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Bestuursverslag Jaarrekening 2017 

 

Inleiding   

 

Voor u ligt het bestuursverslag van Stichting Promes over het kalenderjaar 2017. In dit verslag willen wij 

verantwoording afleggen aan in-/en externe partijen over het gevoerde beleid en inzage geven in de 

werkzaamheden die zijn verricht in het schooljaar 2016/2017 en 2017/2018. Daarnaast zoomen wij in op de 

toekomst, wat ons te wachten staat en welke stappen wij voornemens zijn te zetten. 

 

De afgelopen jaren heeft Stichting Promes bezuinigingen doorgevoerd om de uitgaven en de inkomsten in 

balans te brengen. We kunnen constateren dat de inkomsten en uitgaven weer redelijk in balans zijn met 

betrekking tot de personele component. Gedwongen afscheid nemen van personeel in verband met 

boventalligheid is niet nodig geweest. Wel is er in 2017 om verschillende redenen afscheid genomen van 

personeel en zijn personeelsleden vervroegd uitgestroomd in het kader van “wenkend perspectief”. Gelet op 

de geprognosticeerde leerlingenaantallen, die nog steeds een lichte daling vertonen, is alertheid geboden en 

zal vroegtijdig geanticipeerd moeten worden.  

Voor het kalenderjaar 2017 werd een negatief exploitatieresultaat begroot van € 217.400, --. Het 

gerealiseerde resultaat betreft € 116.028, -- negatief. In dat opzicht kan gesteld worden dat het kalenderjaar 

financieel gezien beter is verlopen dan begroot. 

 

Op 6 juni jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de accountant, voorzitter College van Bestuur, 

twee afgevaardigden van de Raad van Toezicht en de financieel stafmedewerker van Stichting Promes.  

De bevindingen van de accountant zijn uitvoerig besproken. Controledoelstellingen en risico’s zijn benoemd. 

Er zijn geen bijzondere constateringen gedaan of specifieke ontwikkelingen gesignaleerd die om 

aanvullende maatregelen vragen. Van het overleg met de accountant is verslag gedaan in de vergadering 

met de Raad van Toezicht op 20 juni 2018. De voorliggende versie is door de accountant gecontroleerd en 

akkoord bevonden.  

Wij hopen u met dit verslag op hoofdlijnen een goed beeld te geven van de ontwikkelingen binnen Stichting 

Promes.  

 

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 20 juni 2018. 

 

 

Voorzitter College van Bestuur 

Dhr. W. van Selling 
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1.0. Algemene Informatie 

 

Stichting Promes is het bevoegd gezag van openbare scholen in de gemeenten Meppel en Staphorst. Het 

bevoegd gezag (werkgeversnummer 41629) is statutair gevestigd aan de Industrieweg 1b-1, 7944 HT 

Meppel, telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 0522-278120. 

Onder dit bevoegd gezag vallen de volgende scholen: 

Obs. De Tolter Meppel (13TT) 

Obs. Oosterboerschool Meppel (12TP) 

Obs. Sprinkels Meppel (13AA)  

Obs. De Woldstroom Meppel (13PS) 

Obs. Commissaris Gaarlandt Nijeveen (04HW) 

Obs. De Berkenhorst Staphorst (05ZH) 

Obs. De Iekmulder IJhorst (08ER) 

Speciale School voor basisonderwijs Reestoeverschool Meppel (19QE) 

School voor ZML Mackayschool Meppel (19SK) 

 

Het bevoegd gezag van Stichting Promes wordt gevormd door een College van Bestuur, bestaande uit een 

voorzitter van College van Bestuur. Het toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene 

gang van zaken van de stichting is opgedragen aan een Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen. 

Het College van Bestuur vergaderde in 2017 zes keer met de Raad van Toezicht.  

De voorzitter van het College van Bestuur heeft in 2017 zes keer vergaderd met de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad.  

 

Elk jaar wordt met de accountant zijn controlebevindingen en een door de accountant opgestelde 

managementletter besproken en eventueel omgezet in nadere voorstellen voor het bestuur om zaken aan te 

passen, dan wel te wijzigen in het beleid.  

 

Dhr. W. van Selling is aangesteld als voorzitter College van Bestuur (directeur/bestuurder).  

W. van Selling is belast met het besturen van de stichting en heeft alle taken en bevoegdheden die niet bij of 

krachtens de statuten aan anderen zijn toegekend.  

