgerichte
werksfeer.’
(bron: rapport onderwijsinspectie mrt 2018)
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Onderwijskwaliteit
OPOA monitort de onderwijskwaliteit met behulp
van een aantal gevalideerde instrumenten. Deze
instrumenten hebben vooral betrekking op de ‘output’,
zoals onderwijsresultaten, doorstroomgegevens en
tevredenheidspercentages. Op basis van deze analyse
wordt waar noodzakelijk een verdiepte gegevensanalyse
uitgevoerd. Vervolgens wordt bepaald welke acties
ingezet worden om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren/versterken.
Concreet heeft dit geleid tot de volgende inzet op
verschillende scholen:
• Implementatie Focus-PO en Snappet, beide
programma’s die het opbrengstgericht werken
en de differentiatie in het onderwijsaanbod
versterken
• Beschikbaar stellen van extra
onderzoekscapaciteit ten behoeve van
zorgleerlingen
• Scholing gericht op leerkrachthandelen en
leerkrachtgedrag
• Inzet onderwijsassistenten
• Invoering nieuwe rekenmethode
• Ontwikkeling en invoering monitor sociale
veiligheid t.b.v. NT-2 leerlingen
Ook zijn er stappen gezet in de ontwikkeling van de
kwaliteitszorg:
• Belangrijke inhoudelijke items van het
kwaliteitshandboek zijn vastgesteld inclusief de
indicatoren die tot risico-signalering leiden en de
werkafspraken geldend voor alle OPOA scholen.
• Ten behoeve van het waarderen van de
onderwijsopbrengsten is een eigen OPOAstandaard ingevoerd.
• In het afgelopen jaar is gestart met de
schoolzelfevaluatie en is de verbinding gelegd
tussen deze zelfevaluatie en de opbrengst van de
kwaliteitsmatrix. Samen vormen deze de basis
voor het gesprek tussen schoolleiding en bestuur.
• Uit het veld is een werkgroep tot stand
gekomen die zich richt op het verbeteren van
het onderwijsaanbod voor de leersterke en
talentvolle leerlingen.

‘Het bestuur werkt aantoonbaar aan
verbetering van de onderwijskwaliteit
van zijn scholen. Belangrijke derdelen
van het strategisch beleidsplan
herkent de inspectie in de plannen
en doelen van de scholen, zoals
de versterking van het didactisch
handelen en het bieden van passend
onderwijs.’
(bron: rapport onderwijsinspectie mrt 2018)

Onderwijsprestaties
De opbrengsten van de scholen zijn voldoende tot goed
en vertonen een stijgende lijn, mede ten gevolge van de
door het bestuur gepleegde interventies.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
De scholen van OPOA worden, naast de kinderen met
een reguliere instroombasis, ook bezocht door kinderen
met een onderwijsachterstand. Dit vraagt van de scholen
een continue alertheid op de veranderingen in de
samenstelling van hun schoolpopulatie om, waar nodig,
het onderwijsaanbod op aan te passen.
Gemeenten en scholen krijgen financiële middelen van
het Rijk om goed onderwijs-achterstandenbeleid te
voeren. Vanaf januari 2019 zal er sprake zijn van nieuwe
bekostiging.
Op lokaal niveau zijn in dit verslagjaar de
voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van
het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid, zoals de
bestuurlijke inrichting, de hoofdlijnen van beleid en de
operationalisering. Er is sprake van een gedeelde visie
(‘het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor
kinderen en het realiseren van doorlopende leer-, zorg-,
en ontwikkelingslijnen’) van alle betrokken kernpartners:
gemeente, besturen basisonderwijs, kinderopvang, JGZ,
wijkteams en maatschappelijk werk. Speerpunt in het
nieuwe onderwijsachterstandenbeleid is Het jonge kind
(0 tot 12 jaar). Invoering vindt geleidelijk plaats in het
overbruggingsjaar 2019.

Bestuursverslag 2018
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De Integrale KindCentra (IKC) maken onderdeel uit van het nieuwe beleid Het Jonge kind.
In alle stadsdelen zijn Integrale Kindcentra tot stand gekomen. De IKC vormen zowel interzuilair als met andere
maatschappelijke partners de basis voor de uitvoering het beleid ten behoeve van het jonge kind, waarin ook het
onderwijsachterstandenbeleid is opgenomen.
De onderwijsachterstandsmiddelen zijn in het verslagjaar ingezet ten behoeve van:
•
Het versterken en verbeteren van NT2 (Nederlands als tweede taal) door middel van schakelgroepen in de
voor- en vroegschool.
•
Het uitbreiden van onderwijstijd door middel van de Verlengde schooldag, Talenta en
Zomerschool
•
De voor- en vroegschoolse educatie en de doorgaande lijn 0-12 jaar
•
IKC-vorming
•
Implementatie Bibliotheek op school

‘De leraren houden rekening met verschillen
die er zijn tussen de leerlingen. Wel
kunnen de leersterke leerlingen nog meer
uitgedaagd worden.’
(bron: rapport onderwijsinspectie mrt 2018)

6. Leerlingenzorg
Periodieke leerlingenzorg-consultatie binnen de
Schoolondersteuningsteams (SOT)
Per schooljaar 2017-2018 zijn er twee personen die
samen de taken van de Senior adviseur Leerlingenzorg
vervullen. Dit betreft onder meer de taak om als
gedragswetenschapper deel te nemen aan het SOToverleg op OPOA scholen.
In het kader van de OPOA zorgstructuur hebben in het
verslagjaar 57 SOT bijeenkomsten, waarin leerlingen
ter consultatie worden voorgelegd, plaatsgevonden. De
consultaties worden georganiseerd op de scholen binnen
de context van de eigen schoolondersteuningsteams
(SOT’s). Het doel hierbij is om de Interne Begeleiders en
leerkrachten van OPOA te ondersteunen bij het realiseren
van de leerlingenzorg op schoolniveau.
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Bij deze SOT-besprekingen wordt het aantal ouders dat
wordt uitgenodigd voor dergelijk overleg en daar dan
ook daadwerkelijk aan deelneemt steeds groter. Deze
toename van ouderbetrokkenheid is conform de visie van
het SWV Noord Twente.

Psychodiagnostisch onderzoek
In het kalenderjaar is tijdens het overleg van het SOT/
SOT+ op de scholen voor 10 leerlingen een individueel
psychodiagnostisch onderzoek (PDO) noodzakelijk
gebleken om meer zicht te kunnen krijgen op de
onderwijs-en ondersteuningsbehoeften van de
betreffende leerlingen.
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7. Passend onderwijs
OPOA is aangesloten bij het samenwerkingsverband
23-01 Twente Noord. Binnen dit samenwerkingsverband
is afgesproken dat op alle scholen wordt gewerkt
volgens het gedachtengoed van het ‘handelingsgericht
werken’ (HGW) en het ‘handelingsgericht integraal
arrangeren’(HIA). Ouders zijn hierbij steeds partner
van de school in het proces om te zoeken naar wat hun
kind nodig heeft om bepaalde onderwijskundige en/of
pedagogische doelen te kunnen behalen.
De groep leerlingen die moet worden voorzien
van een onderwijsaanbod dat past bij hun eigen
ontwikkelingsperspectief neemt enorm toe. Enerzijds
is dit direct gerelateerd aan de invoering van Passend
Onderwijs, maar anderzijds neemt OPOA ook
een verschuiving waar in de samenstelling van de
schoolpopulaties.
De intern begeleiders van de OPOA scholen bespreken
in het IB-netwerk (de verantwoordelijkheid voor) de
kwaliteit van het onderwijsaanbod. De opbrengsten
van de kwaliteitszorginstrumenten worden met elkaar
gedeeld. Het IB-netwerk wordt ingezet om interne
kennisdeling vorm te geven en zo een professionele
leergemeenschap tot stand te brengen.

Schoolondersteuningsteam uitgebreid (SOT+)

Vanwege het ‘systeemgericht denken’ bij
handelingsgericht werken (HGW) is multidisciplinair
overleg gewenst en worden in een kalenderjaar
tenminste vier keer ook schoolmaatschappelijk werkers,
medewerkers van de Jeugdgezondheidsdienst, een
leerplichtambtenaar, wijkagent of andere betrokkenen
uitgenodigd voor een SOT+ -bijeenkomst op de diverse
scholen. In het kalenderjaar 2018 zijn er op de OPOAscholen in totaal 39 SOT+ -bijeenkomsten geweest.

HIA (Handelingsgericht Integraal Indiceren) en Toelaatbaarheidsverklaringen S(B)O
In het kalenderjaar 2018 zijn er 38 HIA-bijeenkomsten
(Handelingsgericht Integraal Indiceren) georganiseerd
op de OPOA-scholen. Tijdens een HIA wordt door de
aanwezigen gesproken over de onderwijsbehoeften
van een leerling en de vragen van school en ouders
wat de meest passende onderwijssetting en/of het
benodigd onderwijs(zorg)-arrangement zou zijn voor
de betreffende leerling. Zo nodig zijn er in de HIAbijeenkomsten Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV)
afgegeven voor leerlingen voor verwijzing naar het
Speciaal Basisonderwijs of het Speciaal Onderwijs.
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Middelen passend onderwijs
Binnen OPOA krijgen alle kinderen onderwijs dat is afgestemd op hun onderwijsbehoeften. Daar waar nodig wordt
extra ondersteuning gefaciliteerd. Het vergroten van de prestaties van leerlingen en het zorgdragen voor een
passende ontwikkeling van leerlingen is een verantwoordelijkheid op het niveau van de totale OPOA organisatie.
Vanuit het Samenwerkingsverband Twente Noord worden jaarlijks middelen beschikbaar gesteld voor lichte
ondersteuning en zware ondersteuning van leerlingen. OPOA zet de middelen in binnen de kaders zoals beschreven in
het Ondersteuningsplan SWV Twente Noord.
Toelichting en verantwoording:
Onderwerp
Bedrag:
Ontvangen bedrag LO middelen van de afdeling: €293.762
Ontvangen bedrag ZO middelen van de
afdeling:

€283.799

Opmerking:
Bedrag wordt volledig ingezet voor
inzet IB uren en facilitering SOT
De inzet van deze gelden heeft
geresulteerd tot het inzetten van
onderwijsassistenten, ontlasten
van onderbouwgroepen door extra
leerkracht groepsondersteuning en
ondersteunende materialen.

Overzicht hoe bovenvermelde bedragen op schoolniveau worden ingezet
Brinnummer

Naam school

Hoe is de
inzet van LO
middelen
door school
IB en SOT
IB en SOT

Bedrag
ontvangen
ZO middelen

Hoe is de inzet van ZO
middelen door school

De Bonkelaar
De Kubus

Bedrag
ontvangen
LO
middelen
€35.750
€35.750

21QH
15ND

€31.400
€26.300

15RZ
15HV

Step!
De Stapvoorde

€33.000
€35.750

IB en SOT
IB en SOT

€35.000
€36.500

13UI
13XS
14XW

De Tandem
Het Letterveld
De Weier

€33.000
€35.750
€41.500

IB en SOT
IB en SOT
IB en SOT

€32.500
€32.900
€46.800

14BB

De Windhoek

€44.000

IB en SOT

€43.300

Onderwijsassistenten
Extra leerkracht en
onderwijsassistenten
Onderwijsassistent
Extra leerkracht en
onderwijsassistent
Extra leerkracht
Extra leerkracht
Extra leerkracht en
onderwijsassistent
Extra leerkracht en lln
deelname plus klas
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€294.500			

€284.700
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8. Personeel
In het verslagjaar heeft OPOA afscheid genomen van 29 personeelsleden (totale wtf 20,3) waarvan er 15 met (keuze)
pensioen zijn gegaan (wtf 10,4). 9 personeelsleden (wtf 6,2) hebben ontslag genomen op verschillende gronden
(verhuizing, ander werk). Er zijn geen uitkeringen na ontslag uitbetaald. 3 personeelsleden zijn ingestroomd in de
WIA (wtf 2,6) en 2 personeelsleden zijn overleden (wtf 1,1). De hierdoor vrijgekomen formatieruimte is ingevuld door
leerkrachten die al lange tijd op tijdelijke basis werkzaamheden verrichtten in vaste dienst te nemen, dit mede met
het oog op de te verwachten toekomstige personeelskrapte.

