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1. Voorwoord 
 
Voor u ligt de verslaglegging van SKOzoK over het kalenderjaar 2016. In dit derde uitvoeringsjaar van 
ons Koersplan is gekozen voor een formele versie waarin verantwoording over 2016 wordt afgelegd. 
Daarnaast is er een beknopte publieksversie in de vorm van een infographic gemaakt, die breed 
extern gecommuniceerd wordt. 
Door de komst van onze nieuwe website zijn veel activiteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden op 
de scholen en in de organisatie gedurende de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 te vinden op 
onze website: www.SKOzoK.nl.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.skozok.nl/
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2. De organisatie 

 
Onze statutaire naam is SKOzoK: ‘Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit’. Wij zijn gevestigd 
in Veldhoven (Pastoor Jansenplein 21).  
Wij zijn een enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting met 30 basisscholen in de gemeenten 
Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Onze scholen zijn verdeeld over 15 
clusters in 3 regio’s. Zo’n 700 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.700 
leerlingen. Van onze scholen zijn er 28 rooms-katholiek en hebben 2 scholen een protestants- 
christelijke grondslag. Ook hebben we een dependance waar we onderwijs verzorgen aan 
asielzoekerskinderen. SKOzoK telt één basisschool voor speciaal basisonderwijs.  
Sinds 2006 is er een besturingsmodel met een Raad van Toezicht en College van Bestuur. Wij 
hanteren de Code Goed Bestuur van de PO-raad. 
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2.1 Missie en visie 

 
Onze missie: We bieden onze leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, 
zodanig dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
Onze visie: 

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

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

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

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

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

 Excellent in leren,  

 samen ontwikkelen van de leergemeenschap,  

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

2.3.1. Organogram SKOzoK 
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2.3.2. Basisscholen SKOzoK  
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2.4 College van Bestuur 

 
Het College van Bestuur van SKOzoK wordt gevormd door: 

Mevrouw drs. I.C.A.N. (Ingrid) Sluiter 
Voorzitter College van Bestuur 
Nevenfuncties: Vicevoorzitter Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen, 
Vicevoorzitter Raad van Beheer van ds. Pierson College in ’s-Hertogenbosch, Voorzitter 
Auditcommissie PO-Raad Utrecht. 
 
De heer C.G.C.G. (Carlo) Segers MA 
Lid College van Bestuur 
Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht ROC Zadkine te Rotterdam. 
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2.5 Raad van Toezicht 
 
De veranderende samenleving en de toegenomen aandacht voor de maatschappelijke waarde van 
onderwijs was de afgelopen jaren sterk bepalend voor de agenda van de Raad van Toezicht (RvT) van 
SKOzoK. Voor de RvT zijn de missie en visie, kernwaardes en strategie van SKOzoK leidend voor haar 
toetsingskader. De RvT voert met het College van Bestuur (CvB), directeuren, stafmedewerkers en 
de GMR gesprekken vanuit dit kader. Ondertussen gaat het ook om de evaluatie van concrete cito-
eindresultaten in 2017. Als RvT zijn we altijd op zoek naar een goed evenwicht tussen de gesprekken 
over zowel de inhoud als over het proces van de koers van SKOzoK en de dagdagelijkse 
werkelijkheid. Het verschuiven van de balans naar meer waardegedreven toezicht ontslaat ons niet 
van de verantwoordelijkheid om concrete onderwijs- en financiële resultaten te toetsen en van 
daaruit haar adviesrol in te nemen en waar nodig de toezichtrol te vervullen. 
 
Het onderwijs is een van de grondslagen van de continuïteit van onze samenleving. Ten aanzien van 
de kwaliteit van onderwijs zijn de verwachtingen vanuit de samenleving, maar in concrete zin de 
verwachtingen van ouders van de kinderen die wij mogen voorbereiden op hun toekomst, terecht 
hoog. De samenleving wordt, of we het nu leuk vinden of niet, steeds complexer. Het wordt voor 
jonge mensen ingewikkelder om een eigen plek in de samenleving te vinden. Tegelijkertijd wordt er 
steeds meer gevraagd van jonge mensen om hun bijdrage te leveren aan de maatschappij. Een 
complexe en mooie opdracht voor allen die zich vanuit hun passie inzetten in het onderwijs. 
Complex omdat de werkelijkheid van het leven van vandaag en morgen zich zeer snel ontwikkelt en 
het echt een uitdaging is om de aansluiting vanuit het onderwijs hierop te vinden. Nog meer een 
uitdaging omdat het externe toetsingskader voor het onderwijsveld niet snel genoeg anticipeert op 
de maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee wat mij betreft het onderwijsveld onvoldoende 
uitdaagt. Terecht gaat het goede gesprek over de cito-eindresultaten van vandaag de dag. Hier 
hebben de RvT, het CvB en alle medewerkers van SKOzoK zich in 2016 ook ernstig zorgen over 
gemaakt. Nog meer terecht zou het zijn als we met elkaar in staat zijn om nog beter te anticiperen 
op de vaardigheden welke straks van onze kinderen gevraagd worden. Welke parate kennis en 
vaardigheden zijn nu echt in de basis nodig, hoe waarderen wij ieders eigen vaardigheden en 
talenten. En hoe kunnen we daar nu zowel onderwijsprogramma’s als toetsing op organiseren. 
 
Dit vraagt om inzicht in de dynamiek binnen een onderwijsorganisatie en een goed begrip van de 
externe condities waaronder deze dynamiek zich voltrekt. Dat is geen papieren verhaal. De hoop en 
verwachtingen op de kwaliteit van het onderwijs en de passie van onderwijsprofessionals dienen 
onder andere door toezichthouders begeleid te worden. Dit mag zich niet beperken tot de 
instrumentele kant van toezichthouden. De RvT van SKOzoK is zich hier zeer van bewust en 
investeert hierin door haar agendavoering. 
 
In de vijf reguliere vergaderingen welke de RvT in 2016 heeft gehouden, is in elke vergadering 
intensief aandacht geweest voor de wijze waarop SKOzoK haar maatschappelijke verantwoordelijk 
neemt. De gesprekken hierover zijn van een adviserend karakter op de inhoud van de 
onderwijskundige visie van SKOzoK, het proces waarlangs deze gerealiseerd kan worden en op welke 
wijze onderwijskundig leiderschap wordt ingevuld. De vergaderingen van de RvT zijn altijd in 
aanwezigheid van het CvB gehouden. Daarnaast zijn voor vele agendapunten vertegenwoordigers 
van de organisatie uitgenodigd. De verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de organisatie is 
door de RvT ingevuld door het expliciet maken van haar verwachtingen voor wat betreft de kwaliteit 
van de financiële aansturing, de begroting en de jaarrekening. Er is met elkaar geïnvesteerd om de 
kwaliteit van de financiële waakzaamheid voor zowel de korte als lange termijn te verbeteren. 
 
In detail zijn deze onderwerpen verder verdiept en besproken in de verschillende commissies welke 
fungeren: de remuneratie-, de onderwijs- en de financiële commissie. De onderwijscommissie en de 
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financiële commissie zijn drie keer bij elkaar gekomen, de remuneratiecommissie twee keer. De RvT 
is halverwege het jaar bij elkaar gekomen om met behulp van externe begeleiding haar eigen 
functioneren te begeleiden. Een extra vergadering is uitgeroepen naar aanleiding van de 
tegenvallende cito-eindresultaten in 2016. RvT en CvB hebben hierop zowel analyses als 
verbeterplannen besproken en de toekomstverwachtingen formeel gedeeld. 
 
Jos van Nunen 
Voorzitter Raad van Toezicht SKOzoK 

 
In 2016 had de Raad van Toezicht de volgende samenstelling: 

De heer drs. J.M.M. (Jos) van Nunen  
Voorzitter en lid Remuneratiecommissie 
Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur Lumens Groep te Eindhoven 
Nevenfuncties: Voorzitter Stichting PeuterSpeelzaalWerk te Geldrop-Mierlo, lid Raad van Toezicht 
CKE, lid Raad van Toezicht stichting PAMM; Bestuurslid coöperatie WeHelpen.nl, Vicevoorzitter 
bestuur Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, Voorzitter programmabeleid bepalend orgaan 
Studio040. 
 