De structuur van Stichting Promes bestaat hiermee uit 3 helder afgebakende bestuursniveaus (College van 

Bestuur, Raad van Toezicht, schooldirecteur) met ieder een eigen beleidsruimte en de daaraan gekoppelde 

verantwoordelijkheid en bevoegdheid om eigen beslissingen te nemen binnen afgesproken kaders.  

 

1.1. Missie van Stichting Promes 

In 2015 is het strategisch beleidsplan van Stichting Promes vastgesteld voor de jaren 2015 - 2018.  

In de missie geven we een antwoord op de vraag wat wij als Stichting Promes willen betekenen voor de 

kinderen in Meppel en Staphorst die onze scholen bezoeken. Stichting Promes wil onze kinderen 

voorbereiden op een toekomst die nu nog onzeker is. Hun talenten zullen op onze scholen in brede zin 

ontwikkeld worden, zodat de kinderen de kennis en ervaring zullen krijgen om relaties aan te gaan en taken 

te kunnen uitvoeren die hen een volwaardig lid van de maatschappij zullen laten zijn. 

 

Dit alles onder het motto: Promes, een boeiende toekomst! 

 

Om deze missie te kunnen vervullen hebben we waarden nodig die de leidraad zijn voor het gedrag van alle 

medewerkers en kinderen die binnen onze stichting werken en leren. Zij geven aan wie we zijn en hoe we 

door anderen herkend willen worden.  
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De volgende waarden worden omschreven om onze kinderen een boeiende toekomst te kunnen geven: 

 

- Wijsheid: Stichting Promes is voortdurend in ontwikkeling, vakkundig en richt de blik naar buiten. 

- Moreel besef: Binnen Stichting Promes heerst solidariteit, respect voor eenieder, loyaliteit, vertrouwen  

 en een open communicatie. 

- Positivisme: We zijn trots op onze ambitieuze stichting, geven positieve energie, hanteren zelfreflectie, 

 laten passie en plezier in werken zien, tonen voorbeeldgedrag, hebben aandacht voor elkaar en  

 vieren successen.  

 

Stichting Promes streeft nadrukkelijk de openbare identiteit na, ons onderwijs is van en voor de 

samenleving. 

 

Eind 2016 zijn de eerste stappen gezet om het strategische beleidsplan te herijken en te onderzoeken welke 

stakeholders er worden betrokken bij het vergaren van input voor een nieuw op te stellen strategisch 

beleidsplan voor na 2018. In het najaar van 2017 is er een viertal bijeenkomsten georganiseerd met 

stakeholders en die input wordt mede gebruikt voor het opstellen van het nieuwe strategische beleidsplan. 

 

1.2. Visie van Stichting Promes 

 

In het strategisch beleidsplan wordt uitwerking gegeven aan de visie, waarin we een beeld beschrijven van 

de toekomst die we willen creëren.  

We verduidelijken dit aan de hand van drie pijlers voor de toekomst: 

 

1. Vakkundigheid. 

Stichting Promes ontwikkelt zich tot een lerende organisatie. Er wordt gewerkt aan persoonlijk meesterschap 

in een leven lang leren met ambitie voor het individu en de collectiviteit, invoeren van boeiend onderwijs voor 

de kinderen waarin de opbrengsten hoog zullen zijn en de competenties van leerkrachten worden vergroot. 

De meervoudige intelligentietheorie en het ontwikkelen van intelligent gedrag staat hierin centraal.  

2. Creativiteit en inventiviteit. 

De talenten van kinderen en medewerkers binnen Stichting Promes worden benut, tevens zullen nog niet 

benutte aanwezige talenten ontwikkeld worden. Binnen de stichting en de scholen werken we 

oplossingsgericht, staat de meervoudige intelligentietheorie van Gardner centraal, gecombineerd met de 

denkgewoonten van Costa. 

3. Samenwerken.  

Om de missie en visie te kunnen realiseren zijn samenwerkingsrelaties nodig. De samenwerking omvat de 

kinderen in de klas, de ouders in de school, de medewerkers binnen Stichting Promes en het bestuur. Ook 

de omgeving waarin de scholen zich bevinden wordt in de samenwerking betrokken, zoals de 

peuterspeelzaal, de kinderopvang, voortgezet onderwijs, gemeente Meppel, collega besturen voor primair 

onderwijs, Hogeschool Stenden. 

 

De missie en visie zijn uitgewerkt in een mindmap die in alle scholen prominent aanwezig is.  