Personeelssterkte per 31 december 2018
totaal
279

fulltime
82

parttime
197

Overzicht verdeling man / vrouw
Geslacht
Vrouw
Man

totaal
233
46

fulltime
56
26

parttime
177
20

Overzicht leeftijdsopbouw
Aantal
personen

totaal

279

0/19

1

20/24

17

25/29

34

30/34

32

35/39

43

40/44

26

45/49

23

50/54

16

55/59

46

60/64

36

65>

5

Personeelsbeleid
Verzuim
In het verslagjaar is het verzuimpercentage nog relatief hoog. Wel is er sprake van een daling ten aanzien van vorig
jaar, maar OPOA heeft nog steeds te maken met een groot aantal langdurige zieken. Het verzuim wordt grotendeels
veroorzaakt door medische problematiek. Bij slechts een klein deel van het verzuim is er sprake van een combinatie
privé en werk.
Verzuimpercentage schooljaar 2017-2018
Verzuimpercentage schooljaar 2016-2017
Verzuimpercentage schooljaar 2015-2016

7,44
8,88
8,90

Het verzuim wordt regelmatig met de directeuren besproken. Tijdens deze gesprekken komen de verzuimcijfers, de
frequent-verzuimers en het dreigend verzuim aan de orde. Tevens worden directeuren uitgenodigd aan te sluiten bij
het Sociaal Medisch Overleg met de bedrijfsarts. Overige contacten tussen bedrijfsarts en schoolleiding worden van
beide kanten geïnitieerd. Het op deze wijze werken met korte lijnen draagt bij aan het terugdringen en waar mogelijk
voorkomen van verzuim.

Flexibele schil
Om te anticiperen op een tekort aan beschikbare invallers heeft OPOA een eigen flexibele schil ingericht. Vanuit deze
flexibele schil worden kortdurende invalwerkzaamheden op OPOA scholen ingevuld. Coördinatie vindt plaats door het
Mobiliteitscentrum ObT. Bij de start van het schooljaar had OPOA 8 medewerkers werkzaam binnen de flexibele schil.
Echter door o.a. inzet van deze medewerkers op langdurige vervangingen is de slagkracht van de flexibele schil in de
loop van schooljaar afgenomen.

Bestuursverslag 2018
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Mobiliteitsmarkt

Werkdruk verlagende middelen

In februari 2018 heeft OPOA de derde mobiliteitsmarkt
georganiseerd. Leerkrachten die mobiliteit overwegen
binnen OPOA konden zich op deze avond persoonlijk
laten informeren door vertegenwoordigers van de
aanwezige scholen.

In het verslagjaar 2018 hebben de OPOA scholen voor het
eerst de beschikking gekregen over werkdruk verlagende
middelen voortkomend uit het werkdrukakkoord. De
hoogte van het budget per school wordt vastgesteld op
basis van het aantal leerlingen op 1 oktober voorafgaand
aan het schooljaar. Schoolteams en schoolleiders mogen
grotendeels zelf bepalen hoe deze middelen in te zetten
om de werkdruk op de school te verlagen.

Werving directeur Bonkelaar
Door het vertrek van de directeur van de Bonkelaar heeft
OPOA met ingang van het schooljaar 2018-2019 een
sollicitatieprocedure opgestart. Het is niet gelukt om
voor de start van het nieuwe schooljaar een geschikte
kandidaat te vinden. De procedure heeft in het najaar
een vervolg gekregen. Dat heeft geresulteerd in het
benoemen van een nieuwe directeur op de Bonkelaar
per 1 januari 2019. De functie is in de tussentijd door een
directeur van OPOA waargenomen.

Talentpool
De OPOA talentpool wordt gevuld met medewerkers die
zich verder willen ontwikkelen en scholen op het gebied
van management, interne begeleiding etc. Bovendien
denkt OPOA in de toekomst behoefte te hebben aan
gespecialiseerde medewerkers op het gebied van
rekenen, taal, het jonge kind, het meer begaafde kind,
gedrag etc. Door groeimogelijkheden te bieden investeert
OPOA in mensen waardoor zij zich gaan binden aan de
organisatie en de kwaliteit van de stichting op peil kan
worden gehouden.
In het verslagjaar heeft de werving via de talentpool
geresulteerd in opnieuw een aantal aanmeldingen van
medewerkers die zich verder willen professionaliseren.
Deze professionalisering vindt plaats op gebieden van:
interne begeleiding, coaching, middenmanagement en
management basisbekwaam en vakbekwaam.

‘De inspectie waardeert de professionele
kwaliteitscultuur als goed. We zien dat het
bestuur, de directeuren en de leraren van
de scholen allemaal werken aan hun eigen
kennis en vaardigheden.
(bron: rapport onderwijsinspectie mrt 2018)
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Verantwoording besteding werkdruk verlagende
middelen.
Na het beschikbaar stellen van de werkdruk verlagende
middelen is er op de OPOA scholen uitgebreid gesproken
over de werkdruk en de beschikbare middelen. Op
iedere school zijn binnen het team de volgende punten
besproken:
- Wat wordt als werkdruk ervaren?
- Wat zijn de oorzaken?
- Wat zouden mogelijke oplossingen kunnen zijn?
- Toepasbare oplossingen bespreken en bepalen
in hoeverre de gekozen oplossingen mogelijk zijn
binnen het beschikbare budget.
De gekozen oplossingen zijn ter instemming voorgelegd
aan de P-MR. Vervolgens zijn de gekozen oplossingen
praktisch ingevuld. Gedurende het schooljaar 2018-2019
zijn de oplossingen gemonitord en geëvalueerd.
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Binnen stichting OPOA zijn de ontvangen werkdruk verlagende middelen ad. € 411.000,- als volgt ingezet:
Middel
Inzet onderwijsassistenten
Inzet extra personeel
Inzet vakleerkracht
bewegingsonderwijs
Inzet vakleerkracht muziek
onderwijs

Aantal fte’s
6,3
2,0
2,8

Inzet in euro’s
€ 208.000
€ 105.500
€ 91.500

0,1

€

6.000

Arbobeleid
De werkgroep Arbobeleid waarin de GMR, directeuren en staf is vertegenwoordigd, heeft zich bezig gehouden met
het bijstellen van het Arbobeleidsplan vanwege nieuwe Arbowetgeving. Dit heeft geresulteerd in een nieuw OPOA
Arbobeleidsplan 2019-2023. De werkgroep Arbobeleid zal jaarlijks de ontwikkelingen volgen.

‘Het bestuur ondersteunt en stimuleert de
ontwikkeling van zijn medewerkers door
daarvoor tijd en geld vrij te maken.’ Een mooi
voorbeeld daarvan is de OPOA academie.’
Professionalisering

(bron: rapport onderwijsinspectie mrt 2018)

OPOA academie
Stichting OPOA beschikt over een eigen OPOA-academie die is ingericht als onderdeel van het OPOA meerjarig
professionaliseringsbeleid. Dit beleid staat voor het bevorderen van het eigenaarschap van de leerkracht voor de
eigen professionele ontwikkeling. De OPOA-academie sluit aan bij de Wet Beroep Leraar. Het bekwaamheidsdossier
en het Persoonlijk OntwikkelingsPlan uit de OPOA-gesprekscyclus zijn opgenomen in de OPOA academie.
In het verlengde van de OPOA academie organiseert OPOA de zgn. OPOA Onderwijscafés met inspirerende lezingen
van gastsprekers en de OPOA workshopmiddagen met actuele onderwijsthema’s. Naast het informatieve gedeelte is
er op deze momenten ook ruimte voor de ‘ontmoeting’ en ontspanning met een hapje en een drankje.

Begeleiden van startende leerkrachten
Het OPOA-startersprotocol wordt gevolgd om startende leerkrachten op maat te begeleiden in hun werkzaamheden.
De inhouden van het protocol zijn in 2018 verbeterd en doorontwikkeld naar aanleiding van de ervaringen en
behoeften van de startende leerkrachten, starterscoaches en directieleden. Per 1 augustus 2018 zijn er drie
bovenschoolse starterscoaches aangesteld om de startende leerkrachten te kunnen voorzien van begeleiding op
maat. De begeleidingsvorm bestaat uit intervisiebijeenkomsten, klassenbezoeken en coaching-gesprekken. Daarnaast
nemen startende leerkrachten deel aan bijeenkomsten waarbij de expertise van OPOA-collega’s wordt inzet om de
professionalisering te bevorderen. Startende leerkrachten geven aan veel waarde te hechten aan de georganiseerde
begeleiding.
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Opleiden in de school (OidS)
OPOA is penvoerder van ‘opleidingsschool consortium
Twente West’. Het consortium bestaat uit zeven besturen
voor primair onderwijs in Twente én APO Saxion
Enschede. Het consortium voert een beleidsagenda
en is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De
onderwerpen waarop het consortium beleid ontwikkelt,
hebben betrekking op onderwerpen als IPB-beleid,
behoud jonge leraren, LIO-plaatsingen etc.
Alle OPOA-scholen, met uitzondering van Het Palet, zijn
opleidingsscholen. Per schooljaar 2018-2019 beschikt
OPOA over vijf VELON-geregistreerde schoolopleiders die
werken op zeven scholen en die in totaal 62 studenten
opleiden.
Door te investeren in het ‘Opleiden in de School’ neemt
OPOA haar verantwoordelijkheid in het begeleiden
en opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarnaast
biedt deelname van OPOA de gelegenheid om, rekening
houdend met de eigen strategische koers, samen met
haar partners de inhouden voor Opleiden in de School te
ontwikkelen en te bepalen.
Een punt van winst is o.a. de verbetering van het
curriculum van OidS door het lesaanbod op Saxion en
op de opleidingsscholen beter op elkaar af te stemmen.
Er zijn schooloverstijgende bijeenkomsten (gezamenlijke
ontwerpateliers) ontwikkeld en uitgevoerd voor Pabostudenten uit alle leerjaren. In deze ontwerpateliers
worden theoretische uitgangspunten gekoppeld aan
praktijkervaringen. Thema’s als het creëren van een
uitdagende leeromgeving, identiteitsontwikkeling,
communicatievaardigheden en omgaan met moeilijk
gedrag staan in deze ateliers centraal.
Alle leerkrachten op een OPOA-opleidingsschool
worden geacht de mentorentraining te behalen.
Deze training wordt in company gegeven door twee
opgeleide mentorentrainers. Binnen de mentorentraining
ontwikkelen leerkrachten onder andere hun coachingvaardigheden. In 2018 hebben 11 OPOA-leerkrachten de
in company-training gevolgd.

‘Zowel binnen het bestuur als op de scholen
herkent de inspectie een gerichtheid op
voortdurende verbetering van de eigen
professionaliteit. Iedereen kijkt kritisch
naar het eigen handelen om van daaruit te
bepalen van beter kan en beter moet.’
(bron: rapport onderwijsinspectie mrt 2018)
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Academische opleidingsscholen; waar opleiden,
onderzoeken en innoveren samenkomen

‘Op de Academische basisscholen en
de opleidingsscholen komen opleiden,
innoveren en onderzoeken samen. De
school als werkplek fungeert op deze
wijze voor zowel het zittende personeel
als de aanstaande leraren als een aanjager
van de professionele ontwikkeling.’
(bron: rapport onderwijsinspectie mrt 2018)

Per 1 januari 2016 is de structurele additionele
bekostiging voor de Academische Opleidingsschool (AOS)
stopgezet. De vier deelnemende schoolbesturen in de
regio met Academische scholen (OPOA, Brigantijn, ROOS,
SOCA) in de regio en de APO Saxion Enschede bekostigen
de voortgang van de AOS uit eigen middelen.
In 2018 zijn de directies en teams van De Kubus en
Het Letterveld het traject om een AOS te worden
succesvol doorlopen. Per 1 augustus 2018 telt OPOA vier
Academische scholen: De Stapvoorde, De Weier, Het
Letterveld en De Kubus.
Kenmerkend voor een AOS is de strategische keuze om
het onderwijs te verbeteren en te innoveren met behulp
van onderzoek. Leraren en studenten analyseren de
praktijk en hun eigen handelen en komen zo tot relevante
onderzoeksvragen. De opbrengsten van hun onderzoek
dragen bij aan de verbetering van het onderwijs. Door
de dialogen die leraren en studenten voeren tijdens het
onderzoeksprocessen ontwikkelen zij hun onderzoekende
houding. Op deze wijze levert de AOS een bijdrage aan
de professionalisering van deze OPOA-leerkrachten en
studenten.
Directeuren en initiatoren uit de Academische
opleidingsscholen binnen OPOA, nemen deel aan
het Academische scholen overleg. Binnen dit overleg
worden de AOS-beleidslijnen vastgesteld, wordt
de AOS geëvalueerd en doorontwikkeld en worden
opbrengsten vanuit de AOS gedeeld. Het jaar 2018 is
gebruikt om de beleidslijnen vast te stellen. In 2018 is het
stagekeuzetraject voor Pabo-studenten geactualiseerd en
er is een profielschets gemaakt voor een Academische
student.