De heer drs. B.K. (Bart) van Linder  
Vicevoorzitter, lid Onderwijscommissie en lid Remuneratiecommissie 
Hoofdfunctie: Directeur-eigenaar en senior adviseur/trainer/coach Actor Adviseurs te Waalre 
Nevenfunctie: Hospitality Consultant Hotel Management School te Maastricht 
 
Mevrouw drs. M.M. (Marijke) van Vijfeijken 
Algemeen lid en lid Onderwijscommissie 
Hoofdfunctie: Senior onderzoeker Kenniscentrum Kwaliteit van Leren op Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN) 
 
Mevrouw M.G.J. (Marjo) van Doormalen, RA 
Algemeen lid en lid Financiële Commissie 
Hoofdfunctie: Directeur-eigenaar, Van Doormalen Accountant in Business B.V. te Waalre  
 
De heer drs. J. (Jeroen) van den Berg 
Algemeen lid en lid Financiële Commissie 
Hoofdfunctie: directeur Pro Consult BV (Strategie Plus is een handelsnaam van deze BV)   
Nevenfunctie: lid Geschillencommissie CAO BVE.  
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2.6 Medezeggenschap 

 
In het jaar 2016 zijn weer vele onderwerpen gepasseerd, waarover de GMR met het CvB en de RvT 
heeft kunnen sparren.  

 
Hieronder een beknopte weergave van de belangrijkste zaken die aan de orde kwamen. 
 
Vaststelling van: 

 (G)MR-reglement 

 Huishoudelijk reglement GMR (en Format voor MR beschikbaar gesteld) 

 Jaarplanning 2016-2017 
 
Evaluatie van: 

 De implementatie van het overlegmodel vanuit cao 

 Allocatiemodel en mobiliteit 2016-2017 
 
Instemming verleend door de GMR aan: 

 Vakantierooster 2016-2017 

 Voorstel organisatie clusters 2016-2017 

 Het nieuwe vervangingsplan n.a.v. de nieuwe cao (door PGMR) 

 MR-reglement (instemming door meer dan 2/3 van alle MR-en) 

 Het nieuwe organisatiemodel Passend Onderwijs 

 Privacyreglement 

 Protocol Social Media 

 Klokkenluidersregeling 

 Medezeggenschapsstatuut 
 
Verder zijn onder meer de volgende zaken aan de orde geweest: 

 Personeelsbeleidsplan 2014-2018 

 Professionalisering / trio-crossovers van de leerkrachten:  
van leiden naar begeleiden 

 Het nieuwe organisatiemodel Passend Onderwijs 

 Sociaal Veiligheidsplan 

 Gepersonaliseerd leren 

 Extra bestedingsruimte aanwenden om de implementatie van het koersplan met extra 
middelen te ondersteunen 

 De stand van zaken Op Koers! m.b.t. excellent in leren leren, samen ontwikkelen van 
leergemeenschap en slimmer organiseren 

 
Er is een training georganiseerd voor leden van de MR-en en GMR over rollen en bevoegdheden 
gevolgd door 30 deelnemers. 
 
Er zijn 2 ontmoetingen geweest met de RvT; daarin is besproken hoe de organisatie bestuurd wordt. 
Ook zijn een aantal actuele thema’s besproken zoals de eindopbrengsten. 
 
Halverwege het jaar heeft mevrouw Botteram het voorzitterschap overgenomen van de heer Zwarts. 
Mevrouw Van de Laak is na 12 jaar afgetreden. De heer Dirx is sinds oktober toegetreden als lid van 

de PGMR. 
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2.7 Klachten, incidenten en vertrouwenspersonen 

 

2.7.1 Klachten en incidenten 
In 2016 is er één klacht ingediend door een ouder. Deze is behandeld door de landelijke 
geschillencommissie (op 22 april 2016). 

 

2.7.2 Sociale veiligheid 
In onze organisatie is veel aandacht voor sociale veiligheid. In 2016 is op organisatieniveau gezorgd 
voor een actueel Sociale Veiligheidsplan, dat bruikbaar is voor alle scholen. Protocollen en de 
klachtenprocedure zijn met inachtneming van de wettelijke kaders ge-update. Daarnaast dient het 
Digitale Veiligheidsplan als onderlegger om de sociale veiligheid op de scholen levendig te houden. 
Het Sociale veiligheidsplan is dynamisch en fungeert als leidraad voor onze scholen. Het 
voornaamste doel is een goed pedagogisch klimaat in de groepen, waarin zowel kinderen als 
leerkrachten zich veilig voelen.  
De onderwijsinspectie ziet toe op sociale veiligheid. Sinds augustus 2016 zijn scholen verplicht om in 
dit kader een leermonitor in te zetten. In onze organisatie werken we met leerlingvragenlijsten van 
ZIEN!, het sociaal-emotioneel volgsysteem dat wordt gebruikt in de gehele organisatie. Iedere school 
heeft een aanspreekpunt ter voorkoming van pesten. 
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3. Beleid en resultaat   

    

3.1 Koersplan en Kompas 
 
Met ons Koersplan geven we richting aan de organisatie. Dit vierjarige strategische plan is verdeeld 
in vier jaarschijven, waar voor elk schooljaar jaardoelen zijn geformuleerd. Deze jaardoelen zijn 
opgenomen in het jaarplan van SKOzoK, het Kompas. Voor elk van de drie focuspunten zijn 
jaardoelen geformuleerd. Ieder jaar evalueren we de voortgang van ons strategisch plan. Per 
focuspunt brengen we in beeld hoe de realisatie van de hoofddoelstellingen zich per jaar ontwikkeld 
heeft. 
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3.2 Evaluatie Koersplan; Op Koers! 
 
Nadat in 2015 voorbereidingen getroffen waren voor een tussentijdse evaluatie van het Koersplan 
2014-2018, heeft deze evaluatie “Op Koers!” in 2016 plaatsgevonden. Met Op Koers! werd een 
ontwikkelingsgerichte evaluatie voor het gehele onderwijzend personeel gerealiseerd. Het 
uitgangspunt hierbij was dat het met elkaar in gesprek gaan over het bereiken van onze doelen zeker 
zo belangrijk was als het meetbaar maken van de ontwikkelingen. In alle teams is gesproken over de 
voortgang op de belangrijkste doelen van het Koersplan op school. Uit de evaluatie van Op Koers! 
bleek dat het eigenaarschap van de leerkrachten bij het Koersplan is vergroot door Op Koers! Het 
resulteerde in een bevestiging van de gezamenlijke ambitie en het stellen en bijstellen van 
collectieve doelen. Per school zijn de afspraken vastgelegd op een poster die op een centrale plek in 
de school is opgehangen, zodat de doelen frequent in het gezichtsveld verschijnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 18 - 
 

3.3 Andere relevante resultaatsgebieden 

3.3.1 Onderwijskwaliteit 
De cognitieve opbrengsten springen altijd in het oog als er gesproken wordt over de 
onderwijskwaliteit. Deze cognitieve opbrengsten zijn SKOzoK-breed gezien voldoende en verbeteren 
jaarlijks nog steeds. Hier zijn wij als stichting trots op en deze lijn willen we graag voortzetten.  
De resultaten van de Citotoets voor de leerlingen van groep 8 vielen in 2016 echter op een aantal 
scholen zeer tegen. Op 13 scholen was de gemiddelde score op de eindcito significant lager dan wat 
gezien de populatie verwacht mocht worden. Gelukkig waren er ook scholen met juist hoge scores 
op de eindtoetsen in groep 8 en daarmee bleef de gemiddelde score binnen SKOzoK (535,2) net als 
de voorgaande jaren boven het landelijk gemiddelde (534,9). 
Naar aanleiding van het teleurstellende resultaat op de eindcito van groep 8, is een plan van aanpak 
opgesteld voor alle scholen, om herhaling te voorkomen. Verder zijn we in 2016 gestart met het 
Team Onderwijskwaliteit, een duo van directie- en KO-expertise, die meer intensief de 
onderwijskwaliteit op de scholen volgt en hier op intervenieert. 
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Figuur 3.3.1.a  Eindcito-resultaten 2016 

 

 