Het strategisch beleidsplan wordt uitgewerkt in jaarplannen waarin concrete actiepunten voor het 

desbetreffende schooljaar worden beschreven.  
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1.3.  Verslag Raad van Toezicht 

 

Vooraf 

Bestuurlijke schandalen in maatschappelijke ondernemingen, zoals ziekenhuizen, woningbouwcorporaties 

en hbo- en mbo-onderwijsinstellingen, hebben geleid tot meer aandacht voor het functioneren van de 

betrokken toezichthouders. In de discussies over falend toezicht wordt benadrukt dat de interne 

toezichthouders de maatschappelijke kerntaak en waarde van de organisatie moet bewaken, zich dient te 

verantwoorden en daarover communiceert met de directe belanghebbenden.  

De Raad van Toezicht is zich bewust van deze aandacht en verantwoordt zich via dit jaarverslag over de 

uitvoering van het toezicht in 2017. Daarnaast verantwoordt de raad zich ook in gesprekken met directe 

belanghebbenden: ouders en personeel in periodieke themabesprekingen en het jaarlijkse overleg met hun 

vertegenwoordiging in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  

 

Samenstelling Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht bestaat statutair uit tenminste vijf leden.  

Samenstelling Raad van toezicht in 2017  

Naam Functie  Expertisedomein  Rooster van aftreden 

Jan Willem Homan voorzitter ondernemerschap 15 aug 2020 (def)  

Karlijn van Scheijen vicevoorzitter PR/Marketing 15 aug 2021 (def) 

Kees Schiphouwer secretaris Passend onderwijs 15 aug 2021 (def) 

Yvonne Starre lid HRM-beleid 15 aug 2018 (herkies) 

Peter Vereijken lid onderwijsvernieuwing 15 aug 2018 (herkies) 

 

Wetgeving en branchecode  

Met de huidige governance structuur beschikt de Stichting Promes over een formele (organieke) scheiding 

tussen toezicht en bestuur en voldoet zij aan de eisen van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’. Tevens 

onderschrijft de stichting de ‘Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’ van de PO-raad. De bestuurders 

en toezichthouders zijn dan ook aanspreekbaar op de toepassing ervan. Om invulling te geven aan deze 

opdracht heeft de raad een toezichtskader met verdeling van de aandachtspunten over het verslagjaar 

opgesteld.  

 

Vergoeding leden Raad van Toezicht  

De leden van de raad ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die aansluit bij het advies van 

de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen van 2017. Besloten is om te 

kiezen voor het laagste bedrag in de budgetcategorie van de stichting. De honorering is met inbegrip van de 

onkostenvergoeding. De vergoedingen worden verantwoord in de jaarrekening.  

 

Overlegvormen  

De raad kwam in 2017 vijfmaal bijeen in een regulier overleg met het college van Bestuur.  Er werd 2 keer 

vergaderd zonder het college van Bestuur. De raad was aanwezig bij de bespreking van de jaarcijfers met 

de accountant. Ook voerde de raad overleg met de schooldirecteuren en 2 keer conform het gestelde in het 

toezichtkader met de GMR. De raad maakte in een gezamenlijk overleg kennis met de leden van de Raad 

van Toezicht van Stad en Esch. 
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 Werkveldoverleg: Tijdens dit type overleg worden actuele thema’s besproken met directies en overige 

betrokkenen. Vanuit het werkveld werd informatie verstrekt over de invulling van een thema, 

de ervaringen met eigen plannen hiervoor. De raad stelde vast dat het thema in de scholen leeft en door 

de ouders wordt gewaardeerd. Daarbij werden overigens ook duidelijk de grenzen van de mogelijkheden 

benoemd.  

 Overleg met de GMR: In juni en december sprak een delegatie van de Raad van Toezicht met de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad conform het besluit dit overleg 2 keer per jaar te laten 

plaatsvinden. Inhoudelijk werd informatie verstrekt over het functioneren van de beide raden en het 

algemene beleid van de stichting, waaronder de begroting. De GMR sprak daarbij zijn zorg uit over de 

voornemens tot personeelsreductie ten gevolge van de afname van het leerlingenaantal. Verder heeft de 

Raad van Toezicht kunnen constateren dat de GMR in een goede relatie met het College van Bestuur 

constructief overleg voert.  

 Voorzittersoverleg: In het voorzittersoverleg voor elke reguliere vergadering werd de agenda voor de 

verschillende contacten voorbereid en werd er gesproken over actuele ontwikkelingen. Dit overleg wordt 

gevoerd door de voorzitter van de raad en het College van Bestuur.  