21

Kennisnetwerk Twente
De samenwerking van de deelnemende
schoolbesturen en lerarenopleiding binnen
het project ‘Versterking Samenwerking tussen
lerarenopleidingen en schoolbesturen’ is vastgelegd
in het convenant ‘Kennisnetwerk Twente – Lerende
leraren’. De opbrengsten die voortvloeien uit dit
samenwerkingsverband richten zich op het begeleiden
van startende leraren en het professionaliseren van
schoolteams en ervaren leerkrachten. De opbrengsten
worden gedeeld middels het professionaliseringsplatform
lerendeleraren.nl van het Kennisnetwerk Twente.
Speerpunten voor OPOA binnen het Kennisnetwerk zijn
onder andere Wetenschap & Technologie, lerarentekort
in het basisonderwijs, interne begeleiding (zorg binnen de
basisschool) en begeleiding van startende leerkrachten.

Privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Per 25 mei 2018 is de Wet bescherming
persoonsgegevens vervangen door de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet
wordt meer de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid
an organisaties zelf ten aanzien van privacy en
beveiliging.
In het OPOA-privacyreglement staat aangegeven hoe
stichting OPOA omgaat met (het beschermen van de)
privacy van leerlingen en medewerkers.
Het OPOA Privacyreglement is besproken met alle
geledingen binnen OPOA. De GMR heeft ingestemd met
het reglement. Het OPOA-privacyreglement is door de
voorzitter College van Bestuur vastgesteld.

Alle OPOA medewerkers hebben een
verantwoordelijkheid met betrekking tot
informatiebeveiliging in hun dagelijkse werkzaamheden.
Deze verantwoordelijkheden zijn beschreven in dit
privacyreglement en de OPOA-gedragscode.
In de maanden mei en juni is in een (verplichte)
bijeenkomst aan alle medewerkers de nieuwe
aangescherpte wetgeving op het gebied van privacy
(AVG) toegelicht. Doel van deze bijeenkomst was naast
een toelichting op het privacy-beleid van OPOA, het
creëren van bewustwording en het geven van praktische
handvatten hoe met privacy op school en in de klas om te
gaan.
Daarnaast worden medewerkers via de interne
Nieuwsflits (inclusief privacy-tips) regelmatig
geïnformeerd over de privacywetgeving. Het bewustzijn
van medewerkers ten aanzien van het privacy-proof
handelen is vergroot.
In het najaar 2018 zijn gesprekken gevoerd met diverse
aanbieders voor het invullen van de onafhankelijke
‘Functionaris Gegevensbescherming’ (FG) positie, zoals
wettelijk verplicht conform de AVG. Per 1 januari 2019
beschikt OPOA over een ‘eigen’ FG. De FG houdt binnen
stichting OPOA toezicht op de toepassing en naleving van
de AVG, adviseert het bestuur over privacy en handelt
vragen en klachten af.
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9. ICT
Innovatieve ICT-ideeën en inzet op de scholen wordt door OPOA gestimuleerd. Naast de vervanging van ICT-middelen
is het mogelijk om door middel van het indienen van een goed onderbouwd plan extra financiering te krijgen. De
bovenschoolse i-coaches bieden ondersteuning bij de (innovatieve) ICT-ontwikkeling op de OPOA-scholen en het
bevorderen van ICT-vaardigheden bij de medewerkers.
De bovenschoolse ICT-medewerker fungeert als ‘interne
helpdesk’ om de scholen te helpen bij vraagstukken over
(storingen in) de ICT-infrastructuur. De bovenschoolse
ICT-medewerker wordt hierin ondersteund door ICT
studenten afkomstig van het ROC.

Netwerkbeheer
Het contract met De Rolfgroep zou formeel per augustus
2018 zijn afgelopen. In verband met de oriëntatie op
de vervolgstappen, met daarin eventueel de keuze
voor een andere netwerkbeheerder, is in goed overleg
afgesproken om het contract voor een bepaalde periode
te verlengen. De werkgroep bestaande uit de voorzitter
college van bestuur, de I-coaches, een directeur, een
adjunct-directeur, een leerkracht en de bovenschoolse
ICT-er heeft in het najaar gesprekken met kandidaatnetwerkbeheerders gevoerd met behulp van een vooraf
aangegeven programma van eisen.
De keuze voor de nieuwe netwerkbeheerder vervolgens
gevallen op HCS/Cloudwise per
1 januari 2019. Met de scholen is gekeken naar een
zorgvuldige planning voor de migratie. Door de gekozen
netwerkoplossing kan de regierol van leerkrachten bij
de inzet van de computers tijdens de les sterk verbeterd
worden.

ICT vaardigheden
Speerpunt in het strategisch beleid van OPOA is het
bevorderen van digitale vaardigheden van leerkrachten,
met als doel verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs ten gevolge van integratie van ICT. In de
OPOA-academie zijn hiervoor diverse scholingstrajecten
opgenomen.
Ook zet OPOA in op het gebruik van de functionaliteiten
van Office365 en Sharepoint (samenwerken in de cloud).
In het schooljaar 2017-2018 zijn alle scholen gemigreerd
naar de OPOA cloud omgeving.
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Infrastructuur en ICT middelen
De i-coaches dragen in samenspraak met de
netwerkbeheerder zorg voor optimaal functionerende
schoolnetwerken en kwalitatief goede apparatuur. De
centrale inkoop gebeurt op basis van vooraf vastgestelde
criteria (o.a. kwaliteit en uniformiteit van hardware en
presentatiemiddelen).
Voor iedere school is een standaard-inrichting voor
de infrastructuur per groep/lokaal afgesproken. De
voorbeeldscholen De Windhoek en De Weier zijn als
zodanig ingericht.

Onderwijskundige ontwikkelingen

Ter voorbereiding op de digitale eindtoets 2018
(via de CITO Facetbrowser) is er in februari een kort
kennismoment geweest. In het 2e kwartaal is de digitale
eindtoets op drie scholen door alle te toetsen leerlingen
gemaakt. Vier scholen hebben een deel van de leerlingen
de adaptieve digitale eindtoets laten maken. Bij de
start van de eindtoets zijn er problemen geweest met
inloggen en snelheid. De geconstateerde problemen
bleken landelijk en niet te wijten aan de infrastructuur of
hardware die de scholen hebben ingezet bij de afname.
De mogelijkheden van ICT als ondersteuning bij het leren
wordt op alle scholen benut en verder onderzocht. Op de
scholen lopen diverse pilots.
De Stapvoorde is een pilot begonnen met Snappet voor
de groepen 7 en 8, in eerste instantie voor rekenen.
Met Snappet werken leerlingen adaptief op devices. Het
niveau van de leerling wordt per leerdoel bepaald. Een
van de I-Coaches heeft de leerkrachten een aantal keer
begeleid bij de onderwijskundige implementatie van het
gebruik van Snappet. De evaluatie heeft als resultaat dat
de Stapvoorde per schooljaar 2018-2019 gaat werken
met Snappet in de groepen 5 t/m 8.
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De Weier heeft, vooruitlopend op de implementatie van
Snappet in de groepen 6, 7 en 8 na de zomervakantie,
ervaring opgedaan in groep 7 met Snappet. De uitkomst
is dat er met ingang van het schooljaar 2018-2019 is
gestart met Snappet in de groepen 6 t/m 8. Op De Kubus
is een pilot gestart bij het vak rekenen in de groepen 5
en 6. Op De Bonkelaar, Het Letterveld en De Stapvoorde
wordt Snappet al langer ingezet.
De Bonkelaar is bezig met een pilot van Zulu-connect,
een leeromgeving met het gemak van één inlog (Single
Sign On voor Google, Office 365 en methode software
via Basispoort) en de plek waar leerkrachten zelf lessen
kunnen maken en delen met anderen.

Op steeds meer OPOA-scholen worden chromebooks
ingezet in plaats van laptops. Om scholen te laten
kennismaken met de mogelijkheden van chromebooks
en de G-suite omgeving (beheersplatform) zijn er
chromebook-gebruikersbijeenkomsten georganiseerd.
Inmiddels zijn er twee gebruikersgroepen binnen
OPOA actief. De gebruikersgroep Chromebooks en de
gebruikersgroep Snappet. Deelnemers informeren elkaar
over het gebruik en de inzet en wisselen tips met elkaar
uit.
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10. Huisvesting
Bij enkele gebouwen is de ontstane leegstand als gevolg
van een daling van het leerlingenaantal ingevuld met
“kindcentra-voorzieningen”, zoals schoolbibliotheken,
bso-voorzieningen etc. De hier en daar ontstane, relatief
kleine, leegstand bij de overige schoolgebouwen hebben
een beperkt effect op de exploitatie van de verschillende
schoolgebouwen.
Met betrekking tot het onderwerp verduurzaming zijn in
het najaar van 2018 de eerste oriënterende gesprekken
met de Gemeente gevoerd. De Gemeente Almelo heeft
ten aanzien van bovengenoemd onderwerp de regie
genomen. Voor het inventariseren en het uitvoeren van
allerlei onderzoeken aangaande investeringen betrekking
hebbende op verduurzamingen worden door Provincie
Overijssel en Gemeente Almelo subsidies beschikbaar
gesteld.
Verder hebben, naast enkele grotere onderhoudswerkzaamheden aan verschillende schoolgebouwen, bij
de schoolgebouwen van De Tandem en Het Letterveld
fysieke implementaties plaatsgevonden van het
beleid met betrekking tot kindcentra in Almelo. Het
schoolgebouw van De Tandem is intern aangepast ten
behoeve van de buitenschoolse opvang en vervolgens
is het bestaande gebouw vergroot met een uitbreiding
bestemd voor de schoolbibliotheek in het kader van de
door de gemeente bekostigde IKC ontwikkeling. Eind
december heeft de oplevering plaatsgevonden.
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In het eerste kwartaal van 2018 is Het Letterveld
intern (gedeeltelijk) aangepast en uitgebreid met een
schoolbibliotheek.
Enkele grotere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in
2018:
- Vernieuwen van de dakbedekking en bestrating
van het kleuterplein van De Bonkelaar Jan
Tooropstraat;
- Aanpak van het schoolplein bij Step!;
- Vervanging van brandmeldinstallaties bij De
Windhoek, De Weier en De Kubus;
- Vervanging van het hekwerk aan de achterzijde
van De Kubus;
- Vervangingen van enkele
optimaliseringsregelingen van CV-installaties bij
De Windhoek, De Weier en De Kubus;
- Vernieuwen van enkele sanitaire (toilet)groepen
bij De Stapvoorde.
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11. Financiën
Planning & control

Kengetallen financiële continuïteit

De planning- & controlcyclus kan kort omschreven
worden als een zichzelf herhalend proces van plannen,
presteren, het vergelijken van prestaties met de planning,
het evalueren en het verbeteren van de planning.
De focus van de financiële sturing is vooral gericht op de
kostenkant. Omdat de personeelskosten ongeveer 85%
van de lasten vormen, wordt hier scherp toezicht op
gehouden. Bij de begroting voor de personele formatie
(schooljaar) wordt gebruik gemaakt van het model
“begroting geld” van de PO-raad in euro’s én werkelijke
loonkosten in euro’s. Vanaf aanvang van het schooljaar
wordt maandelijks na het verwerken van de loonkosten
een overzicht per schooljaar bijgehouden, waarin inzicht
wordt verstrekt in de maandelijkse werkelijke loonkosten.

Het financiële toezicht op het onderwijs berust bij de
Inspectie van het Onderwijs. Een van de onderdelen van
dat financiële toezicht is het zogenaamde toezicht op de
financiële continuïteit: de vraag of een schoolbestuur
financieel gezond is en op korte en langere termijn aan
haar financiële verplichtingen kan voldoen.
Dit toezicht, dat deel uitmaakt van het geïntegreerd
toezicht, vindt risicogericht plaats. Op grond van een
analyse van de financiële gegevens uit de jaarrekening,
de continuïteitsparagraaf uit het jaarverslag of eventuele
signalen, bepaalt de inspectie of de positie van een
schoolbestuur nader moet worden onderzocht. Bij de
analyse gebruikt de inspectie ter detectie van de risico’s
een set kengetallen.