CITO-EINDSCORES 
            

2016       
                               

2015 
 

2014 

 Gemeente Bergeijk  

Bs. De Zonnesteen 533,7 536,6 537,7 

Bs. Prinses Beatrix 535,0 533,9 534,1 

Bs. Beisterveld 532,0 529,9 537,7 

Bs. St. Bernardus 539,3 537,5 538,2 

Bs. De Klepper 529,2 536,8 533,8 

Bs. St. Gerardus 525,0 535,4 536,9 

Bs. St. Willibrordus 533,1 535,4 534,0 

Bs. De Ster 533,0 537,7 539,1 

 Gemeente Cranendonck  

Bs. De Schatkist 541,0 540,2 537,9 

Bs. De Boogurt 540,7 534,9 536,1 

Bs. St. Andreas 527,2 528,7 534,9 

Bs. De Wereldwijzer 537,0 536,2 537,8 

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

Bs. St. Joan 534,5 540,0 537,0 

 Gemeente Heeze/Leende  

Bs. De Triangel 540,6 538,9 536,6 

Bs. St. Jan 542,2 538,7 531,3 

Bs. De Talententoren 533,3 536,6 537,7 

 Gemeente Valkenswaard  

Bs. St. Servatius  536,2 
532,6 

535,7 

Bs. De Pionier 535,6 535,7 538,6 

Bs. De Grasspriet 536,5 531,0 535,0 

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

Bs. Agnetendal 530,8 535,3 538,1 

Bs. St. Martinus 529,6 535,0 538,9 

Bs. Schepelweyen 538,6 533,4 533,2 

Bs. De Windroos  533,8 533,7 534,3 

Bs. De Dorenhagen 534,0 537,9 537,7 

 Gemeente Waalre  

Bs. De Drijfveer 536,3 537,0 534,3 

Bs. Christoffelschool 542,2 
538,9 

540,1 

Bs. De Wilderen 532,4 534,5 532,8 

Gemiddelde SKOzoK 535,3 535,9 536,4 

Landelijk gemiddelde 
standaardscores 

 
534,9 535,3 

 
534,9 
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3.3.2 Passend onderwijs 
In onze regio maken we onderdeel uit van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen. 
Dit Samenwerkingsverband heeft in 2016 besloten dat de verantwoordelijkheid voor zowel lichte als 
zware ondersteuning bij de aangesloten schoolbesturen ligt en dat de middelen daarvoor dus ook 
naar deze schoolbesturen komen. Als gevolg daarvan hebben we binnen SKOzoK keuzes gemaakt in 
de organisatie met betrekking tot Passend Onderwijs. Een leidinggevend team van 3 medewerkers 
stuurt het proces van Passend Onderwijs binnen onze organisatie aan. Zowel het SBO, als de 
kwaliteitsondersteuners, als de experts en de uitvoerders van de ondersteuningsarrangementen 
leggen verantwoording af aan dit team. Op deze wijze zijn de actoren in het bieden van 
basisondersteuning, de speciale ondersteuning en het speciaal basisonderwijs binnen SKOzoK 
optimaal met elkaar verbonden.  

 

3.3.3 Personeelsbeleid 
Dankzij onze medewerkers leren onze leerlingen iedere dag volop nieuwe dingen, waar zij de rest 
van hun leven profijt van hebben. In ons meerjarenpersoneelsbeleidsplan beschrijven we wat onze 
doelen zijn op het gebied van personeel. In 2016 hebben we mooie stappen gezet en de doelen 
grotendeels behaald. Zo hebben we een gezonde balans van vast en flexibel personeel, hebben we 
de diversiteit van ons personeelsbestand kunnen vergroten, is de versnippering van werktijdfactoren 
verminderd en is het overlegmodel op 28 scholen geïmplementeerd. Ook hebben we “MijnSKOzoK” 
geïntroduceerd, waardoor medewerkers inzage hebben in hun personeels- en salarisgegevens en ze 
zelf mutaties van bijvoorbeeld hun adres kunnen doorgeven. Ook hebben er vele 
professionaliseringstrajecten plaatsgevonden, zowel op individueel, school- als organisatieniveau. 
Voor het tweede jaar is er een SKOzoK-brede professionaliseringsagenda opgesteld waarvoor alle 
medewerkers zich kunnen aanmelden. Het eerste jaar (schooljaar 2015/2016) hebben daar ruim 100 
collega’s  gehoor aan gegeven. Het tweede jaar (schooljaar 2016/2017) hebben er meer dan 300 
collega’s deelgenomen. Ook zijn alle formulieren voor de gesprekscyclus geactualiseerd en daarmee 
“Koersplan proof”.  
 
2016 stond ook in het teken van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Tegelijk met een snel 
toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor leerkrachten, heeft dit voor veel uitdagingen gezorgd. 
Naar aanleiding van de analyse van de vervangingsbehoefte hebben we een creatief en 
toekomstgericht vervangingsplan opgesteld. Op deze wijze hebben we ervoor gezorgd dat de 
continuïteit van het onderwijsproces zo veel mogelijk gewaarborgd bleef. De opvang bij uitval van 
leerkrachten was niet altijd optimaal, maar het is gelukkig niet zo ver gekomen dat we groepen 
leerlingen naar huis hebben hoeven te sturen. 
Uitkeringen als gevolg van ontslag proberen we zo veel mogelijk te voorkomen, onder andere door 
te investeren in flexibele krachten. 
 

Tabel 3.3.3.a Ziekteverzuim 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Verzuimpercentage % 7,5 5,5 4,6 5,9 6,9 

Meldingsfrequentie 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 

Gem. verzuimduur in dagen 29 31 17 21 26 

In bovenstaande tabel (3.3.3.a) is te zien dat er de afgelopen jaren een stijgende trend is in het 

ziekteverzuim. Dit zit vooral in de gemiddelde verzuimduur in dagen en betreft met name langdurig 

verzuim. Dit heeft onze aandacht en in schooljaar 2016/2017 is reeds ingezet op intensiever volgen 

en begeleiden van langdurig verzuim. 
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Tabel 3.3.3.b Verhouding geslacht medewerkers (peildatum 31 december 2016) 

Geslacht 2012 2013 2014 2015 2016 

Man 21,9% 20,8% 19,6% 13,6% 12,4% 

Vrouw 78,1% 79,2% 80,4% 86,4% 87,6% 

 

Tabel 3.3.3.c Verhouding vast en tijdelijke contracten in fte (gemiddelde 2016) 

 Gem. fte Percentage van totaal 

Onbepaalde tijd 322,3 82% 

Bepaalde tijd 69,2 18% 

 391,5 100% 
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3.3.4 ICT 
Door veranderingen in de maatschappij zoeken wij naar nieuwe manieren om ons onderwijs daarop 
aan te passen. Om het digitaal leren een impuls te geven, werden op de Dag van de Leerkracht (5 
oktober 2016) alle 240 groepen binnen onze stichting verrast met een mooi cadeau: een iPad Air 2. 
De iPads zijn gevuld met veel leerzame apps, waarmee leerlingen hun 21st century skills kunnen 
ontwikkelen. Ook is er in 2016 op een aantal scholen gestart met een pilot gepersonaliseerd leren, 
waar leerlingen met behulp van chromebooks kunnen leren, volledig afgestemd op hun individuele 
ontwikkelingsbehoefte. 
Verder heeft er in 2016 een organisatiebrede inventarisatie plaatsgevonden met betrekking tot de 
(huidige) ICT-infrastructuur. Die is voor nu redelijk tot goed, maar zal op termijn niet meer 
toereikend zijn. Er is dan ook een plan opgesteld om in de periode 2017-2019 toe te groeien naar 
een toekomstbestendige ICT-infrastructuur. 

 

3.3.5 Huisvesting 
 
Bestuurskantoor 
Wij zijn in het voorjaar van 2016 met schoolbestuur Veldvest gezamenlijk eigenaar geworden van 
het kantoorpand aan het Pastoor Jansenplein in Veldhoven. 
 
Nieuwbouw  
In 2016 is gewerkt aan de nieuwbouw van een aantal van onze basisscholen. Eind december is het 
nieuwe schoolgebouw van basisschool De Wilderen in Waalre-Dorp opgeleverd. In dit nieuwe 
Kindcentrum is behalve het reguliere basisonderwijs ook een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, 
buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en voorschoolse opvang ondergebracht.  
In april 2016 werd ook gestart met het leggen van de fundering van een nieuw schoolgebouw voor 
basisschool Sint Bernardus in Bergeijk. Na een juridisch geschil tussen een buurtbewoner en de 
gemeente Bergeijk is de bouw stilgelegd. Deze wordt naar verwachting in februari 2017 hervat. Het 
streven is om de nieuwbouw in december 2017 af te ronden. 
 
Verbouwingen 
Op basisschool Schepelweyen vond een grootschalige onderhoudsbeurt plaats. Ook basisschool de 
Schatkist is verbouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd.  
 
Reparaties 
Een hagelbui eind juni zorgde voor veel schade aan een aantal van onze schoolgebouwen. De schade 
was het grootste op basisschool de Klepper in Luyksgestel. De vloerbedekking, plafonds en elektra 
zijn vervangen, er is opnieuw geschilderd en het gehele dak van het schoolgebouw moest worden 
vernieuwd. Behalve op de Klepper was er hagelschade op de basisscholen St. Bernardus, Prinses 
Beatrix, Agnetendal, de Zonnesteen, de Schatkist en de Smelen. Alle reparaties zijn gedekt door de 
verzekering. 
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4. Financiën  

4.1 Financiële positie 2016 

4.1.1 Staat van baten en lasten 
De totale baten over 2016 bedragen € 30.899.000 ten opzichte van € 30.258.000 vorig boekjaar. In 
2016 is hiervan € 30.625.000 afkomstig van het rijk, een percentage van 99,1% van de totale baten 
(in 2015 98,2%).  
 