 Bilateraal overleg: Tenslotte onderhouden de voorzitter van de raad en de voorzitter van het College van 

Bestuur ook periodiek bilateraal overleg om de actuele voortgang te bespreken.  

 

Toezichtsrol  

Jaarverslaggeving en begroting  

De raad heeft in 2017 zijn goedkeuring gegeven aan het jaarverslag en de jaarrekening over 2016 en heeft 

goedkeuring van de begroting voor 2018 aangehouden voor nadere toelichting en bespreking. De 

jaarrekening en het accountantsverslag zijn in aanwezigheid van de accountant besproken.  

Strategisch beleid  

In de loop van het jaar is herhaaldelijk gesproken over de ontwikkeling van het nieuwe strategisch 

beleidsplan voor de periode 2018-2021. Daartoe werd eerst de balans opgemaakt over de afgelopen 

periode. Met het College van Bestuur werd verder gesproken over het beoordelingskader vanuit de raad. 

Hiertoe werden de volgende aandachtspunten meegegeven:  

 het nieuwe plan moet voorzien in kritische zorgpunten, zoals de kwaliteit van het onderwijs, de terugloop 

van de leerlingenaantallen en de positionering van de scholen in de wijk;  

 het plan dient aan te sluiten bij actuele interne en externe ontwikkelingen;  

 bij de ontwikkeling van het plan moeten interne en externe belanghebbenden een rol vervullen met het 

oog op een breed draagvlak;  

 het proces verloopt volgens de beleidscyclus waardoor ook ervaringen bottom-up kunnen doorwerken.  

Verantwoordingscyclus 

In de loop van het jaar volgt de raad een toetsingskader met daarin een uitgewerkte verantwoordingscyclus 

die met het College van Bestuur is overeengekomen, waardoor de raad inzicht heeft in de trends bij diverse 

kengetallen over de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de stichting. Naast de financiële cijfers zijn in 2017 de 

volgende resultaten besproken:  

 de ontwikkeling van de leerlingaantallen en het marktaandeel: de raad stelt vast dat het totale 

marktaandeel terugloopt en dringt aan op scherpere profilering van de scholen in de wijk;  

 de resultaten van landelijke toetsen en informatie uit het leerlingvolgsysteem: het niveau van de 

basiskwaliteit blijft een punt van aandacht; ambitie blijft een score boven de gestelde ondergrens voor 

alle scholen;  

 de beoordelingen van de scholen door de inspectie en de vroegtijdige signalering door het bestuur: de 

raad stelt vast dat de signalering op orde is, zodat tijdig maatregelen kunnen worden getroffen;  

 onderzoek naar leerlingentevredenheid en personeelstevredenheid: deze peilingen laten een gunstig 

beeld zien;  
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Verkenningen eventuele fusie of vergaande samenwerking  

Na uitvoerige informatie door het College van Bestuur heeft de raad ingestemd met de voorgenomen 

gesprekken met Bijeen, Talent en Wolderwijs.   

 

Werkgeversrol  

De Raad van Toezicht hanteert een tweejaarlijkse cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken 

voor het College van Bestuur. In 2017 zijn er door de voorzitter en lid met de HRM-portefeuille in de raad 

functioneringsgesprekken gevoerd met het College van Bestuur. De raad heeft hierbij zijn waardering 

uitgesproken voor de wijze waarop de bestuurder zijn taak uitvoert. Tevens werden er afspraken voor 

inhoudelijke beleidsdoelen en persoonlijke ontwikkeling vastgelegd.  

 

Adviesrol  

De Raad van Toezicht heeft naast zijn taken als toezichthouder en werkgever voor het bestuur ook een 

klankbordfunctie voor het College van Bestuur. De leden van de raad worden hierbij met name ook 

geraadpleegd vanuit hun expertiserol. In 2017 zijn er besprekingen gewijd aan:  

 IKC-vorming:  

 Strategische analyse:  

 

Evaluatie en deskundigheidsbevordering Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht heeft zijn eigen functioneren geëvalueerd aan de hand van een open procedure, 

waarbij ook actuele thema’s in de ontwikkeling van het interne toezicht zijn besproken. De evaluatie leverde 

de volgende aandachtspunten op:  

 Meer gezamenlijke scholingen volgen; 

 Blijven werken aan teambuilding als Raad van Toezicht;  

 Door Raad van Toezicht leden individueel gevolgde trainingen en scholingen met elkaar delen; 

 Blijvend aandacht schenken aan het ontwikkelen van “ondernemerschap – eigenaarschap – leiderschap” 

bij de medewerkers en directeur-bestuurder.   