Tevens vindt er zeer regelmatig overleg plaats tussen de
voorzitter College van Bestuur en de staf op gebied van
huisvesting, personeel en financiën.

Deze kengetallen zijn nadrukkelijk geen normen waaraan
schoolbesturen moeten voldoen. Het onderschrijden van
een norm leidt niet automatisch tot aangepast financieel
toezicht en het behalen van de norm leidt omgekeerd
niet automatisch tot het opheffen van een aangepast
financieel toezicht als daar sprake van is. De bepaling van
aangepast financieel toezicht vindt plaats in de vorm van
een uitvoeriger onderzoek waarbij veel meer aspecten in
ogenschouw worden genomen.

‘Het bestuur van OPOA is financieel
gezond. Het bestuur weet hoeveel geld het
nu en in de toekomst nodig heeft voor het
geven van goed onderwijs.’
(bron: rapport onderwijsinspectie mrt 2018)

Jaarlijks wordt een begroting per kalenderjaar opgesteld.
Ook zijn er voor onderhoud, meubilair, ICT en methoden
investeringsbegrotingen opgesteld die een onderdeel
vormen van de meerjarenbegroting. Aan de Raad van
Toezicht wordt per kwartaal een financiële rapportage
verstrekt. Daarnaast wordt een bestuursverslag volgens
de richtlijnen van het ministerie van OCenW opgesteld.

De set kengetallen waar de inspectie gebruik van
maakt, geldt voor alle schoolbesturen. Niettemin zijn er,
afhankelijk van de context waarin zij opereren, verschillen
in het belang van de kengetallen en de te gebruiken
grenswaarden voor de signalering.
Onderstaand volgt een toelichting van de getallen van
OPOA met de cijfers van 2018 en voorgaande jaren. In
de continuïteitsparagraaf wordt een raming en nadere
toelichting weergegeven t/m het jaar 2022.

Planning & control is een structureel proces en moet
consequent worden volgehouden. De belangrijkste reden
om een planning- & controlcyclus in te voeren is om de
inzet van de middelen voor het bereiken van de doelen
transparant te maken. Hierdoor wordt het mogelijk om
kosten te voorzien, te dekken, te beheersen en te sturen
op knelpunten.
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Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en geeft aan in hoeverre op langere
termijn aan verplichtingen kan blijven worden voldaan.
Definitie: Eigen vermogen plus voorzieningen gedeeld door de totale passiva.
Solvabiliteit OPOA 2018; 72%

(2017; 69%)

(2016; 68%)

Als signaleringswaarde voor de solvabiliteit geldt een ondergrens van tenminste 30%.

Liquiditeit

De liquiditeit (current ratio) brengt in beeld in hoeverre een bestuur aan de lopende verplichtingen kan voldoen.
Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (de som van de liquide middelen, de vorderingen (en de
voorraden)) en het kort vreemd vermogen.
Liquiditeit OPOA 2018; 1,65

(2017; 0,88)

(2016; 1,08)

Als signaleringswaardes voor de liquiditeit geldt een minimum waarde van 0,75.

Huisvestingsratio

De huisvestingsratio geeft aan welk gedeelte aan huisvesting wordt besteed ten opzichte van de totale lasten. Dit
kengetal is nieuw ten opzichte van vorig jaar.
Definitie: huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen / de totale lasten.
Huisvestingsratio OPOA 2018; 6,83%

(2017; 6,64%)

(2016; 6,41%)

Als signaleringswaarde wordt een maximum gehanteerd van 10%.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van het financiële vermogen om exploitatie- tegenvallers met reserves
op te vangen. De definitie van dit kengetal is ten opzichte van vorig jaar veranderend.
Definitie: Eigen vermogen / totale baten.
Weerstandsvermogen OPOA 2018; 22%

(2017; 21%)

(2016; 24%)

Als signaleringswaarde wordt een minimum gehanteerd van 5%.

Rentabiliteit

De rentabiliteit laat zien in welke mate baten en lasten van de instelling met elkaar in evenwicht zijn.
Definitie: Resultaat plus resultaat financiële baten en lasten gedeeld door totaal baten plus resultaat financiële baten
en lasten.
Rentabiliteit OPOA 2018; 0,20% (2017; -/- 0,61%) (2016; -/- 0,80%)
De signaleringswaarde van de inspectie geeft voor een 3-jarige termijn aan dat de rentabiliteit gemiddeld positief
moeten zijn.
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Toelichting financieel resultaat
Realisatie versus begroting
OPOA is penvoerder van het project Opleiden in de school (OIS). Derhalve dienen de volledige cijfers van dit project
in de jaarrekening te worden opgenomen. Dit is dus inclusief de baten en lasten, welke resultaatneutraal zijn, van de
deelnemende partners van de projecten. Om een zuiverder beeld te krijgen voor OPOA worden deze baten en lasten
gecorrigeerd om zodoende een betere vergelijking te kunnen maken met de begroting waar de baten en lasten van
de deelnemende partners ook niet worden meegenomen. Het begrote resultaat 2018 was € 173.000,- negatief. Het
gerealiseerde resultaat 2018 valt € 208.000,- gunstiger uit en komt dus op € 35.000,- positief.

Staat van baten en lasten

3

Baten

3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.5 Overige baten
Totaal Baten
4

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal Lasten

Saldo baten en lasten
5

verschil
excl.
Begroting
2018
€

verschil na
corr.
partners
Project OIS
€

Realisatie
2018
€

partners
Project OIS
€

verschil
€

15.525.000
434.000
116.000

16.884.548
460.425
227.230

1.359.548
26.425
111.230

-271.545
0
0

1.088.003
26.425
111.230

16.075.000

17.572.203

1.497.203

-271.545

1.225.658

13.856.000
497.000
1.093.000
885.000

15.044.826
499.584
1.189.881
894.345

-1.188.826
-2.584
-96.881
-9.345

-271.545
0
0
0

-917.281
-2.584
-96.881
-9.345

16.331.000

17.628.635

-1.297.635

-271.545

-1.026.090

-256.000

-56.433

199.568

-

199.568

85.000
2.000

93.149
1.369

8.149
631

-

8.149
631

83.000

91.780

8.780

-

8.780

173.000-

35.348

208.348

-

208.348

Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten
5.2 Financiële lasten
Saldo fin. baten en lasten
Exploitatieresultaat
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Toelichting verschillen na correctie partners projecten
Saldo van 3.1 Rijksbijdragen én 4.1 Personele lasten is € 171.000,- hoger.
In juni is er een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De belangrijkste
financiële punten uit het onderhandelaarsakkoord zijn:
Alle leraren krijgen een nieuwe, flink hogere salarisschaal per september;
Daar bovenop krijgen alle medewerkers een marktconforme salarisverhoging van 2,5% per 1 september;
Alle leraren krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris;
Alle medewerkers krijgen in oktober een eenmalige uitkering van € 750,- (naar rato van de aanstelling en
aanstellingsduur).
Bovenstaande punten hebben geresulteerd in hogere kosten en hogere gecorrigeerde beschikkingen waardoor de
baten en lasten in ongeveer dezelfde verhouding (€ 1.000.000,-) zijn gestegen t.o.v. de begroting.

- Rijksbijdrage

Voor het schooljaar 2018/2019 zijn extra middelen ontvangen voor werkdrukverlaging van
€ 410.000,-. Voor 5/12 gedeelte (augustus t/m december) ad. € 171.000,- heeft dit betrekking op het kalenderjaar
2018. De inzet van deze middelen zorgt hier dus ook voor eenzelfde kostenpost bij 4.1 Personele lasten.
Minder 1e jaars asielzoekerskinderen bij het Palet zorgt voor een lagere bijstelling van deze middelen van € 36.000,. De bedragen die van het samenwerkingsverband worden ontvangen vallen € 146.000,- hoger uit (o.a. door een
incidentele bate). De hier genoemde bedragen zijn onderdeel van de totale bijstelling van de in de alinea hierboven
vermelde € 1.000.000,-

- Personele lasten

De afrekening 2017 van het Vervangingsfonds zorgt voor een financiële meevaller van
€ 75.000,-. Het langdurig verzuim zorgt daarentegen voor structurele vervangingskosten. Daarnaast blijft het een
aandachtspunt dat minder leerlingen zorgen voor een lagere bekostiging, maar niet altijd tot minder groepen en
minder formatieve inzet. Omdat 85% van de lasten bestaat uit personele lasten zal hier een continue bewaking
op blijven zitten. Om het exploitatieresultaat voor nu en in de toekomst te kunnen blijven beheersen, geldt in zijn
algemeenheid voor alle kosten (dus niet alleen personele lasten) dat investeringen kritisch en zorgvuldig afgewogen
moeten worden.

3.5 Overige baten zijn gestegen met € 111.000,-.

Extra middelen voor detachering, subsidie en zorgmiddelen zorgen voor een stijging van deze baten. Hier staan ook
extra personele kosten tegenover (per saldo resultaatneutraal).

4.3 Huisvestingslasten zijn gestegen met € 97.000,-

Hogere onderhouds-, verhuis-, energie- en schoonmaakkosten zorgen gezamenlijk voor een overschrijding van de
huisvestingslasten.
De overige posten hebben t.o.v. de begroting geen (noemenswaardige) wijzigingen ondergaan.

- Overig

Voor vijf schooljaren (2015/2016 t/m 2019/2020) wordt bijzondere bekostiging ontvangen via de prestatiebox voor
het realiseren van afspraken uit het bestuursakkoord. De vier actielijnen uit het bestuursakkoord zijn:
talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
professionele scholen
doorgaande ontwikkellijnen
O.a. bovenstaande actielijnen maken deel uit van het strategisch beleidsplan (sbp) van OPOA. Deze heeft zes
speerpunten:
brede talentontwikkeling
passend onderwijs
professioneel en betrokken
ondernemen met plezier
samenwerken
innovatief
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Een afgeleide vorm van het sbp is het jaarplan sbp. Hierin worden de jaardoelen, acties, opleverdata en uitvoering
weergegeven en bijgehouden.

Toelichting (mutaties) balans
De Materiële Vaste Activa (MVA) (1.2) zijn ongeveer € 100.000,- gedaald. Lagere investeringen t.o.v. hogere
afschrijvingslasten zijn hier de oorzaak van. Er vinden o.a. minder investeringen plaats in methoden (MVA), maar juist
meer in licenties (exploitatie).
De Financiële Vaste Activa (FVA) (1.3) zijn met € 1.100.000,- gedaald (zie toelichting Treasuryverslag). Omdat een
drietal deposito’s (met een gezamenlijke waarde van € 1.100.000,-) een afloop hebben in het kalenderjaar 2019
dienen deze per balansdatum 31-12-2018 niet onder de FVA, maar onder de liquide middelen (zie onder) te worden
verantwoord. Deposito’s met een looptijd langer dan een jaar vallen onder de FVA. Deposito’s met een looptijd van
korter dan één jaar vallen onder de liquide middelen.
De vorderingen (1.5) zijn in 2018 met ongeveer € 100.000,- gedaald. Dit wordt grotendeels bepaald door een lagere
vordering op het Ministerie, diverse schoolbesturen en de gemeente.
De liquide middelen (1.7) zijn met ruim € 1.200.000,- gestegen. Omdat een drietal deposito’s (met een gezamenlijke
waarde van € 1.100.000,-) een afloop hebben in het kalenderjaar 2019 dienen deze per balansdatum 31-12-2018 niet
onder de FVA, maar onder de liquide middelen te worden verantwoord (zie ook FVA).
Het eigen vermogen (2.1) is gestegen met € 35.000,-. Dit komt door het positieve exploitatieresultaat.
De totale voorzieningen (2.2) zijn gestegen met ruim € 100.000,-. Dit wordt voornamelijk bepaald door een stijging
van de onderhoudsvoorziening.
Op totaalniveau zijn de kortlopende schulden (2.4) met ongeveer € 250.000,- gedaald. Dit wordt grotendeels
veroorzaakt door een lagere post van crediteuren. Per ultimo 2017 bestond de crediteurenpost uit veel
schoolbesturen die vanuit het project versterking samenwerking t/m december 2017 in januari 2018 zijn uitbetaald.