In 2016 hebben we € 587.000 ontvangen in het kader van de prestatiebox. Het budget is specifiek 
bedoeld om investeringen te versterken en te versnellen die de prestatie van leerlingen, leraren en 
schoolleiders verbeteren. Schoolbesturen kunnen de middelen naar eigen inzicht besteden. 
 
De totale lasten in 2016 bedragen € 31.401.000 en worden voornamelijk bepaald door de personele 
lasten van in totaal € 25.809.000. De mate waarin de rijksbijdrage wordt aangewend voor personele 
lasten bedraagt in 2016 84,3% ten opzichte van 83% in 2015.  
 
Het resultaat over 2016 bedraagt -/- € 481.888 ten opzichte van een begroot resultaat over 
hetzelfde boekjaar van -/- € 1.132.000. Het verschil van € 650.112 kan voornamelijk verklaard 
worden door hogere werkelijke rijksbijdrage dan begroot. De hogere rijksbijdrage compenseert 
ruimschoots de hogere personele lasten waardoor het werkelijke resultaat gunstiger is dan begroot. 
De werkelijke overige lasten liggen redelijk in lijn met de begrote overige lasten met enkele 
verschuivingen tussen de diverse onderdelen binnen de overige lasten.  
 
Het verschil tussen de werkelijke en begrote baten bedraagt € 1.949.000 en wordt voornamelijk 
veroorzaakt door: 

Hogere Rijksbijdrage door aanpassing bedragen regelgeving +  €     1.221.000  

Extra baten SWV door gewijzigd beleid SWV  +  €     463.000  

Extra baten 1e opvang vreemdelingen +  €     180.000  

 
 
Aan de lastenkant bedraagt het verschil tussen de werkelijke en begrote lasten € 1.289.000. Dit 
verschil wordt met name verklaard door:  

Personele lasten   
Hogere personeelslasten door o.a. cao-verhoging   +    €     1.150.000  

Hogere overige personele lasten door inhuur interim directeuren +  €     270.000  

   
Huisvestingslasten   
Minder onderhoud uitgevoerd  -  €     125.000  

Lagere energiekosten  -  €     150.000  

   
Overige lasten   
Meer uitgaven voor ICT-impuls digitaal onderwijs +  €     285.000  
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4.1.2 Financiële positie 
In 2016 is het pand aan het Pastoor Jansenplein te Veldhoven gekocht van het Besturenbureau 
Kempenland, waardoor SKOzoK het juridische en economisch eigendom in handen heeft gekregen 
voor 50%. Hiermee is de langlopende vordering op Besturenbureau Kempenland verrekend. Mede 
hierdoor is de materiele vaste activa gestegen ten opzichte van vorig jaar, waardoor de verhouding 
met het eigen vermogen is gewijzigd van 30% ultimo 2015 naar 33% in 2016.  
 
De current ratio is nagenoeg gelijk gebleven op 3,7 ultimo 2016 ten opzichte van 3,6 ultimo 2015. De 
kortlopende schulden zijn gedaald met € 270.000 door lagere schulden aan gemeenten. Deze zijn 
vorig jaar met name ontstaan door de nieuwbouw van één school die eind 2016 nagenoeg is 
gerealiseerd. Door deze hoge liquiditeit verwachten we toekomstige investeringen te kunnen 
financieren met eigen middelen en is er geen externe financieringsbehoefte.  
 
Door het negatief resultaat over 2016 is het eigen vermogen gedaald met 4,9% naar een saldo van  
€ 9.367.000 ultimo 2016. De kortlopende schulden zijn lager en er is een stijging van de 
voorzieningen ten opzichte van vorig jaar door een stijging van de opgebouwde jubilea 
verplichtingen. De solvabiliteit (zijnde eigen vermogen en voorzieningen/totale passiva) is hierdoor 
gelijk gebleven als vorig jaar namelijk 78%. We zien de voorzieningen echter niet als besteedbaar 
vermogen; de omvang is immers bepaald aan de hand van een raming van toekomstige 
verplichtingen. De solvabiliteit exclusief voorzieningen bedraagt ultimo 2016 60% en is gelijk 
gebleven ten opzichte van ultimo 2015.  
 
Ook is het weerstandsvermogen gedaald van 23% eind 2015 naar 21% eind 2016 door het negatieve 
resultaat. In ons financieel beleidsplan voor 2014-2018 is een bandbreedte voor het 
weerstandsvermogen opgenomen van 10% tot 15%. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat het 
weerstandsvermogen hier ruim boven ligt en dat de geplande daling om richting deze bandbreedte 
te komen, is ingezet. 
 
De kapitalisatiefactor zou moeten signaleren of misschien een deel van de middelen niet efficiënt 
wordt benut voor de vervulling van onze onderwijstaken. De kapitalisatiefactor eind 2016 bedraagt 
50% en bestaat uit de volgende componenten: 
 

 
Transactiefunctie Financieringsfunctie Bufferfunctie Kapitalisatiefactor 

2016 11% 25% 14% 50% 

2015 12% 24% 17% 53% 

 

De transactiefunctie is gedaald wat ook in lijn ligt met de daling van de kortlopende schulden eind 
2016 ten opzichte van vorig boekjaar. De financieringsfunctie is gestegen ten opzichte van vorig 
boekjaar door de investeringen die in het boekjaar hebben plaatsgevonden.  
 
Kortom, in 2016 is een negatief resultaat behaald van € 481.888 wat leidt tot een daling van het 
eigen vermogen met 4,9%. Hierdoor is conform plan het weerstandsvermogen en de 
kapitalisatiefactor afgenomen en  zijn de kengetallen  op een goed niveau.  
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4.2 Risicomanagement 
Voor het beheersen van de risico’s die onze organisatie loopt, steunen wij op ons interne risico- en 
beheersingssysteem. De in de voor de jaarrekening relevante processen opgenomen maatregelen 
van interne beheersing worden jaarlijks geëvalueerd. Uit deze evaluatie komt naar voren dat de 
interne beheersing, de aard en omvang van de organisatie in ogenschouw nemend, voldoet aan de 
daaraan te stellen eisen. In 2016 hebben er geen belangrijke wijzigingen plaatsgevonden in ons 
intern risicobeheersings- en controlesysteem. Tevens verwachten wij de komende periode geen 
aanpassingen in ons systeem.  
 
SKOzoK onderkent de volgende risico’s per categorie: 

Strategie 
Het voornaamste risico op dit gebied is de afname van het aantal leerlingen door een negatief 
imago, bijvoorbeeld door tegenvallende onderwijskwaliteit, onvoldoende aandacht voor veiligheid 
en omgangsvormen of onvoldoende samenwerking met stakeholders.  
De onderwijskwaliteit wordt periodiek gemonitord en er worden diverse 
professionaliseringstrajecten gevolgd door onderwijsgevend personeel, clusterdirecteuren en 
kwaliteitsondersteuners. Er is een geactualiseerd beleid m.b.t. de sociale veiligheid. Tevens wordt 
actief gecommuniceerd met stakeholders. Zo is er een Ouder-app ontwikkeld om de communicatie 
met ouders eigentijds en actief vorm te geven. In 2017 zal een  tevredenheidsonderzoek worden 
uitgevoerd bij ouders en bovenbouwleerlingen.  

Operationeel 
Ons onderwijsgevend personeel levert een zeer grote bijdrage aan goed kwalitatief onderwijs. Door 
krapte op de arbeidsmarkt loopt onze organisatie het risico om onvoldoende goed kwalitatief 
personeel aan te kunnen trekken. Door een meerjaren personeelsbeleidsplan, waarin we insteken 
op goed werkgeverschap door onder meer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
en een goede naam in de regio willen we medewerkers binden en boeien.  

Financiële positie 
Voor de financiële positie voorzien we met name een renterisico. Op dit moment zijn er lage 
rentetarieven waardoor er weinig tot geen spaarrendement is op onze opgebouwde liquiditeiten. 
Door ons treasurybeleid wordt periodiek gemonitord welke instrumenten op welke manier ingezet 
worden. 

Financiële verslaggeving 
Door een ingebedde planning- en controlecyclus zijn de risico’s met betrekking tot financiële 
verslaggeving minimaal. Het strategisch beleid is vastgelegd in ons Koersplan, die een looptijd heeft 
van 4 jaar. Het financieel beleid wordt in het financieel beleidsplan beschreven die tevens een 
looptijd heeft van 4 jaar. Jaarlijks worden in de meerjarenbegroting de financiële middelen 
gekoppeld aan dit beleid. De eerste  jaarschijf uit de meerjarenbegroting vormt het kader voor de 
jaarbegroting. De gehanteerde uitgangspunten in de begroting worden elk jaar opnieuw bijgesteld. 
Periodiek wordt verantwoording afgelegd door de directeuren aan het CvB. Periodiek legt het 
College van Bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht door middel van een financieel 
verslag. In het jaarverslag en de jaarrekening wordt intern en extern integraal verantwoording 
afgelegd aan alle belanghebbenden.  