Met het oog op de verdere professionalisering van de Raad van Toezicht werd deelgenomen aan het 

netwerk voor toezichthouders en het aanbod van de Vereniging voor Toezichthouders in 

Onderwijsinstellingen. (VTOI). 

  

Goedkeuring 

De Raad van Toezicht van Stichting Promes heeft het jaarverslag 2017 goedgekeurd in de vergadering van 

20 juni 2018.  

 

 

Dhr. J.W. Homan        Dhr. K. Schiphouwer  

Voorzitter Raad van Toezicht       Secretaris Raad van Toezicht 
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1.4.  Stafbureau 

 

De aansturing van de organisatie is in handen van de voorzitter College van Bestuur (werktijdfactor 0,9). De 

voorzitter van College van Bestuur wordt daarbij ondersteund door een stafbureau bestaande uit: 

- Stafmedewerker financiën & huisvesting (werktijdfactor 1,0) 

- Technische dienst van Stad en Esch voor onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en inventaris 

- Stafmedewerker Personeel en Organisatie (werktijdfactor 0,6) 

- Managementassistent (werktijdfactor 1,0) 

- Medewerker financiën (werktijdfactor 0.6) 

 

Het stafbureau ondersteunt de coördinator SWV PO 2203 afdeling Meppel. Deze werkzaamheden worden 

op contractbasis verricht. Nog wel relevant om te vermelden is dat het secretariaat van Multi Functioneel 

Kindcentrum Het Palet (waar Stichting Promes in participeert als bevoegd gezag van obsSprinkels) wordt 

uitgevoerd door de voorzitter van het College van Bestuur en de administratievoering MFK Het Palet door de 

stafmedewerker financiën & huisvesting van het stafbureau.   

 

1.5. Financieel beleid 

 

De financiële administratie werd tot en met 31 oktober 2017 verzorgd in samenspraak met een extern 

administratiekantoor Helder Onderwijs. Door het staken van de werkzaamheden van Helder Onderwijs per 1 

november 2017, is na een zorgvuldige offerte-/selectieprocedure, de overstap gemaakt naar een ander 

administratiekantoor te weten Onderwijs Bureau Meppel. De overstap gedurende een kalender(boek)jaar 

was complex en heeft vele extra werkzaamheden met zich mee gebracht bij de reguliere werkzaamheden en 

bij het samenstellen van de jaarrekening.  De begroting wordt na goedkeuring van de Raad van Toezicht 

door de voorzitter College van Bestuur vastgesteld. De voorzitter College van Bestuur stelt een jaarrekening 

en jaarverslag vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De controllerfunctie is een 

ondersteunende functie ten behoeve van de voorzitter College van Bestuur en is in handen van de 

stafmedewerker financiën en huisvesting.  

De stichting werkt in principe met een sluitende begroting waarbij extra inzet van middelen zijn gedekt vanuit 

de algemene en/of bestemmingsreserve(s). De budgetverantwoordelijkheid voor de voorzitter College van 

Bestuur en de schooldirecteuren is in een beleidsdocument vastgelegd.  

Op schoolniveau wordt zoveel mogelijk uitgegaan van budgettaire neutraliteit met betrekking tot de uitgaven, 

waarvoor de verantwoordelijkheid ligt bij de schooldirecteur. Periodiek bespreekt de stafmedewerker 

financiën het schoolbudget met de schooldirecteuren (helaas is dat in het 2e gedeelte van 2017 door de 

perikelen rond Helder Onderwijs niet goed tot zijn recht gekomen) en zoomt de voorzitter College van 

Bestuur in zijn periodiek managementoverleg met de schooldirecteur nader in op specifieke onderdelen. 

Scholen konden zelf hun inkomsten en uitgaven monitoren via het infoweb van Helder Onderwijs en nu bij 

Onderwijs Bureau Meppel hebben ze allemaal toegang in het digitale managementsysteem Tobias. 

De scholen werken met actuele meerjareninvesteringsplannen. Daarmee bestaat er een getrouw beeld van 

de feitelijke boekwaarden en de aanwezige afschrijvingslasten.  

 

Centrale inkoop kan vooral voor financiële voordelen zorgen. Ook uitwisselbaarheid van materiaal tussen 

scholen is een positief element. Op het gebied van schoonmaak, kopieerapparatuur, ICT-middelen, 

leermiddelen, energie en meubilair wordt gebruik gemaakt van collectieve contracten.  