Treasuryverslag

Bij het opstellen van het treasurystatuut is rekening gehouden met de bepalingen uit de regeling van de
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016, nr. WJZ/800938 (6670), houdende regels voor
onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen
voor financiële derivaten (Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016).
Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële
vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Het
treasurystatuut van OPOA voldoet aan het treasurybeleid binnen de kaders van de Regeling van de Minister van OCW.
Beleggingen en belenen mogen alleen risicomijdend plaatsvinden; d.w.z. dat de liquide middelen zodanig beheerd
dienen te worden dat de uitgezette hoofdsom gegarandeerd blijft. Bij het uitzetten van alle overtollige middelen
wordt gehandeld overeenkomstig de in de regeling gestelde verplichtingen. De algemene doelstellingen van het
treasurybeleid luiden:
		 - het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities
		 (beschikbaarheid);
		 - het minimaliseren van de kosten van leningen (kostenminimalisatie);
		 - het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de kaders van het
			 treasurystatuut (rentemaximalisatie);
		 - het beheersen en bewaken van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen zijn verbonden
			 (risicominimalisatie).
Het saldo financiële baten en lasten over het jaar 2018 bedraagt € 92.000,- (begroting € 83.000,-). In 2009 heeft OPOA
de overstap gemaakt naar het schatkistbankieren van Ministerie van Financiën.
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De achterliggende gedachte was om bij een veilige en betrouwbare instantie zo flexibel mogelijk met middelen om
te kunnen gaan tegen een zo hoog mogelijk rendement. Het streven was om een ideaalcomplex in deposito’s op
te bouwen. Dat wil zeggen dat deposito’s 10 jaar worden weggezet en dat op een gegeven moment jaarlijks 1/10
vrijvalt, welke vervolgens weer 10 jaar wordt weggezet. Deze opbouw heeft plaatsgevonden t/m 2011. Daarna is
in verband met de historische lage rente ervoor gekozen om voorlopig geen deposito’s voor 10 jaar te plaatsen. De
waarde van deposito’s per ultimo 2018 bedraagt € 2.550.000,-. Het betreft 9 deposito’s met waardes tussen de €
200.000,- en € 500.000,- en looptijden met einddata tussen september 2019 en juli 2021.
Bijlage D1 geeft een onderbouwing van de financiële baten en lasten en een verloop- overzicht van de uitstaande
gelden.

A Continuïteitsparagraaf
Schoolbesturen zijn verplicht om hun toekomstperspectief op te nemen in een zogeheten continuïteitsparagraaf in
het jaarverslag. Deze richt zich ten eerste op de financiële gevolgen van toekomstige ontwikkelingen voor de drie
jaren volgend op het verslagjaar. Ten tweede bevat de paragraaf een inhoudelijke en procesmatige beschrijving van
het risicomanagement. Tot slot dient vermeld te worden hoe er wordt omgegaan met de Code Goed Bestuur, de
governancecode van het primair onderwijs.

A1 Personele bezetting en leerlingenaantallen

Kengetal
aantal leerlingen per 1 oktober
Personele bezetting in fte:
- Bestuur / management
- Personeel primair proces
- Ondersteunend personeel
Totaal personele bezetting

2018
2.541

prognose
2019
2.509

prognose
2020
2.455

prognose
2021
2.413

prognose
2022
2.374

17
164
19
200

17
161
19
197

16
157
20
193

15
154
21
190

15
151
21
187

Prognose Leerlingenaantallen per school
School
De Bonkelaar
Het Letterveld
Step!
De Tandem
De Kubus
De Stapvoorde
De Weier
De Windhoek
Het Palet
Totaal

1-10-2018
383
229
94
183
241
200
470
551
190
2.541

1-10-2019
394
240
94
181
232
201
461
520
186
2.509

1-10-2020
397
237
93
172
218
193
452
507
186
2.455

1-10-2021
399
241
96
170
212
187
433
489
186
2.413

1-10-2022
395
247
100
166
202
185
418
475
186
2.374

De kengetallen laten zien dat OPOA de komende jaren rekening dient te houden met een terugloop van het aantal
leerlingen. De prognoses van zowel de gemeente Almelo als de directies van de betreffende scholen bevestigen deze
terugloop.

Bestuursverslag 2018

31

De terugloop wordt veroorzaakt door een combinatie van vergrijzing en ontgroening en het gegeven dat mensen werk
en woonplaats zoeken buiten de regio. Er wordt rekening gehouden met een krimp van het aantal leerlingen met
gemiddeld 1,5%.

A2 Meerjarenbegroting
Balans

Realisatie
2018
€

Raming
2019
€

Raming
2020
€

Raming
2021
€

Raming
2022
€

2.065.209
1.450.000
3.515.209

2.150.000
1.700.000
3.850.000

2.050.000
750.000
2.800.000

1.950.000
750.000
2.700.000

1.900.000
1.000.000
2.900.000

Vlottende activa:
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

813.938
2.098.630
2.912.567

825.000
1.425.000
2.250.000

800.000
2.325.000
3.125.000

775.000
2.275.000
3.050.000

750.000
1.950.000
2.700.000

Totaal activa

6.427.777

6.100.000

5.925.000

5.750.000

5.600.000

Passiva
Eigen vermogen:
Algemene reserve
Totaal eigen vermogen

3.829.267
3.829.267

3.500.000
3.500.000

3.375.000
3.375.000

3.275.000
3.275.000

3.225.000
3.225.000

830.870

625.000

600.000

575.000

550.000

Kortlopende schulden

1.767.639

1.975.000

1.950.000

1.900.000

1.825.000

Totaal Passiva

6.427.776

6.100.000

5.925.000

5.750.000

5.600.000

Activa
Vaste activa:
Materiële VA
Financiële VA
Totaal vaste activa

Voorzieningen

Het verschil tussen de realisatie 2018 en de raming 2019 van het eigen vermogen wordt veroorzaakt doordat bij het
opstellen van de begroting 2019 de forecast van het resultaat 2018 negatiever was dan het uiteindelijke resultaat
2018. Dit heeft geleid tot een hoger dan geraamd eigen vermogen per ultimo 2018.
In 2019 wordt per saldo nog meer geïnvesteerd dan afgeschreven. Dit komt voornamelijk door ICT-investeringen.
Daarna wordt een verdere verschuiving van minder investeringen in methoden (vallen onder de MVA) en meer in
jaarlijkse verbruikskosten en licenties (vallen niet onder de MVA, maar onder de lasten) verwacht. In combinatie met
een verwachte lichte krimp van het aantal leerlingen heeft dit tot gevolg dat de MVA daalt.
De totale waarde van de deposito’s is € 2.550.000,- en dit totale saldo zal de komende drie jaren vrijvallen
(2019; € 1,1 miljoen / 2020; € 1,2 miljoen / 2021; € 250.000,-). Het streven is om een verdere opbouw van het
ideaalcomplex voor langlopende deposito’s weer op te bouwen (zie Treasuryverslag). Daarom wordt vanaf de vrijval
in 2019 gepland om jaarlijks weer aan € 250.000,- aan deposito’s te plaatsen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de
(verwachte) renteontwikkelingen. Dit verklaart de geraamde mutaties in de financiële vaste activa en liquide middelen
voor de komende jaren.
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De daling van het eigen vermogen wordt bepaald door de negatief begrote exploitatieresultaten.
Door voornamelijk investeringen in de voorziening onderhoud zal de stand van de voorzieningen de komende jaren
afnemen.
Voor de vorderingen en kortlopende schulden wordt ingeschat dat deze vanaf 2019 licht zullen dalen.

Huisvestingsbeleid

Om op de juiste wijze te kunnen anticiperen op demografische en andere ontwikkelingen hebben de grootste
schoolbesturen – Quo Vadis, PCO Noord Twente en OPOA – een gezamenlijke “Scholenvisie” opgesteld. Deze visie
geeft een perspectief op de organisatie van het onderwijs, alsmede op de wijze waarop de onderwijshuisvesting
zich ontwikkelt. De Scholenvisie moet toekomstbestendig onderwijs garanderen voor Almelo. De gemeente is vanuit
haar zorg voor een goede spreiding van onderwijs alsmede voor onderwijshuisvesting betrokken in het proces.
Daarnaast worden bij de uitwerking van de Scholenvisie ook andere partners – zoals de andere schoolbesturen,
kinderopvangorganisaties, aanpalende kindpartners als jeugdzorginstanties – betrokken.
De visie op onderwijs is vertaald naar een mogelijk huisvestingsplan dat een vergezicht geeft van een passende
huisvestingsstructuur. Dit plan geeft waarborging en stimulering aan bestaande en toekomstige te initiëren
onderwijsactiviteiten en bijbehorende fysieke voorzieningen. Het huisvestingsplan formuleert een koers voor
2015-2025.
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Staat van baten en lasten
3

Baten

Realisatie
2018
€

3.1

Rijksbijdragen OCW

16.884.548

16.185.000

15.871.000

15.593.000

15.321.000

3.2

Overige overh.bijdragen

460.425

415.000

408.000

401.000

394.000

3.5

Overige baten

227.230

179.000

179.000

180.000

181.000

17.572.203

16.779.000

16.458.000

16.174.000

15.896.000

15.044.826

14.547.000

14.067.000

13.717.000

13.402.000

499.584

524.000

549.000

548.000

520.000

1.189.881

1.081.000

1.097.000

1.113.000

1.129.000

894.345

884.000

898.000

913.000

929.000

17.628.635

17.036.000

16.611.000

16.291.000

15.980.000

56.433-

257.000-

153.000-

117.000-

84.000-

Totaal baten
4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.4

Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Begroting
2019
€

Begroting
2020
€

Begroting
2021
€

Begroting
2022
€

5

Fin. baten en lasten

5.1

Financiële baten

93.149

77.000

25.000

20.000

20.000

5.2

Financiële lasten

1.369

2.000

2.000

2.000

2.000

Saldo fin.baten en lasten

91.780

75.000

23.000

18.000

18.000

Exploitatieresultaat

35.348

182.000-

130.000-

99.000-

66.000-

Verwachte ontwikkeling kengetallen

Kengetal
Solvabiliteit 2
Liquiditeit (current ratio)
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen
Rentabiliteit

Kengetallen
toezicht
financiële
continuïteit
< 30%
< 75%
> 10%
< 5%
3-jarig < 0
2-jarig < 0,05
1-jarig < 0,10

Realisatie
2018
72,50%
164,77%
6,83%
21,79%
0,20%

Raming
2019
67,62%
113,92%
6,43%
20,86%
-1,08%

Raming
2020
67,09%
160,26%
6,69%
20,51%
-0,79%

Raming
2021
66,96%
160,53%
6,92%
20,25%
-0,61%

Raming
2022
67,41%
147,95%
7,16%
20,29%
-0,41%

Toelichting staat van baten en lasten en kengetallen
De begroting voor de komende jaren laat een gemiddeld negatief resultaat zijn van zo’n
€ 100.000,-. Er is gekozen om een bewust en beheerst negatief resultaat te begroten waarbij het bovenmatige kapitaal
geleidelijk wordt afgebouwd en wordt aangewend voor realisatie van vastgestelde doelen en het verbeteren van
de onderwijsopbrengsten (o.a. door middel van extra scholing, inzet van onderwijsassistenten, inzet van ICT) zoals
vastgesteld in het strategisch beleidsplan.
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Solvabiliteit

Geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en geeft aan in hoeverre op langere termijn aan
verplichtingen kan blijven worden voldaan.
Definitie: Eigen vermogen plus voorzieningen gedeeld door de totale passiva.
Als signaleringsgrens voor de solvabiliteit geldt een ondergrens van tenminste 30%. OPOA komt voor de komende jaar
gemiddeld op zo’n 67% en heeft een solide solvabiliteit.

De liquiditeit (current ratio)

Brengt in beeld in hoeverre een bestuur aan de lopende verplichtingen kan voldoen.
Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (de som van de liquide middelen, de vorderingen (en de
voorraden)) en het kort vreemd vermogen.
Als signaleringsgrens voor de liquiditeit geldt een waarde van < 0,75. OPOA heeft haar financiële middelen
ondergebracht bij het schatkistbankieren van Ministerie van Financiën. Onder de vlottende activa vallen de deposito’s
met een looptijd tot één jaar. Deposito’s met een looptijd langer dan één jaar vallen niet onder de vlottende activa,
maar onder de financiële vaste activa. Alle deposito’s zouden op elk moment liquide kunnen worden gemaakt. Dit
heeft te maken met het voordeel van het schatkistbankieren dat alle deposito’s (dus ongeacht de looptijd) dagelijks
vrijgevallen kunnen laten worden zonder boeterente. De mutaties door het (verwachte) plaatsen en vrijvallen van
deposito’s zorgt voor toekomstige fluctuaties van dit kengetal.