Wet- en regelgeving 
Door de beperkingen die de nieuwe wet Werk en Zekerheid met zich meebrengt, is de vraag of we  
de benodigde vervangingen goed kunnen invullen. Door de aanwezigheid van een flex-pool en te 
zoeken naar creatieve oplossingen proberen we de vervangingen zo goed mogelijk te realiseren.  
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In het afgelopen boekjaar hebben zich geen omvangrijke risico’s plaatsgevonden voorgedaan die een 
belangrijke impact hebben gehad op onze organisatie. In 2017 zal opnieuw een uitgebreide 
risicoanalyse uitgevoerd worden, wat zal resulteren in een financieel risicoprofiel voor onze 
organisatie. 
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4.3 Europese aanbesteding 
In 2016 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor een toekomstige ICT infrastructuur. 
Naar aanleiding van deze aanbesteding is voor de levering van ICT devices een raamovereenkomst 
gesloten met een leverancier voor één jaar inclusief driemaal optie tot jaarlijkse verlenging. 
 
Ook zijn per 1 januari 2016 contracten aangegaan voor de levering van elektriciteit en gas met een 
looptijd van 3 jaar inclusief mogelijkheid om de overeenkomst hierna maximaal te verlengen met 2 
jaar. Deze inkoop heeft ook plaatsgevonden middels Europese aanbesteding. 
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4.4 Continuïteitsparagraaf 
Voor de komende jaren is rekening gehouden met een daling van het aantal leerlingen en als gevolg 
hiervan een afname van de rijksbijdrage in de toekomst. In navolging hierop neemt het 
personeelsbestand in de toekomst ook af. In  2017 wordt verder geïnvesteerd in professionalisering 
van ons personeel, waardoor ervoor is gekozen om het personeelsbestand niet mee te laten 
fluctueren met het leerlingaantal in het komende jaar. Het personeelsbestand in 2017 is hierdoor 
constant gehouden op het niveau van 2016.  
 

Peildatum 1 oktober 2016 2017 2018 2019 2020 

Personele bezetting in fte 392 392 377 369 361 

- Management/directie 26 26 25 25 23 

- Onderwijzend personeel 308 308 295 287 284 

- Overige medewerkers 58 58 57 57 54 

Leerlingaantallen (incl. AZC)        5.575         5.476         5.368         5.261         5.157  

 

Dit leidt tot de volgende verhoudingen tussen het leerlingaantal (incl. asielzoekerskinderen) en de 
formatie voor de komende jaren: 

 

 
De daling van het aantal leerlingen was in de periode 2010 tot en met 2013 het sterkst en lijkt sinds 
dit jaar af te zwakken. In 2016 is sprake van een afname van slechts 0,3% (exclusief 
asielzoekerskinderen) ten opzichte van het jaar ervoor. De laatste jaren is het aandeel 
onderbouwleerlingen relatief toegenomen; dit betreft 49,5% in 2016. Deze ontwikkeling zal op 
termijn tot stabilisatie van de leerlingenaantallen leiden.  
 
Door de daling van leerlingen zal het verschil tussen de aantal beschikbare meters voor huisvesting 
en het aantal bekostigde meters groter worden. De mogelijkheid om flexibel om te gaan met 
huisvesting blijft beperkt. De lasten voor huisvestiging worden als vast beschouwd.  
 
In 2016 is de nieuwbouw van onze basisschool De Wilderen in Waalre nagenoeg afgerond. In 2017 
verwachten we met de bouw van basisschool St. Bernardus te kunnen starten. Nieuwbouw wordt 
overigens niet gefinancierd door SKOzoK zelf, maar door de betreffende gemeente.   
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De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van het onderwijskwaliteit in de lijn 
van het Koersplan door de inzet van extra middelen. Deze middelen worden ingezet om de 
cognitieve opbrengsten binnen de stichting te verbeteren, het verder ontwikkelen van 
gepersonaliseerd leren en digitaal onderwijs, professionalisering van kwaliteitsondersteuners, 
clusterdirecteuren en onderwijsgevend personeel en communicatie van de scholen.  
 
Vanaf 2016 is ons schoolbestuur, net als de andere besturen binnen ons Samenwerkingsverband, 
ook zelf verantwoordelijk voor de financiering en inrichting van zware ondersteuning bij Passend 
Onderwijs; de lichte ondersteuning is al eerder bij de schoolbesturen belegd. Dit betekent een 
verhoging van de baten voor zware ondersteuning. Hier staat tegenover dat tevens de kosten zullen 
stijgen.  
 
Deze verwachtingen leiden tot de volgende staat van baten en lasten voor de komende jaren: 

  Realisatie  Begroting Begroting Begroting Begroting 

Bedragen x € 1.000 2016 2017 2018 2019 2020 

       
Rijksbijdragen 30.625     28.698      27.893      27.822      27.474  

Overige overheidsbijdragen 94           109            105            105            105  

Overige baten 180        1.674         1.532         1.683         1.693  

Baten 30.899     30.481      29.530      29.610      29.272  

       
Personeelslasten 25.808     25.795      24.735      24.368      23.908  

Afschrijvingen 664           643            655            664            676  

Huisvestingslasten 2.182        2.225         2.218         2.220         2.223  

Overige lasten 2.747        2.720         2.498         2.454         2.439  

Lasten 31.401     31.383      30.106      29.706      29.246  

       
Rentebaten 23             40              40              40              40  

Rentelasten 3                2                 2                 2                 2  

Financiële baten en lasten 20             38              38              38              38  

       
Resultaat -482          -864           -538             -58              64  

 
 
Voor de komende jaren wordt een exploitatietekort voorzien, waarna vanaf 2020 een licht positief 
resultaat te  zien zal zijn. De toekomstige tekorten worden gedekt vanuit het vermogen, waardoor 
dit substantieel zal gaan dalen. Dit leidt er tevens toe dat ons weerstandsvermogen de komende 
jaren zal afnemen conform onze uitgangspunten in het meerjaren financieel beleidsplan. 
 
Vanaf 2017 zal worden ingezet op een verdere ontwikkeling en facilitering van digitaal onderwijs. Dit 
zal leiden tot een verbetering van de infrastructuur van de ICT en investeringen in 
toekomstbestendige hardware. De voorziening groot onderhoud gebouwen is gebaseerd op een 
meerjarenonderhoudsplan en zal de komende jaren toenemen door toekomstig gepland onderhoud.  
Gezien de hoogte van onze kapitalisatiefactor zijn deze investeringen goed mogelijk in de toekomst.  
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Deze ontwikkelingen leiden tot het volgende toekomstige beeld in de financiële positie: 

    Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting 

Bedragen in € 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 

         
ACTIVA        
         
Vaste activa      
Materiele vaste activa  3.053.000 3.383.000 4.088.000 4.439.000 4.343.000 

         
Vlottende activa      
Vorderingen  1.809.000 1.856.000 1.816.000 1.815.000 1.801.000 

Liquide middelen 10.838.000 10.394.900 9.557.250 9.291.850 9.903.300 

         
TOTAAL 15.700.000 15.633.900 15.461.250 15.545.850 16.047.300 

         
          

PASSIVA      

         

Eigen vermogen      

Overige reserves 8.433.000 7.569.000 7.031.000 6.973.000 7.037.000 

Bestemmingsreserves 933.000 933.000 933.000 933.000 933.000 

       

Voorzieningen 2.916.000 3.210.000 3.655.000 3.800.000 4.265.000 

         
Kortlopende schulden  3.418.000 3.921.900 3.842.250 3.839.850 3.812.300 

         
TOTAAL 15.700.000 15.633.900 15.461.250 15.545.850 16.047.300 

 
De toekomstige balansen laten zien dat onze liquiditeit en solvabiliteit hoog blijven, waardoor we 
naar verwachting geen externe financiering nodig hebben.   
 