De controle over de boekhouding en financiële gegevens wordt uitgevoerd door het accountantskantoor 

Afier accountants. 
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2. Algemeen instellingsbeleid 

 

Governance 

Het strategisch beleidsplan van Stichting Promes is leidend bij de verdere (door)ontwikkeling van het 

stichtingsbeleid. Vanuit missie en visie wordt gewerkt aan een concretisering van doelstellingen, waarbij 

succesindicatoren, acties en tijdsplanning een belangrijke rol spelen.  

 

Het College van Bestuur hecht eraan om o.a. door gebruikmaking van kengetallen de ontwikkelingen binnen 

de stichting goed te kunnen monitoren. De Voorzitter College van Bestuur heeft met de Raad van Toezicht 

een aantal prestatieafspraken vastgelegd. Hierover wordt in iedere vergadering van de Raad van Toezicht 

verslag gedaan. Daarnaast rapporteert de Voorzitter College van Bestuur ieder kwartaal over de exploitatie, 

het ziekteverzuim, liquiditeit, de ontwikkeling van de leerlingenaantallen en de resultaten van gevoerd beleid, 

hetgeen een monitoring en sturing van de bedrijfsvoering mogelijk maakt.  Deze rapportage wordt ook aan 

de GMR aangeboden. 

Een afvaardiging van de RvT heeft in 2017 nog bezoeken afgelegd bij de individuele scholen om zo  

“feeling “ te houden met wat er in de scholen gaande is. 

 

Passend Onderwijs 

Stichting Promes richt zich in het kader van de ontwikkeling naar “passend onderwijs” samen met de 

partners in het samenwerkingsverband en cluster 4 op samenwerking. Ook is samenwerking tussen de 

clusters 3 en 4, gericht op thuisnabij onderwijs. Doordat binnen Stichting Promes het speciaal basisonderwijs 

en het speciaal onderwijs (SO en VSO) is vertegenwoordigd, kan thuisnabij onderwijs geboden worden.  

Stichting Promes is onderdeel van samenwerkingsverband  Primair Onderwijs 2203, dat de regio’s Meppel, 

Hoogeveen en Steenwijk omvat. Stichting Promes participeert in het bestuur van het samenwerkingsverband 

Afdeling Meppel als vicevoorzitter. Door de aanwezigheid van een afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs 

participeert Stichting Promes ook in het samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs 2203.  

 

Samenwerking 

Voor wat betreft de tussenschoolse opvang en de voorschoolse en naschoolse opvang werkt Stichting 

Promes samen met Partou (in MFA Het Palet) en Doomijn (overige scholen).  De samenwerking met beide 

organisaties wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.  

In 2015 is gestart met de uitwerking van kindcentra voor de scholen De Woldstroom te Meppel en de 

Commissaris Gaarlandtschool te Nijeveen. Door strategische samenwerking met Doomijn wordt de 

peutereducatie en buitenschoolse opvang in de school vormgegeven. Promes en Doomijn werken toe naar 

een situatie waarin sprake is van 1 team, 1 pedagogische lijn in 1 gebouw. De kindcentra worden wijkgericht 

opgezet. In de toekomst zullen meer scholen van Stichting Promes worden getransformeerd naar 

kindcentra.   

 

Stichting Promes participeert actief binnen de vereniging Prisma Drenthe. Deze vereniging behartigt vanuit 

een breed perspectief de belangen van het openbaar onderwijs zowel binnen als buiten de provincie.  

 

In het najaar 2016 is er een startnotitie opgesteld “bestuurlijke samenwerking”.  In deze notitie worden de 

verkenningen naar de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking tussen Stichting Promes, Wolderwijs 

en Talent beschreven. 

In 2017 is daar de stichting “Bijeen” aan toegevoegd en is er een diepgaander onderzoek naar “bestuurlijke 

samenwerking” uitgevoerd door een gespecialiseerd extern bureau. Op basis van diverse 

beleidsdocumenten en interviews is er een eindrapport tot stand gekomen waar de afzonderlijke stichtingen 

in 2018 een uitspraak over doen.   
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Onderwijskwaliteit 

In relatie tot het nieuwe toezichtkader van de inspectie onderwijs krijgt de Voorzitter College van Bestuur 

jaarlijks bezoek van de onderwijsinspectie. Voor bijna alle basisscholen geldt het basisarrangement. De 

inspectie heeft in 2015 bij de Oosterboer onvoldoende eindopbrengsten geconstateerd en onvoldoende 

kwaliteit van onderwijs. De school werd door de inspectie als zeer zwak beoordeeld en onder intensief 

toezicht geplaatst.  Als gevolg hiervan is een tweejarig verbetertraject in gang gezet. In het najaar van 2017 

heeft de inspectie geconstateerd dat het verbetertraject goed in gang is gezet en dat voor de 

Oosterboerschool weer het basis-toezichtarrangement geldt. De onderwijsopbrengsten bij de overige 

scholen zijn voldoende, er wordt voldaan aan de wet- en regelgeving en er is bij de inspectie voldoende 

vertrouwen in de verdere ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. De scholen worden in principe één keer in 

de vier jaar bezocht.  