De huisvestingsratio

Geeft aan dat de huisvestingslasten maximaal 10% mogen bedragen van de totale lasten.
Definitie: huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen / de totale lasten.
Voor OPOA blijft dit percentage de komende jaren rond de 7%.

Het weerstandsvermogen

Geeft een indicatie van het financiële vermogen om exploitatie- tegenvallers met reserves op te vangen.
Definitie: Eigen vermogen / totale baten.
Met een gemiddelde raming voor OPOA van ruim 20% ligt dit ruim boven de minimum signaleringsgrens van 5% van
de inspectie.

De rentabiliteit

Laat zien in welke mate baten en lasten van de instelling met elkaar in evenwicht zijn.
Definitie: Resultaat plus resultaat financiële baten en lasten gedeeld door totaal baten plus resultaat financiële baten
en lasten.
De signaleringswaarde van de inspectie geeft voor een 3-jarige termijn aan dat de rentabiliteit gemiddeld positief
moeten zijn. Voor OPOA wordt deze de komende jaren geraamd op ongeveer 1% negatief. Zoals hierboven gemeld,
heeft OPOA ervoor gekozen voor de komende jaren een bewust en beheerst negatief resultaat te begroten waarbij
het bovenmatige kapitaal geleidelijk wordt afgebouwd en wordt aangewend voor betere realisatie van vastgestelde
doelen en te bereiken onderwijsopbrengsten. Inherent is hieraan een (licht) negatief kengetal van de rentabiliteit voor
de komende jaren.
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B1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
Risicomanagement moet ervoor zorgen dat risico’s tijdig worden geïdentificeerd, beoordeeld en dat men maatregelen
treft die de kans van optreden of de gevolgen van risico’s op een gewenste wijze beïnvloeden.
Een risicobeheersings- en controlesysteem is een systeem dat “risico’s identificeert, kwalificeert en waar mogelijk
kwantificeert en dat het mogelijk maakt na te gaan of deze risico’s daadwerkelijk worden beheerst”. Het gaat
hier niet om een diagnosemodel, om één specifieke techniek of analyse. Het gaat om een passend geheel van
beleidsmaatregelen, processen, taken en gedragingen die er gezamenlijk voor zorgen om beter te reageren op
belangrijke risico’s en die bijdragen aan het naleven van interne afspraken en wettelijke regels. Een risicobeheersings- en controlesysteem heeft niet alleen betrekking op financiële risico’s, maar op alle risico’s die een
rol spelen bij het realiseren van strategische, operationele en financiële doelstellingen.
Structureel worden binnen OPOA risico’s besproken en wordt bepaald hoe hier mee om te gaan. In de
kwartaalrapportages, de meerjarenbegroting en het bestuursverslag worden de risico’s en beheersingsmaatregelen
verantwoord.
Tevens wordt jaarlijks gebruik gemaakt van het instrument “verantwoording van financiën” van de PO Raad.
Dit rekenmodel zorgt er bijvoorbeeld voor dat na invoer van financiële gegevens alle relevante kapitaals- en
vermogenskengetallen worden berekend en overzichtelijk wordt samengevat. “Kapitaal” kan worden gedefinieerd
als de som van de bezittingen en “vermogen” kan worden gedefinieerd als de wijze waarop die bezittingen zijn
gefinancierd.
Vermogen dient op een effectieve en verantwoorde wijze te worden ingezet voor de realisatie van goed onderwijs.
Het analyseren en beoordelen van de omvang, samenstelling en noodzakelijkheid van het werkzame vermogen
biedt hiervoor een houvast. Een doordachte analyse en beoordeling maken het beter mogelijk om een meerjarig
en consistent vermogensbeleid te voeren. Tevens wordt inzichtelijk of het aangehouden vermogen in redelijke
verhouding staat tot wat nodig is voor een normale bedrijfsvoering en of de bekostiging doelmatig wordt besteed.

Instrument verantwoording van financiën stichting OPOA
Bij het instrument “verantwoording van financiën” van de PO Raad kunnen schoolbesturen hun financiële positie
evalueren en verantwoorden. Hierbij staat vooral de financiële beoordeling van de vermogenspositie centraal.
Financiële oordelen gaan ook in het onderwijs soms ongewild domineren. Deze oordelen hebben zeker hun
waarde, maar het financiële domein blijft dienstbaar aan het onderwijs. Het instrument is een samenvoeging van
3 componenten (zie onder) die de laatste jaren werden en worden gehanteerd in het Primair Onderwijs. De laatste
jaren hebben diverse fluctuaties in de diverse kengetallen plaatsgevonden. Zoals eerder aangegeven is het doel voor
OPOA om voor de komende jaren om een bewust en beheerst gemiddeld negatief resultaat van zo’n € 100.000, - te
begroten. Onderstaande cijfers zijn een uitwerking van de meerjarenbegroting t/m 2021.
I. Signalering voor te hoge financiële buffer (cf. methode IvhO, 2011-2017)
maximale financiële buffer: drie maal de signaleringswaarde van CVO
aanwezige buffer
Conclusie: te hoge financiële buffer?

2018
€ 2.649.803
€ 917.634
n.v.t.

2021
€ 2.429.100
€ 451.917
n.v.t.
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II. Bandbreedte beoordeling financiële positie (cf. methode PwC, 2008)
minimaal totaal vermogen/ totaal kapitaal
maximaal totaal vermogen/ totaal kapitaal
aanwezig totaal vermogen/ totaal kapitaal (excl. privaat vermogen)
boven de signalerings(boven)grens
onder de signalerings(onder)grens

2018
€ 5.918.998
€ 9.187.088
€ 6.280.173
€
€
-

2021
€ 5.705.590
€ 8.701.480
€ 5.647.396
€
€
58.194-

III. Bandbreedte beoordeling financiële positie cf. IvhO, 2017 - heden)
weerstandsvermogen: signalerings(boven)grens 40%

2018
22%

2021
20%

Code goed bestuur
Goed financieel management is een absolute basisvoorwaarde voor het verzorgen van het best mogelijke onderwijs
en het behalen van adequate opbrengsten, zoals omschreven in artikel 7 van de Code goed bestuur in het PO. Artikel
7 geeft tevens aan dat het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan tevens ervoor verantwoordelijk zijn dat de
beschikbare (financiële) middelen op een effectieve wijze worden ingezet ter realisatie van goed onderwijs met
adequate opbrengsten. Te veel aangehouden bezittingen (kapitaal), gaat ten koste van de mogelijkheid om verkregen
middelen anders en met meer onderwijskundige waarde in te zetten.

Beheersing en evaluatie
Beheersing maakt onderdeel uit van het proces dat risicomanagement heet. Beheersingsmaatregelen zijn
instrumenten/strategieën waarmee risico’s op de gewenste wijze worden vermeden, beïnvloed of opgevangen. Het
begrip “in control” verwijst naar een effect dat maakt dat – mede dankzij risicomanagement - bereikt wordt dat
doelen kunnen worden verwezenlijkt, het handelen voldoet aan de geldende regelgeving en interne afspraken en de
exploitatie naar behoren verloopt.
Het gaat bij risicomanagement niet alleen om de identificatie, beoordeling en behandeling van de risico’s maar ook
om regelmatige evaluatie en om consultatie en communicatie gedurende dat proces. Alleen op die manier wordt
risicomanagement een integraal onderdeel van de processen in de organisatie. Risicomanagement vraagt om een
open cultuur, de bereidheid om informatie te delen, heldere doelstellingen en een duidelijke verdeling van taken en
verantwoordelijkheden. Binnen OPOA wordt gewerkt volgens de PDCA cyclus. Het College van Bestuur voert samen
met het MT, de staf en de GMR een continu beleidsproces van initiëren, uitvoeren en evalueren uit. Het College van
Bestuur stelt de RvT in staat om ook op dit vlak haar wettelijke taak te kunnen uitvoeren.

B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
In elke kwartaalrapportage worden de belangrijkste risico’s en onzekerheden weergegeven. Als belangrijkste risico’s
komen de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingenkrimp, de bekostiging en het personeel naar voren.

De kwaliteit van het onderwijs

OPOA meet de onderwijskwaliteit en de opbrengsten met behulp van een aantal gevalideerde instrumenten. Naast
de gerealiseerde resultaten op verschillende toetsen als de Centrale Eindmeting, de Entreetoets en de LOVS-toetsen
(Leerling-Onderwijs-Volg-Systeem) worden per jaar ook variërende data als doorstroom, tevredenheid, dyslexie,
samenstelling schoolpopulatie en dergelijke meegewogen in de waardering van de kwaliteit van het onderwijs.
Risico-inventarisatie vindt plaats op basis van deze data en volgens een stappenschema, echter de beheersing
van de waargenomen risico’s richt zich met name op het verbeteren/versterken van de onderwijsleerprocessen die
hieraan ten grondslag liggen.
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Daarnaast neemt de groep leerlingen die moet worden voorzien van een onderwijsaanbod dat past bij hun eigen
ontwikkelingsperspectief toe. Enerzijds is dit direct gerelateerd aan de invoering van Passend Onderwijs, maar
anderzijds signaleert OPOA ook een verandering in de samenstelling van de schoolpopulaties. Beide factoren vormen
een mogelijk risico met betrekking tot het realiseren van voldoende eindopbrengsten.
Om de mogelijke risico’s op onvoldoende eindopbrengsten op langere termijn te verkleinen zet OPOA het proactief
sturen op het verbeteren van de onderwijsopbrengsten in een vroegtijdig stadium.

Beheersmaatregelen kwaliteitsrisico’s:
•

In directe relatie tot de onderwijsopbrengsten:
o Ondersteuning van een drietal scholen in het realiseren van voldoende eindopbrengsten d.m.v. plan
van aanpak groep 7 en/of 8
o Verbetering van de kwaliteitszorg op twee scholen
o Coaching/ondersteuning individuele leerkrachten
o Inkoop extra pedagogisch-didactisch onderzoek
o Vaststelling bestuursnormen onderwijsopbrengsten groep 3 t/m 8
o Verbeterde afstemming van het onderwijsaanbod op de schoolpopulatie

•

In relatie tot de onderwijsleerprocessen:
o Scholingstrajecten schoolteams op maat: opbrengstgericht werken, didactisch handelen en
groepsplanloos werken
o Scholingstrajecten directies gericht op het versterken van het onderwijskundig leiderschap
o Inzet ICT als middel en ter versterking van het gedifferentieerde onderwijsaanbod, zoals Snappet en
Focus
o Extra personele inzet
o Vaststelling van de bestuursnormen (de ondergrens) en de basisinrichting van de bijbehorende
processen van het kwaliteitsinstrumentarium
o Implementatie van de schoolzelfevaluatie als onderdeel van de PDCA-cyclus

•

Op organisatieniveau:
o Implementatie van het stelsel van kwaliteitszorg dat moet leiden tot preventief sturen op het ontstaan
van risico’s door het vaststellen van de bestuursnormen (ondergrenzen) en inclusief de bijbehorende
processen
o Implementatie van het traject schoolzelfevaluatie, collegiale visitatie en indien gewenst het uitvoeren
van audits
o Instellen van drie breed samengestelde beleidsgroepen (onderwijs, kwaliteit en personeel) waardoor
er meer betrokkenheid van het veld bij de beleidsontwikkeling ontstaat.

Krimp van het aantal leerlingen

Voor de komende jaren wordt een krimp verwacht van gemiddeld zo’n 1,5% per jaar. Dit cijfer is gerelateerd aan de
kengetallen die door de gemeente Almelo worden gehanteerd.
Minder leerlingen betekent minder bekostiging vanuit DUO. Tevens zal, als er geen actie wordt ondernomen, zich
steeds meer leegstand van lokalen voordoen. Deze ruimten moeten wel onderhouden en verwarmd worden,
daardoor gaat er steeds meer van het beschikbare geld naar gebouwen in plaats van naar het onderwijs.
Beheersmaatregel: Maandelijks wordt per teldatum 1e van de maand per school het aantal leerlingen bijgewerkt
waardoor continu zicht is op de ontwikkeling van het leerlingenaantal.
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Bij het opstellen van belangrijke beleidsdocumenten (o.a. het formatieplan en de meerjarenbegroting) wordt altijd
uitgegaan van de meest actuele gegevens en prognoses.