Voor een overzicht van de risico’s en de bijbehorende beheersingsmaatregelen wordt verwezen naar 
paragraaf 4.2 Risicomanagement. 
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4.5 Treasuryverslag 

 

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

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

4.5.2 Liquiditeitspositie 
Onze liquiditeitspositie ultimo 2016 ten opzichte van ultimo 2015 ziet er als volgt uit: 

 Ultimo 2016  Ultimo 2015 

 Saldo Rente %   Saldo  Rente % 
ABN Amro      
 - Depositorekening   €          27.939  0,00%   €                472  0,00% 
 - Zakelijk Deposito Kwartaal Plus   €    4.017.019  0,00%   €    4.017.019  0,00% 

      
Rabobank      
- Betaalrekening  €      -127.170  0,00%   €       219.635  0,00% 
- Rabo Bedrijfsbonusrekening  €    6.788.779  0,05%   €    6.968.888  0,50% 

      
Kas  €            4.046     €            3.565   

  
De geheel ingenomen positie is vastgelegd in liquide middelen. Er zijn geen uitstaande beleggingen 
of leningen aanwezig. Er zijn geen liquiditeitsproblemen te verwachten gezien de hoogte van de 
positie en de direct opeisbaarheid en inzetbaarheid van de middelen. De verwachting is dat de rente 
laag zal blijven waardoor we blijven onderzoeken hoe de middelen renderend (tijdelijk) weggezet 
kunnen worden. 

4.5.3 Overzicht beleggingen en leningen 
Er zijn geen beleggingen of leningen aangegaan of uitgezet gedurende het boekjaar en er is geen 
sprake van uitgegeven of openstaande aangegane beleggingen of leningen per 31 december 2016. 
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5. Jaarrekening 2016 



Stichting SKOzoK, Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit te Veldhoven

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 

(na resultaatbestemming)

31-12-2016 31-12-2015

ACTIVA € €

Vaste Activa

Materiële vaste activa 1.

Gebouwen en terreinen 485.916            220.425                

Inventaris en apparatuur 1.943.870         2.087.241             

Leermethoden 623.378            655.623                

3.053.164         2.963.289             

Financiele vaste activa 2.

Overige vorderingen -                   284.858                

-                   284.858                

Vlottende Activa

Vorderingen 3.

Vorderingen op debiteuren 80.939              124.275                

Vorderingen op MOCW 1.500.983         1.507.185             

Overige vorderingen 46.630              27.430                 

Overlopende activa 180.760            307.793                

1.809.312         1.966.683             

Liquide middelen 4. 10.837.758       11.209.580           

Totaal 15.700.234       16.424.409           
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016 

(na resultaatbestemming)

31-12-2016 31-12-2015

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 5.

Algemene reserve 8.432.520           8.914.408           

Bestemmingsreserves 934.000              934.000              

9.366.520           9.848.408           

Voorzieningen

Overige voorzieningen 6. 2.915.722           2.887.772           

Kortlopende schulden 7.

Schulden aan kredietinstellingen 127.170              -                      

Schulden aan crediteuren 438.496              421.984              

Belastingen en premies sociale verz. 1.058.237           1.051.259           

Schulden terzake pensioenen 209.970              212.012              

Overige kortlopende schulden 426.590              836.260              

Overlopende passiva 1.157.529           1.166.715           

3.417.992           3.688.229           

Totaal 15.700.234         16.424.409         
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Baten 8.

Rijksbijdragen MOCW 30.625.465       28.734.000       29.710.002       

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 94.090              65.000             167.801            

Overige baten 179.546            151.000            379.886            

TOTALE BATEN 30.899.101       28.950.000       30.257.689       

Lasten

Lonen en salarissen 9. 18.613.373       23.483.000       17.997.106       

Sociale lasten 3.468.175         -                   3.377.517         

Pensioenlasten 2.191.988         -                   2.235.246         

Overige Personele lasten 10. 1.535.240         1.147.000         913.955            

Afschrijvingen 11. 663.652            648.000            673.261            

Huisvestingslasten 12. 2.181.997         2.343.000         2.173.170         

Overige lasten 13. 2.746.794         2.531.000         2.163.884         

TOTALE LASTEN 31.401.219       30.152.000       29.534.138       

Saldo Baten en Lasten -502.118           -1.202.000        723.550            

Financiele baten en lasten 14.

Financiële baten 22.782              72.000              68.322              

Financiële Lasten 2.552                2.000                2.040                

TOTALE FINANCIELE BATEN EN LASTEN 20.230              70.000              66.282              

RESULTAAT -481.888           -1.132.000        789.832            
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE TOELICHTING

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

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

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

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

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

Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660

Onderwijsinstellingen.

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

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

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

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

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

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

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

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

Vergelijkende cijfers

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

opzichte van vorig jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

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

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

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische

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

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

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

rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.

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

eigendom berust bij het schoolbestuur.

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

opgenomen onder de overige voorzieningen van de balans.

Financiële vaste activa

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

waarde. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 

Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Vorderingen

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

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

Liquide middelen

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

beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Algemene reserve

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

wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de

toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van

de algemene reserve gebracht.

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

toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves (publiek)

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

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

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

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

zullen worden gedaan. 

Voorzieningen

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

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

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

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

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

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

te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorziening Groot Onderhoud

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

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

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

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

verantwoordelijk voor buitenonderhoud.

Voorziening spaarverlof

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

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

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

Voorziening jubilea

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

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

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

gehanteerd.

Kortlopende schulden

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

de nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

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

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

deze betrekking hebben.

Rijksbijdragen OCW/EZ

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

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

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

toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate.

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

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

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

balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. 

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

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

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

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

Overige overheidsbijdragen

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

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

hebben.

Lonen en salarissen

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

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

personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenlasten

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

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

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

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

ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Stichting SKOzoK betaalt hiervoor premies

overeenkomstig de CAO.

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

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

toelaat.

De dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds ABP bedraagt eind december 2016 91,7%.

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

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

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

 jaarrekening verantwoord.
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Afschrijvingen

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

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

De volgende afschrijvingsperioden worden gehanteerd:

Gebouwen 40 jaar

Gebouwen (aanpassingen) 20 jaar 

Meubilair 15 jaar

Machines en installaties 10 jaar

Inventaris/apparatuur 10 jaar

Inventaris/apparatuur audio 5 jaar

Leermiddelen 8 jaar

ICT-apparatuur 5 jaar

ICT- approved pc's 3 jaar

Financieel resultaat

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

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

 GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

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

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

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

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

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

Kasstroom uit operationele activiteiten 2016 2015

Saldo baten en lasten -502.118     723.550        

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 663.652      673.261

- mutaties voorzieningen 27.950        305.656        

Veranderingen in vlottende middelen

- voorraden (-/-) -              -               

- vorderingen (-/-) 166.081      1.150.709     

- schulden -270.238     722.353        

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 85.326        3.575.529     

- ontvangen interest 14.072        68.322          

- betaalde interest (-/-) -2.552         -2.040          

- buitengewoon resultaat -              

11.520        66.282          

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 96.846             3.641.811        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa (-/-) -753.527     -514.362      

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

Desinvesteringen in materiële vaste activa -              -               

Investeringen immateriële vaste activa (-/-) -              -               

Desinvesteringen in immateriële vaste activa -              -               

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

Mutaties leningen (-/-) 284.858      -               

Mutaties effecten -              -               

-468.669     -514.362      

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -468.669         -514.362          

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen -              -               

Aflossing langlopende schulden -              -               

-              -               

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -                  -                   

Totale kasstroom -371.823         3.127.449        

Stand liquide middelen begin boekjaar 11.209.580 8.082.131

Mutatie liquide middelen -371.823 3.127.449

Stand liquide middelen einde boekjaar 10.837.757 11.209.580

Stichting SKOzoK, Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit te Veldhoven

- 41 -



Stichting SKOzoK, Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit te Veldhoven

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2016 31-12-2015

€ €

1. Materiële vaste activa

Gebouwen en tereinen 485.916            220.425           

Inventaris en apparatuur 1.943.870         2.087.241        

Leermethoden 623.378            655.623           

3.053.164         2.963.289        

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

Gebouwen en Inventaris en 

terreinen apparatuur Leermethoden Totaal

Stand per 1 december 2016

Aanschaffingsprijs 421.815 5.521.381 1.608.201 7.551.397

Cumulatieve afschrijvingen -201.390 -3.434.140 -952.578 -4.588.108

Boekwaarde per 1 december 2016 220.425 2.087.241 655.623 2.963.289

Mutaties

Investeringen 284.858 345.560 123.109 753.527

Desinvesteringen -                 -                -                   -                   

Afschrijvingen -19.367 -488.931 -155.354 -663.652

Afschrijvingen desinvesteringen -                 -                -                   -                   

Saldo 265.491 -143.371 -32.245 89.875

Stand per 31 december 2016

Aanschaffingsprijs 706.673 5.866.941 1.731.310 8.304.924

Cumulatieve afschrijvingen -220.757 -3.923.071 -1.107.932 -5.251.760

Boekwaarde per 31 december 2016 485.916 1.943.870 623.378 3.053.164
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31-12-2016 31-12-2015

2. Financiele vaste activa € €

Overige vorderingen

Vordering op Stichting BBK -                   284.858            

-                   284.858            

Vordering op Stichting BBK

Het verloopoverzicht is als volgt:

2016 2015

€ €

Stand begin boekjaar 284.858 284.858           

Mutaties gedurende het boekjaar:

Opnames -                   -                   

Aflossingen -284.858 -                   

Stand einde boekjaar -                   284.858           

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

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

SKOzoK waarmee de vordering is afgelost. 
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VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Vorderingen op debiteuren

Debiteuren 80.939 124.275

De debiteuren hebben betrekking op medegebruik gebouwen en penvoerderschappen.