 

De kwaliteitszorg wordt gewaarborgd door gebruik te maken van ParnasSys, inclusief de bovenschoolse 

module. De resultaten van het Cito leerlingvolgsysteem, dat door alle scholen als kwaliteitsinstrument wordt 

gebruikt, zijn in ParnasSys uit te lezen. De data van de citotoetsen worden besproken op groeps-, school- en 

bovenschools niveau. Ook via het managementinformatiesysteem Tobias van het administratiekantoor 

Onderwijs Bureau Meppel kan op diverse onderdelen worden ingezoomd op de school en via een 

benchmark een vergelijking worden gemaakt met andere scholen. 

 

Voor de Mackayschool geldt een ander inspectiekader, die namelijk van het speciaal (voortgezet) onderwijs 

 

Prestatiebox 

De prestatiebox-gelden zijn ingezet t.b.v. de scholen en voor bovenschoolse activiteiten die ten goede 

komen aan de scholen. Scholingsuitgaven zijn niet alleen specifiek per school maar ook stichtingsbreed. De 

middelen zijn onder andere ingezet voor professionalisering van schoolleiders, scholing van meerschoolse 

directeuren, training van leidinggevenden in flitsbezoeken, ontwikkeling van het Dalton-concept, ontwikkeling 

van Boeiend Onderwijs, coaching, inzet voor de duurzame leerkracht. 

 

Binnen Stichting Promes wordt actief geïnvesteerd in scholing om Boeiend Onderwijs mogelijk te maken. Op 

directieniveau, teamniveau en op het niveau van individuele medewerkers wordt scholing aangeboden. 

Naast opleidingsmogelijkheden willen wij mensen doorgroeimogelijkheden bieden, mobiliteit bevorderen en 

kwaliteit vasthouden. In het vastgestelde scholingsbeleid wordt aandacht geschonken aan de persoonlijke 

ontwikkelingsplannen, professionele ontwikkeling van werknemers, aanbod voor masteropleidingen en 

vierslagleren, ontwikkeling van basis bekwame leerkracht tot vakbekwame leerkracht, uitvoering van de 

functiemix en verdere professionalisering van onderwijsondersteunend personeel.   

 

Overige 

De scholen van Stichting Promes streven naar een optimale samenwerking in de driehoek leerlingen, ouders 

en leerkrachten. Dit neemt niet weg dat er klachten kunnen zijn die de school, de directie of de medewerkers 

betreffen. In de meeste gevallen kunnen klachten goed afgehandeld worden in een onderling overleg tussen 

ouders, leerlingen, medewerkers en/of directie. Komt men er op school niet uit dan kan men een beroep 

doen op de Voorzitter College van Bestuur van Stichting Promes. Het stemt tot tevredenheid dat er in 2017 

geen klachten door de landelijke onafhankelijke klachtencommissie in behandeling hoefden te worden 

genomen. 

 

Voor de scholen Woldstroom/Iekmulder is gekozen voor een meerschoolse directie.  Het streven is bij 

natuurlijk verloop op directieniveau een verdere uitrol van meerschoolse directie door te voeren.  
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2.1. Ontwikkelingen binnen het onderwijs van Promes.  

 

In het verslagjaar is de ontwikkeling van Boeiend Onderwijs gecontinueerd. Op bestuursniveau hebben 

directies en intern begeleiders zich met dit thema beziggehouden vanuit het perspectief van aansturing van 

veranderingsprocessen. Op schoolniveau zijn diverse teams met de uitwerking van onderwerpen bezig 

geweest vanuit de principes van Boeiend Onderwijs.  

 

In 2017 is een aantal scholen gestart met een proef met gepersonaliseerd leren. De scholen doen dit via 

Snappet. De gebruikers van Snappet hebben een professionele leergemeenschap (PLG) in het leven 

geroepen om met elkaar de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren vorm te geven.  