Bekostiging

Een ander belangrijk financieel risico is de onzekerheid over de bekostiging. De laatste jaren zijn de loonkosten
structureel gestegen, terwijl de bekostiging hier steeds verder bij achterblijft. Ook gedurende een jaar kunnen
premiestijgingen zorgen voor hogere kosten welke niet of slechts gedeeltelijk vergoed worden. De niet realistische
londovergoeding, waarbij de normvergoeding zo’n 30% lager is dan de werkelijke lasten is een voorbeeld van een al
jarenlang bestaand hiaat tussen de bekostiging en de hiermee in verband staande kosten.
Beheersmaatregel: Continu worden wijzigingen in de bekostiging doorgevoerd in de administratie en de forecast.
Ramingen worden zo realistisch mogelijk berekend en toegelicht wat de uitgangspunten hierbij zijn. Met de prognoses
is het uitgangspunt hierbij altijd terughoudend te zijn, doch zo realistisch mogelijk. Voor projecten worden de
eindtermijnen bewaakt en is er sprake van een flexibele schil. Voor Het Palet worden ontwikkelingen continu gevolgd
en is er een proactieve houding richting de instellingen voor extra aanvraag voor middelen.

Personeel

Andere belangrijke risico’s liggen op het gebied van personeel. De personele lasten vormen veruit het grootste deel
(zo’n 85%) van de totale lasten en met geregeld mutaties in wet- en regelgeving op personeelsgebied zorgt dit in zijn
algemeenheid altijd voor een risico. Specifieke risico’s die genoemd kunnen worden zijn een hoog verzuim, waarvan
een groot deel niet werk-gerelateerd en dus moeilijk beheersbaar is en de leeftijdsopbouw van de stichting. Deze
kenmerkt zich door een grote groep in de categorie 50+. Daarnaast is er sprake van een hoge gemiddelde leeftijd. Dit
leidt niet tot hoger verzuim maar wel tot langduriger verzuim.
Beheersmaatregel: Actuele ontwikkelingen worden continu bijgehouden en worden geïnterpreteerd op wat de
(mogelijke) gevolgen (kunnen) zijn. Tevens worden op basis hiervan maatregelen genomen zoals:
- verzuimbeleid: analyse van verzuim en te nemen maatregelen;
- coaching en begeleiding schoolteams;
- op goede wijze uitvoeren van de gesprekkencyclus;
- monitoren van de personele kosten en het desgewenst bijsturen;
- stimuleren deelname aan Talentpool;
- beleid duurzame inzetbaarheid;
- Anticiperen op mogelijk lerarentekort;
- Stimuleren interne mobiliteit.

B3 Rapportage toezichthoudend orgaan
Zie punt 2 Jaarverslag Raad van Toezicht.

A. Kraak
Voorzitter College van Bestuur Openbaar Primair Onderwijs Almelo
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B Jaarrekening
B1 Grondslagen
Algemeen
Juridische vorm en voornaamste activiteiten
De organisatie is een stichting; de voornaamste
activiteiten van Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Almelo bestaan uit het aanbieden van openbaar
basisonderwijs.
Toegepaste standaarden
De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op
het Burgerlijk Wetboek (Boek 2 Titel 9) en de Richtlijn
Jaarverslaggeving 660 ‘Onderwijsinstellingen’. Dit met
inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.
Indien niet anders vermeld, worden activa en passiva
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de
waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard
zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop
deze betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de
functionele valuta van de organisatie.
Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het
management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen en van baten en
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken
van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in
de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen
heeft.
Vergelijkende cijfers
De cijfers van 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd
teneinde vergelijking met de cijfers van 2018 mogelijk
te maken.
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Grondslagen voor de waardering van activa en
passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de verwachte economische levensduur en
worden berekend op basis van een vast percentage van
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend
met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment van ingebruikname van het materieel
vast actief. De gehanteerde activeringsgrens bedraagt
€ 500. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden
verwacht.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Kantoormeubilair
30 jaar
Schoolmeubilair
20 jaar
Gebouwen en terreinen
20 jaar
Netwerkbekabeling/apparatuur 10 jaar
Computerapparatuur
5 jaar
Leer- hulpmiddelen
8 jaar
Investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering
gebracht op de materiële vast activa.
Voor toekomstige kosten van groot onderhoud is
een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De
toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis
van het geschatte bedrag van het onderhoud en de
periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot
onderhoud verloopt
Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten,
die worden aangehouden tot einde looptijd worden
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen reële waarde,
onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening
voor het risico van oninbaarheid. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
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De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale
waarde. Indien niets anders is vermeld, staan deze vrij ter
beschikking.
Algemene reserve
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die
voortkomt uit de door (semi-) overheidsinstellingen
gefinancierde activiteiten en wordt opgebouwd uit de
resultaatbestemming (in geval van een tekort wordt dit
ten laste van de algemene reserve gebracht).
Voorzieningen
Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale
waarde en worden gevormd voor concrete of specifieke
risico’s en verplichtingen die op balansdatum bestaan en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
Onderhoudsvoorziening
Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van groot
planmatig onderhoud. De hoogte van de voorziening
is gebaseerd op de meerjaren-onderhoudsplanning.
Dagelijks onderhoud wordt rechtstreeks ten laste van de
exploitatierekening gebracht. De jaarlijkse toevoeging
aan de voorziening groot onderhoud wordt bepaald op
basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende
de gehele planperiode van het groot onderhoud op het
niveau van het onderwijspand gedeeld door het aantal
jaren waaruit dit plan bestaat. Hiermee maakt Stichting
OPOA gebruik van de tijdelijke regeling conform de
regeling jaarverslaggeving onderwijs.

De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en
beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen
mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de
jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze
risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans
opgenomen voorziening.
Per 31-12-2018 bedraagt de dekkingsgraad van de
Stichting Pensioenfonds ABP 97% (31-12-2017: 104,4%).
De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf
maanden en bedroeg per 31-12-2018 103,8%
(31-12-2017 101,5%). Hiermee voldoet het ABP niet aan
de eisen. Dit betekent dat ABP begin 2019 opnieuw een
herstelplan moest indienen; net als veel andere fondsen.
Dit herstelplan wordt beoordeeld door De Nederlandsche
Bank (DNB). Het ABP geeft aan in het herstelplan dat de
beleidsdekkingsgraad de komende jaren voldoende stijgt
en dat verlaging van de pensioenen niet aan de orde is.

Grondslagen voor de exploitatierekening
Baten
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW
subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede
de van derden ontvangen overige bijdragen. De baten
worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze
betrekking hebben. Indien deze opbrengsten betrekking
hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato
van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.

Voorziening jubilea
Deze voorziening is gevormd ter dekking van in de
toekomst, conform de CAO-bepalingen, uit te keren
bedragen als gevolg van dienstjubilea.

Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde grondslagen en toegerekend
aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

Voorziening sparen ADV
Deze voorziening is gevormd ter dekking van (mogelijke)
aanwending van de door het personeel opgebouwde
spaarverlof-rechten.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode.

Pensioenen
Voor de medewerkers van de organisatie is een
pensioenregeling getroffen welke is ondergebracht
bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP). Deze
pensioenregeling wordt – overeenkomstig de in de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte
vereenvoudiging – in de jaarrekening verwerkt als
toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over
het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden
verantwoord.
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B2 Model A Balans
Na resultaatbestemming

1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen

31 december 2018

31 december 2017

€

€

147.602
1.598.217
319.391

162.603
1.644.963
374.572
2.065.209

1.3
1.3.6

Financiële vaste activa
Effecten

1.450.000

2.182.138

2.550.000
1.450.000

1.5
1.5.2
1.5.7

Vorderingen
Ministerie van OCW
Overige vorderingen

734.610
79.328

2.550.000

761.944
145.190
813.938

1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3

Liquide middelen
Kasmiddelen
Banken
Deposito’s < 12 maanden

Totaal activa
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310
998.319
1.100.000

907.133

796
867.347
2.098.630

868.143

6.427.776

6.507.413
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B2 Model A Balans
Na resultaatbestemming

2

Passiva

31 december 2018
€

2.1
2.1.2

Eigen vermogen
Algemene reserve

2.2
2.2.1
2.2.1
2.2.3

Voorzieningen
Voorziening jubilea
Voorziening sparen ADV
Onderhoudsvoorziening

31 december 2017
€

3.829.267

195.350
47.187
602.633

3.793.920

150.800
36.727
514.717
830.870

2.4
2.4.3
2.4.4
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10

Kortlopende schulden
Crediteuren
Ministerie van OCW
Belastingen en premies soc.verz.
Schulden ter zake pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva

269.047
571.146
158.739
24.413
744.294

702.244

483.118
598.305
157.381
34.325
738.120
1.767.639

2.011.250

6.442.776

6.507.413
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B3 Model B Staat van baten en lasten
Begroting
2018
€

Realisatie
2018
€

Realisatie
2017
€

3

Baten

3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

15.525.000
434.000
116.000

16.884.548
460.425
227.230

17.350.871
524.163
234.003

Totaal Baten

16.075.000

17.572.203

18.109.036

4

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

13.856.000
497.000
1.093.000
885.000

15.044.826
499.584
1.189.881
894.345

15.694.913
501.601
1.202.397
928.534

Totaal Lasten

16.331.000

17.628.635

18.327.446

-256.000

56.433-

218.410-

Saldo baten en lasten

5

Financiële baten en lasten

5.1
5.2

Financiële baten
Financiële lasten

85.000
2.000

93.149
1.369

108.120
1.334

Saldo financiële baten en lasten

83.000

91.780

106.786

173.000-

35.348

111.625-

Exploitatieresultaat
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B4 Model C Kasstroomoverzicht
2018
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassing voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Verandering in vlottende middelen:
- Vorderingen (-/-)
- Schulden
Totale kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest (-/-)
Totale kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in MVA (-/-)
Desinvesteringen in MVA (+/+)
Overdracht middelen school (-/-)
Overige investeringen in FVA (-/-)
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

2017
€

-56.433

-218.410

499.584
128.626

501.601
48.796

-93.196
-243.611
421.362
93.149
1.369

-200.249
-253.072
279.164
108.120
1.334
513.143

382.655
0
0
-1.100.000

385.950

440.451
-44.722
317.020
-200.000
717.345

-512.749

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

Overige balansmutaties

0

0

1.230.487

-126.799

Mutatie liquide middelen
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Gebouwen
Gebouwen

Inventaris en apparatuur
Kantoormeubilair
Schoolmeubilair
Netwerkbekabeling/apparatuur
Computerapparatuur

Leermiddelen
Leer- hulpmiddelen

1.2.1
1.2.1.1

1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3

1.2.3
1.2.3.1

4.890.987

896.485

1.565.336

10.341
1.691.912
426.904

300.009

2.182.138

374.572

770.433

6.391
791.294
76.846

382.655

37.034

314.385

31.236
-

-

€

€

162.603

Investeringen

Stand per 31
december
2017

Gebouwen
Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Kantoormeubilair
Schoolmeubilair
Netwerkbekabeling/apparatuur
Computerapparatuur
Leermiddelen
Leer- hulpmiddelen

2.708.849

521.913

794.903

3.950
900.618
350.059

137.406

Aanschafwaarde Afschrijvingen
per 31 decemtot en met
ber 2017
31 december
2017
€
€

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:

Totaal

Materiële vaste activa

1.2

1.2.2.4

Activa

1

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

€

8 jaar

30 jaar
20 jaar
10 jaar
5 jaar

20 jaar

580.568

93.942

267.292

100.780
118.554

-

€

-

580.568

93.942

267.292

100.780
118.554

Mutaties 2018
Aanschafwaarde
Afschrijvingen
desinvesteringen
desinvesteringen

345
80.486
26.489

15.000

499.584

92.216

285.047

€

Afschrijvingen

4.693.075

839.577

1.612.429

10.341
1.622.369
308.351

300.009

2.627.865

520.186

812.659

4.295
880.324
257.994

152.407

Aanschafwaarde Afschrijvingen
per 31 decemtot en met
ber 2018
31 december
2018
€
€

2.065.209

319.391

799.770

6.046
742.045
50.356

147.602

€

Stand per 31
december
2018

46

47

1.3

1.3.6

Financiele vaste activa (Zie bijlage D1)

Deposito’s > 12 maanden

Stand per 31
december
2017
€
2.550.000

Mutaties 2018
Aanschaf
mutatie naar
2018
< 12 maanden

-

1.100.000-

1.450.000

€

2.550.000

1.5

-

€
1.100.000-

Stand per 31
december
2018
€
1.450.000

Vorderingen
31 december 2018

1.5.2

1.5.7

1.7

1.7.1
1.7.2
1.7.3

Te vorderen Lumpsum
Te vorderen impulsgeb./P&A/prest.
box/asielz.
Ministerie van OCW
Rente
Overige
Overige vorderingen

€
718.540
16.070

€

31 december 2017
€
687.997
73.947

734.610
39.122
40.206

€

761.944
39.080
106.110

79.328

145.190

813.938

907.133

31 december 2018
€
310
998.319
1.100.000

31 december 2017
€
796
867.347
-

2.098.630

868.143

Liquide middelen (Zie bijlage D1)

Kasmiddelen
Banken (credit r.c.)
Deposito’s < 12 maanden
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2

Passiva

2.1

Eigen vermogen
Mutaties 2018
Stand per 31 Overige mutaties Bestemming
december 2017
resultaat

2.1.1

Algemene reserve

€
3.793.920

€

€
35.348

Stand per 31
december 2018
€
3.829.267

Het exploitatieresultaat over het jaar 2018 bedraagt € 35.348,- positief. Voorgesteld wordt het positieve
resultaat als volgt te bestemmen: € 35.348,- toe te voegen aan de algemene reserve. Dit voorstel is op voorhand verwerkt in de balans.
Bovenstaande reserve is ontstaan uit publieke middelen.