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

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

Vordering MOCW

De vordering MOCW van € 1.500.983 bestaat hoofdzakelijk uit Personele bekosting regulier. 

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

Dit verschil zal gedurende januari t/m juli 2017 nihil worden.

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overige vorderingen

Borg 46.630 27.430

Overlopende activa

Vooruitbetaalde investeringen 53.618 -                   

Vooruitbetaalde licentiekosten 61.777 110.438

Vooruitbetaalde verzekeringen 8.123 -                   

Vooruitbetaalde abonnementen 10.982 15.969

Vooruitbetaalde ICT kosten 7.097 7.397

Vooruitbetaalde cursuskosten -                   12.525

Vooruitbetaalde overige kosten -                   20.594

Nog te ontvangen afrekening EON -                   60.773

Creditrente 8.710 33.615

Nog te ontvangen bedragen 22.495 26.861

Nog te ontvangen UWV 7.958 -                   

Overige overlopende activa -                   19.621

180.760 307.793

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

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Kas 4.046 3.565

Rabobank Betaalrekening -                   219.635

Rabo BedrijfsBonusRekening 6.788.779 6.968.888

ABN AMRO Rekening-courant 27.914 472

ABN AMRO Zakelijk Wachttijd Deposito 4.017.019 4.017.019         

10.837.758 11.209.580

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

5. Eigen vermogen

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Algemene reserve 8.432.520 8.914.408         

Bestemmingsreserves (publiek) 934.000 934.000            

9.366.520 9.848.408         

Algemene reserve

Het verloopoverzicht van de algemene reserves ziet er als volgt uit:

2016 2016

€ €

Stand begin boekjaar 8.914.408         8.124.576         

Mutaties boekjaar:

Resultaatbestemming -481.888           789.832            

Stand einde boekjaar 8.432.520         8.914.408         

31-12-2016 31-12-2015

Bestemmingsreserves (publiek) € €

Bestemmingsreserve NOA 934.000 934.000            

Het verloopoverzicht van de bestemmingsreserve NOA ziet er als volgt uit:

2016 2015

€ €

Stand begin boekjaar 934.000            934.000            

Mutaties boekjaar:

Vrijval ten gunste van algemene reserve -                   -                   

Stand einde boekjaar 934.000 934.000            

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

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

de organisatie.

6. Voorzieningen 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud 2.557.055 2.549.915         

Voorziening jubilea 319.307 297.600            

Voorziening spaarverlof 39.360 40.257              

2.915.722 2.887.772         

- 46 -



Stichting SKOzoK, Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit te Veldhoven

Voorziening groot onderhoud

Het verloopoverzicht van de voorziening groot onderhoud is als volgt:

2016 2015

€ €

Stand begin boekjaar 2.549.916 2.123.711

Mutaties gedurende het boekjaar:

Dotaties 620.000 699.005

Onttrekkingen -612.861 -272.800

Stand einde boekjaar 2.557.055 2.549.916

Voorziening jubilea

Het verloopoverzicht van de voorziening jubilea is als volgt:

2016 2015

€ €

Stand begin boekjaar 297.600 298.055

Mutaties gedurende het boekjaar:

Dotaties 68.212 14.814

Onttrekkingen -46.505 -15.269

Stand einde boekjaar 319.307 297.600

Voorziening spaarverlof

Het verloopoverzicht van de voorziening spaarverlof is als volgt:

2016 2015

€ €

Stand begin boekjaar 40.257 42.712

Mutaties gedurende het boekjaar:

Dotaties -                   -                   

Onttrekkingen -897 -2.455

Stand einde boekjaar 39.360 40.257
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Overzicht looptijd voorzieningen

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

€ € €

Voorziening onderhoud 392.762 1.007.889 1.156.404

Voorziening jubilea 15.549 78.683 225.076

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

aangezien niet bekend is wanneer het spaarverlof opgenomen gaat worden.

7. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Schulden aan kredietinstellingen

Rabobank Betaalrekening 127.170 -                   

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

Begin 2017 is er weer een overschot op de betaalrekening.

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Schulden aan handelscrediteuren

Crediteuren 438.496 421.984            

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen 1.058.237 1.051.259         

Schulden terzake pensioenen

Pensioenpremies 209.970 212.012            

Overige kortlopende schulden

Gemeentelijke IHP de Wilderen 5.840 632.505            

Gemeentelijke IHP St. Bernardus 420.750 59.274              

Gemeentelijke IHP De Schatkist -                   37.939              

Gemeente Valkenswaard dubbele betaling -                   106.542            

426.590            836.260            

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 822.645 790.764            

Reservering bindingstoelage -                   40.000              

Nog te betalen onderhoudskosten 137.760 94.531              

Nog te betalen kosten bestuurskantoor 14.686 50.000              

Nog te betalen ICT kosten -                   37.746              

Nog te betalen administratiekosten 18.238 12.385              

Nog te betalen accountantskosten 18.755 -                   

Nog te betalen reprokosten 11.655 12.370              

Nog te betalen kosten extern personeel 87.088 -                   

Nog te betalen deskundigenadvies 6.650 -                   

Nog te betalen cursussen 12.118 -                   

Nog te betalen kosten EON -                   9.564                

Vooruitgefactureerde bedragen -                   62.288              

Nog te betalen salarissen 20.839 -                   

Overigen 7.095 57.067              

1.157.529 1.166.715         
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Operational lease

Voor de operational lease van digitale afdruksystemen is een overeenkomst aangegaan 

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

De lasten op basis van deze overeenkomst bedragen circa € 9.100 per maand.

Papier

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

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

Devices ICT

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

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

telkens één jaar. 

Schoonmaak

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

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

boekjaar zullen circa € 600.000 bedragen.

Elektriciteit

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

 tot en met 31 december 2018 met de mogelijkheid om de overeenkomst maximaal te verlengen met 2 jaar.

De leveringsprijs in 2016 bedraagt € 1,87/MWh bij peak en € 1,37/MWh bij offpeak. Vanaf 2017 worden

deze bedragen verhoogd naar € 2,24/MWh respectievelijk € 3,16/MWh.

De jaarlijkse lasten zijn afhankelijk van het werkelijke verbruik.

Gas

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

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

De leveringsprijs in 2016 bedraagt € 3,30/MWh en vanaf 2017 € 5,31/MWh. 

De jaarlijkse lasten zijn afhankelijk van het werkelijke verbruik.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

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

voor de interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.

RESULTAATBESTEMMING

Het nettoresultaat volgens de Staat van Baten en Lasten over 2016 bedraagt negatief 481.888€   

Vooruitlopend op de Algemene Vergadering is besloten om dit resultaat ten laste te brengen

van de algemene reserve en is op deze wijze reeds verantwoord in de balans. 
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

 Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art 2:403

Naam Vorm Zetel activiteiten Vermogen 2016 BW  Deelname Consolidatie

EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

Stichting Stg Veldhoven Stichting Veldhoven 4 nvt nvt Nee 50 Nee

Besturenbureau

Kempenland

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

zeggenschap (50%). De stichting is niet geconsolideerd in verband met de te verwaarlozen betekenis.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

8. BATEN

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Rijksbijdragen MOCW 30.625.465 28.734.000 29.710.002       

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 94.090 65.000              167.801            

Overige baten 179.546 151.000            379.886            

30.899.101 28.950.000       30.257.689       

Rijksbijdragen MOCW

Rijksbijdrage OCW 28.011.484 26.917.000       27.202.075       

Overige subsidies OCW 930.833 597.000            980.755            

Doorbetalingen Rijksbijdragen 1.683.148 1.220.000         1.527.172         

30.625.465 28.734.000       29.710.002       

Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke vergoedingen 94.090 65.000              167.801            

Overige baten

Verhuuropbrengsten 84.799 81.000              89.893              

Bijdragen van derden 88.597 70.000              287.528            

Ouderbijdragen 6.150 -                   2.465                

179.546 151.000            379.886            
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LASTEN

9. Lonen en salarissen

Ultimo 2016 waren er gemiddeld 392 fte werkzaam binnen Stichting SKOzoK (2015: 385 fte) 

en zijn als volgt verdeeld:

2016 2015

Management/directie 26 27

Onderwijzend personeel 308 301

Overige werknemers 58 57

392 385

10. Overige personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Inhuur extern personeel 988.157 720.000 412.645            

Kantinekosten 52.350 43.000 40.860              

Cursussen / scholing 447.209 427.000 462.164            

Werving personeel 34.296 34.000 20.267              

Mutaties voorzieningen 67.652 -                   12.360              

Reis en verblijfkst 27.351 1.000 21.407              

Bedrijfsgezondheidsdienst 85.658 96.000 74.954              

Uitkeringen -281.378 -314.000 -200.023           

Overige personele lasten 113.945 140.000 69.322              

1.535.240 1.147.000 913.955

11. Afschrijvingen

Gebouwen 19.367 19.000              19.366              

Inventaris en Apparatuur 488.931 477.000            501.972            

Leermiddelen 155.354 152.000            151.923            

663.652 648.000 673.261            
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12. Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Dotatie onderhoudsvoorziening 620.000 592.000 699.005            

Onderhoud 306.628 431.000 372.157            

Energie en water 481.708 630.000 454.023            

Schoonmaakkosten 686.419 614.000 624.355            

Heffingen 26.363 31.000 26.602              

Overige huisvestingslasten 60.879 45.000 -2.971               

2.181.997 2.343.000 2.173.170

13. Overige lasten

Realisatie Begroting Begroting

2016 2016 2015

€ € €

Beheerslasten 586.469 590.000            597.328            

Inventaris en apparatuur 1.934.495 1.690.000         1.350.901         

Overige lasten 225.830 251.000            215.655            

2.746.794 2.531.000         2.163.884         

Beheerslasten

Administratiekosten 199.822 156.000            182.326            

Accountantskosten 52.130 30.000              35.080              

Deskundigenadvies 227.157 290.000            230.985            

Telefoonkosten 51.645 42.000              57.333              

Overige beheerslasten 19.069 27.000              48.595              

Onkostenvergoedingen Raad van toezicht 17.030 21.000              13.570              

Public relations en marketing 19.616 24.000              29.439              

586.469 590.000            597.328            

De verdeling van de accountantskosten zijn

als volgt:

Onderzoek jaarrekening 52.130 30.000              35.080              

Andere controlediensten -                   -                   -                   

Fiscale adviezen -                   -                   -                   

Andere niet controlediensten -                   -                   -                   

52.130 30.000              35.080              
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Inventaris en apparatuur

Leer-/hulpmiddelen 523.655 502.000            458.892            

Kleine inventaris 33.695 28.000              21.018              

ICT hardware 470.641 249.000            31.831              

ICT software 244.437 313.000 235.812            

Licentiekosten leer-/hulpmiddelen 146.876 102.000            78.012              

Internetabonnement 25.050 33.000              25.965              

Onderhoud en support 96.441 138.000            117.783            

Bouw/beheer website 164.569 33.000              144.108            

Overige ICT kosten 28.342 42.000              20.761              

Mediatheek/bibliotheek 29.230 28.000              25.725              

Reprolasten 171.559 222.000            190.995            

1.934.495 1.690.000         1.350.901         

Overige lasten

Kabeltelevisie en overige rechten 14.671 18.000              13.302              

Abonnementen 26.407 21.000              19.646              

Contributies bestuurlijke organisaties 29.053 30.000              27.435              

Representatiekosten 6.165 9.000                5.767                

Medezeggenschap/OR 3.051 15.000              7.762                

Verzekeringen 9.453 13.000              9.022                

Culturele vorming 63.550 61.000              64.469              

Vieringen en excursies 20.737 27.000              25.172              

Testen en toetsen 46.246 47.000              40.128              

Overige lasten 6.497 10.000              2.952                

225.830 251.000            215.655            

14. FINANCIELE BATEN EN LASTEN

Financiële baten -22.782 -72.000             -68.322             

Financiële Lasten 2.552 2.000                2.040                

-20.230 -70.000             -66.282             

Financiële baten

Rente spaarrekeningen 22.782 72.000              68.322              

Financiële Lasten

Bankkosten 2.552 2.000                2.040                
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GEOORMERKTE DOELSUBSIDIES OCW & EZ

VERANTWOORDING SUBSIDIES

Opgave doelsubsidies

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

de toewijzing verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Toewijzing € € geheel uitgevoerd en afgerond

Lerarenbeurs 775378-1 18.852 18.852

Lerarenbeurs 775217-1 5.891 5.891

Lerarenbeurs 775772-1 23.565 23.565

Totaal 48.308 48.308

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

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

G2 A Aflopend per ultimo verslagjaar de toewijzing verslagjaar verslagjaar 31-12-2016 ultimo verslagjaar

€ € € € €

Omschrijving Toewijzing

Kenmerk Datum

Totaal

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

de toewijzing 31-12-2016 verslagjaar verslagjaar 31-12-2016 ultimo verslagjaar

Omschrijving Toewijzing € € € € € €

Kenmerk Datum

Totaal
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Overzicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 2016

Voorzitter Ingangsdatum Einddatum Omvang Belastbare Voorziening beloning Uitkeringen wegens WNT Gewezen Fictief

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

College van Bestuur J I.C.A.N. Sluiter 01-05-2009 1,0 121.426€   502€                            17.019€                          -€                                       D 140.000€          Nee Nee

College van Bestuur C.G.C.G. Segers 01-09-2010 1,0 121.426€   856€                            17.019€                          -€                                       D 140.000€          Nee Nee

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

Raad van Toezicht M.M. van Vijfeijken 01-09-2011 2.500€       -€                             -€                                -€                                       D 14.000€            Nee Nee

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

Raad van Toezicht M. van Doormalen 20-01-2012 2.500€       -€                             -€                                -€                                       D 14.000€            Nee Nee

Raad van Toezicht J.P.A. van den Berg 01-09-2015 2.500€       -€                             -€                                -€                                       D 14.000€            Nee Nee

Er zijn geen bezoldigingen die de WNT norm te boven gaan.

Overzicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 2015

Voorzitter Ingangsdatum Einddatum Omvang Belastbare Voorziening beloning Uitkeringen wegens

Functie clausule Naam dienstverband dienstverband dienstverband Beloning onkostenvergoeding betaalbaar op termijn beindiging dienstverband

Col. V. Bestuur J I.C.A.N. Sluiter 01-05-2009 1,0 113.273€   506 12.059                            

Col. V. Bestuur C.G.C.G. Segers 01-09-2010 1,0 111.539€   863 12.059                            

R. v. Toezicht J J.M.M. van Nunen 18-06-2010 3.000€       

R. v. Toezicht A.C. Dekker 25-02-2011 31-01-2015 208€          

R. v. Toezicht M.M. van Vijfeijken 01-09-2011 2.500€       

R. v. Toezicht B.K. van Linder 01-09-2011 2.500€       

R. v. Toezicht M. van Doormalen 20-01-2012 2.500€       

R. v. Toezicht J.P.A. van den Berg 01-09-2015 1.042€       

Er zijn geen bezoldigingen die de WNT norm te boven gaan.
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Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Naam Handtekening

College van Bestuur:

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

Raad van Toezicht:

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

Mw. drs. M.M. van Vijfeijken

Dhr. drs. B.K. van Linder

Mw. M. van Doormalen RA

Dhr. drs J.P.A. van den Berg
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Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer 31384

Naam instelling Stichting SKOzoK, Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit

Postadres Pastoor Jansenplein 21

Postcode  Woonplaats 5504 BS Veldhoven

Gegevens scholen Aantal Aantal

Leerlingen Leerlingen

2016 2015

03PJ BS Sint Joan 135 143

03SH BS De Wereldwijzer 91 106

03YL RK BS De Triangel 227 225

04FV BS Sint Gerardus 59 59

05DD BS Sint Willibrordus 147 147

05EH RK BS De Drijfveer 88 104

05FG BS Sint Jan 112 97

05GE BS Sint Andreas 108 122

05JT SSBO De Zonnewijzer 97 101

06HG BS Beisterveld 211 211

06LQ BS De Klepper 245 245

06VU BS De Ster 182 190

06WO BS De Talententoren 109 108

07KX BS Prinses Beatrix 199 203

07VX BS De Windroos 169 169

08KU RK BS De Zonnesteen 197 199

08PY BS Sint Servatius 55 61

08QX BS Sint Bernardus 110 113

09QJ BS De Pionier 156 158

09XP BS De Grasspriet 129 132

10GZ BS De Stapsteen 276 264

10PZ BS De Smelen 259 247

11MI RK BS Agnetendal 277 275

11XQ RK BS Sint Martinus 98 94

12GZ RK BS Schepelweyen 363 359

15CV BS De Wilderen 451 460

15DM BS Christoffelschool 341 323

15DT BS De Dorenhagen 202 228

18FA BS De Schatkist 225 290

18HK RK BS De Boogurt 257 263

5575 5696
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