2.2

Voorzieningen
Mutaties 2018
Stand per 31
december 2017

2.2.1
2.2.1
2.2.3

Voorziening jubilea *
Voorziening sparen ADV
Voorziening onderhoud

€
150.800
36.727
514.717
702.244

Dotaties
€

Onttrekkingen

43.250
11.545
400.000

€
13.0001.085312.083-

454.795

311.869-

Stand per 31
december 2018
€
181.050
47.187
602.633
830.870

Deze drie voorzieningen hebben een langlopend karakter.
* voorziening jubilea is gebaseerd op het aantal fte’s per ultimo kalenderjaar. Voor 2018 is het aantal fte’s
213.
Van het totaal van de voorzieningen heeft € 258.000,- een looptijd van meer dan 1 jaar.
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2.4

Kortlopende schulden
31 december 2018
€
€

2.4.3
2.4.4

Crediteuren
Ministerie van OCW
Afdr / inh loonheffing
Afdr / inh Participatiefonds
Afdr / inh verplVervangingsfonds
2.4.7 Belastingen en premies soc.verz.
Afdr / inh ABP
Afdr / inh FPU
Afdr / inh IP/BW
2.4.8 Schulden terzake pensioenen
Netto salarissen + levensl.verlof
Vooruit ontvangen ID-ers
2.4.9 Overige kortlopende schulden
Te betalen vakantie-uitkering
Vervangingsfonds
OIS
Overige
Onder model G (z.o.z.) vallen;
- Lerarenbeurs
2.4.10 Overlopende passiva

269.047
527.132
42.244
1.770
571.146
134.818
21.627
2.294
158.739
24.413
24.413
451.034
26.667
266.593
-

31 december 2017
€
€
483.118
531.688
29.122
37.495
598.305
132.624
22.277
2.479
157.381
30.702
3.623
34.325
434.172
94.675
47.844
153.834
7.596

744.294

738.120

1.767.639

2.011.250
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Omschrijving

Lerarenbeurs

datum

Omschrijving

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

toewijzing
Kenmerk
datum

0

0

bedrag van
ontvangen t/m
de toewijzing
verslagjaar
€
€

totale
kosten
€
0

te verrekenen
ultimo
verslagjaar
€
0

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsiediebeschikking
bedrag van
ontvangen t/m geheel uitgevoerd en afgerond
nog niet geheel afgerond
de toewijzing verslagjaar
aankruisen wat van toepassing is
€
€
53.548
53.548
v
53.548
53.548

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)

toewijzing
Kenmerk

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)

Model G
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B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief) / niet uit de balans
blijkende rechten (actief)
bedrag per jaar
- schoonmaak
- gas
- electra
- kopieerapparatuur

looptijd
01-02-2015 t/m 31-01-2019
01-01-2018 t/m 31-12-2018
01-01-2017 t/m 31-12-2018
01-12-2017 t/m 01-12-2022

excl.btw
241.471
95.684
67.166
48.093

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die toegelicht dienen te worden.

Verbonden partijen
Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)
Naam
Stichting vrienden Basisschool De Bonkelaar
Stichting vrienden Basisschool Het Letterveld
Stichting vrienden Basisschool Step!
Stichting vrienden Basisschool De Tandem
Stichting vrienden Basisschool De Kubus
Stichting vrienden Basisschool De Stapvoorde
Oudervereniging van OBS De Weier
Stichting vrienden Basisschool De Windhoek
Stichting vrienden Basisschool Het Palet
Samenwerkingsverband 23-01 Twente Noord
Stichting OCA

Juridische vorm
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Vereniging
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting

Statutaire zetel
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo
Almelo

Bovengenoemde verbonden partijen zijn niet in de consolidatie opgenomen in verband met
het ontbreken van een beslissende zeggenschap en of overheersende invloed.
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B7

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

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.1.1
3.1.2

3.2

Normatieve rijksbijdragen OCW
Geoormerkt
Overige subsidies OCW

3.5.4
3.5.5
3.5.8

22.312

2017
€
17.350.871
418.804

-

-

16.884.548

17.350.871

2018
€
3.623
422.824
33.978

2017
€
16.338
467.015
40.810

460.425

524.163

2018
€
47.717
107.571
71.942

2017
€
60.851
130.949
42.202

227.230

234.003

Overige overheidsbijdragen

Gesubsieerde arbeid
Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)
Overige

3.5

2018
€
16.884.548

Overige baten

Verhuur onroerende zaken
Detachering personeel
Overige
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4

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.1.1
4.1.2

4.1.3
4.1.4

4.2

4.2.2
4.2.3
4.2.5

4.3

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Reiskosten/dienstreizen
Gratificaties
Loonkosten derden
(Na)scholing
Personeels- en arbeidsmarktbeleid
Arbo-dienstverlening
Overige (projecten)
Overige personele lasten
Uitkeringen (-/-)

2018
€
10.410.787
3.348.660

2017
€
10.328.640
3.555.203

57.030
13.983
679.439
196.663

56.801
30.936
1.330.662
232.172

151.535
59.020
323.277

202.350
75.245
604.147
1.480.946
195.568-

2.532.312
721.242-

15.044.826

15.694.913

2018
€
15.000
392.368
92.216

2017
€
15.000
383.050
103.550

499.584

501.601

2018
€
124.805
400.000
155.640
204.371
266.686
16.942
21.437

2017
€
136.523
400.000
149.110
192.201
273.138
18.999
32.426

1.189.881

1.202.397

Afschrijvingen

Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen PO

Huisvestingslasten

Huurkosten
Dotatie onderhoudsvoorziening
Dagelijks onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Overige huisvestingslasten
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4.4

4.4.1
4.4.2
4.4.4

Overige lasten

Administratie, beheer en bestuur
Inventaris, apparatuur
Overige

2018
€
216.860
590.408
87.078

2017
€
229.028
598.076
101.431

894.345

928.534

2018
€
93.149

2017
€
108.120

2018

2017

Toelichting accountantshonorarium (vallend onder 4.4.1)
- Onderzoek jaarrekening € 19.300,-- (2017: € 18.755,-).

5.1

Financiële baten (Zie bijlage D1)

Rentebaten

5.2

Financiële lasten (Zie bijlage D1)

€
Bankkosten/rentelasten
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€
1.369

1.334

Functie

Gegevens bij overschrijding toepasselijke norm

Lid

Lid

Vicevoorzitter

Functie
Voorzitter

Vermelding alle toezichthouders

Functie

Vermelding alle interim-bestuurders

Functie
Voorzitter College van Bestuur

Jaar

Jaar
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017

Jaar

Jaar
2018
2017

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking

Vermelding bezoldiging topfunctionarissen

B.I. Sauer

D.A. Verbaan

J.W. Kromdijk

Voorzitter
(J/N)
Naam

N

N

N

Voorzitter
(J/N)
Naam
J
J.P. Wassens

Voorzitter
(J/N)
Naam

Voorzitter
(J/N)
Naam
J
A. Kraak
J
A. Kraak

B8 WNT Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen

Ingangsdatum
dienstverb.

Ingangsdatum
dienstverb.
1-10-2013
1-10-2013
1-10-2013
1-10-2013
1-10-2013
1-10-2013
1-10-2017
1-10-2017

Ingangsdatum
dienstverb.

Ingangsdatum
dienstverb.
1-8-2014
1-8-2014

Einddatum
dienstverb.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Einddatum
dienstverb.
n.v.t.

Einddatum
dienstverb.

Einddatum
dienstverb.
n.v.t.
n.v.t.

Omvang
dienstverb.
in FTE

Omvang
dienstverb.
in FTE

Omvang
dienstverb.
in FTE

Beloning

Beloning
€ 3.750
€ 3.750
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 625

Beloning

Omvang
dienstverb.
in FTE
Beloning
1
€ 112.074
1
€ 110.982

Belastb.
vaste en
var. onk.

Belastb.
vaste en
var. onk.

Belastb.
vaste en
var. onk.

Belastb.
vaste en
var. onk.

Voorzien.
beloning
betaalbaar
op termijn

Voorzien.
beloning
betaalbaar
op termijn

Voorzien.
beloning
betaalbaar
op termijn

Voorzien.
beloning
betaalbaar
op termijn
€ 17.874
€ 16.792

Uitk.
beëindiging
dienstverb.

Uitk.
beëindiging
dienstverb.

Uitk.
beëindiging
dienstverb.

Uitk.
beëindiging
dienstverb.

Individueel
WNTbezoldiging

Totale
bezoldiging
€ 3.750
€ 3.750
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 2.500
€ 625

Totale
bezoldiging

Totale
bezoldiging
€ 129.948
€ 127.774

Individueel
WNTbezoldiging
€ 21.900
€ 21.150
€ 14.600
€ 14.100
€ 14.600
€ 14.100
€ 14.600
€ 3.525

Individueel
WNTbezoldiging

Individueel
WNTbezoldiging
€ 146.000
€ 141.000
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C Overige gegevens
C1 Controleverklaring
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Kas
- Kas OPOA

Banken
- R.C. Rabobank (NL81RABO01021.63.847)
- R.C. Ministerie van Financiën (12040)

3,62%
3,58%
3,63%
3,47%
3,29%
3,30%
2,84%
2,86%
3,34%

Financiële vaste activa
- Deposito Ministerie van Financiën 10124
- Deposito Ministerie van Financiën 10143
- Deposito Ministerie van Financiën 10336
- Deposito Ministerie van Financiën 10713
- Deposito Ministerie van Financiën 10940
- Deposito Ministerie van Financiën 11118
- Deposito Ministerie van Financiën 11267
- Deposito Ministerie van Financiën 11390
- Deposito Ministerie van Financiën 13276
17-09-2009
24-09-2009
27-10-2009
25-01-2010
24-03-2010
23-04-2010
26-05-2010
24-06-2010
01-07-2011

rentebeginpercentage datum

omschrijving

17-09-2019
24-09-2019
28-10-2019
27-01-2020
24-03-2020
23-04-2020
26-05-2020
24-06-2020
01-07-2021

einddatum

500.000
400.000
200.000
200.000
200.000
200.000
250.000
350.000
250.000
2.550.000

beginsaldo

3.548.630

310

310

0
998.319
998.319

500.000
400.000
200.000
200.000
200.000
200.000
250.000
350.000
250.000
0 2.550.000

eindmutaties saldo

-1.369

-1.369
0

bank- /
rentekosten

D1. Verloopoverzicht liquide middelen en deposito’s inclusief specificatie financiële baten en lasten 2018.

93.149

0
7.889

18.100
14.320
7.260
6.940
6.580
6.600
7.100
10.010
8.350

rentebaten

91.781

saldo
financiële
baten &
lasten
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