 

Naast de PLG Snappet zijn nog twee professionele leergemeenschappen opgestart, te weten de PLG 

technieklab en de PLG-hoogbegaafdheid. De eerstgenoemde houdt zich bezig met de ontwikkeling van 

techniekonderwijs binnen Promes, waarbij gebruik gemaakt wordt van een gezamenlijk technieklab. De 

tweede houdt zich bezig met de ontwikkeling van een onderwijsaanbod aan leerlingen die meer- en 

hoogbegaafd zijn. Hierbij is vooral veel aandacht voor het ondersteunen van de doelgroep in de reguliere 

groepssetting. Beide leergemeenschappen worden begeleid door een medewerker van Natuurlijk Leren.  

 

Promes is dit jaar een experiment gestart waarbij de expertise van de school voor Speciaal Onderwijs en 

van de Speciale School voor Basisonderwijs worden ingezet in onze reguliere basisscholen. Dit experiment 

heeft ten doel om de beschikbaarheid van deze expertise voor de basisscholen laagdrempelig te maken, 

waardoor de leerkracht weet dat hij ondersteuning kan krijgen bij vraagstukken waar handelingsverlegenheid 

dreigt te ontstaan.  

  

In het najaar van 2017 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw strategisch beleidsplan. 

Hiertoe is de bestuurder in gesprek gegaan met de stakeholders van Promes in zogenaamde 

panelgesprekken. Er zijn 3 panels georganiseerd, bestaande uit vertegenwoordigers van leerkrachten, 

ouders en maatschappelijke organisaties. Elk panel had een eigen thema, t.w. Onderwijs, Personeel en 

Profilering. Daarnaast heeft er een gesprek plaatsgevonden met de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad en is de ontwikkeling van het strategisch beleidsplan meerdere keren aan de orde 

geweest in het directieberaad. Al deze gesprekken dienden als input voor het nieuwe koersplan.  

 

 

3. Personeelsbeleid   

 

Het personeelsbeleid van Stichting Promes richt zich op de invulling van goed werkgeversschap, waarbij 

professionele ontwikkeling en welbevinden van medewerkers zoveel mogelijk ondersteund wordt. De CAO 

Primair Onderwijs is daarbij leidend.  

 

Stichting Promes heeft te maken met een daling van het aantal leerlingen. Door gebruik te maken van 

natuurlijk verloop zijn gedwongen ontslagen voorkomen. Het streven is om RDDF-plaatsing zoveel mogelijk 

te voorkomen. Boven formatieve formatie zal worden ingezet in de vervangingspool. De vervangingspool is 

bedoeld om vervangingssituaties (ziekte, ouderschapsverloven, andere vormen van verlof) intern op te 

vangen door eigen personeel die in de vervangingspool zijn geplaatst. Boventalligheid in de categorie 

Onderwijs Ondersteunend Personeel zal zoveel mogelijk via natuurlijk verloop worden opgelost. Vacatures 

die gedurende het schooljaar ontstaan worden tijdelijk opgevuld in een payroll-constructie.  

 

In het kader van afvloeiing en de plaatsing van medewerkers in het RDDF is mobiliteitsbeleid opgesteld. 

Samen met bestuur, GMR en vakbonden is gesproken over maatregelen die de mobiliteit op gang kunnen 

brengen. Deze maatregelen zijn eind 2012 in een document vastgelegd als vast beleid.  
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Met name van de mogelijkheid om de werktijdfactor te verminderen wordt gebruik gemaakt, daarnaast is 

door een aantal oudere werknemers besloten om eerder met pensioen te gaan. Het beleid heeft ertoe geleid 

dat er geen boventalligen ontslagen moesten worden. In 2016 is een project “wenkend perspectief “gestart 

en in 2017 voortgezet.  Personeelsleden van 60 jaar en ouder zijn daarvoor uitgenodigd om met hulp van 

een externe deskundige te kijken naar de mogelijkheden om vervroegd met pensioen te gaan.  Vanaf 2016 

hebben vijf werknemers daar gebruik van gemaakt en de organisatie verlaten. 

 

Stichting Promes maakt gebruik van een eigen invalpool. In het schooljaar 2016-2017 is in totaal 2,45 fte en 

in 2017-2018  2,3 fte  ingezet in de eigen VF-pool.  Per 1 augustus 2016 is in dit kader tevens de 

samenwerking met diverse openbare schoolbesturen in Drenthe gestart, TOP Drenthe. Er wordt gezamenlijk 

beleid gemaakt als het gaat om vervangingen en er wordt samengewerkt in een vervangingssysteem, de 

VervangingsManager van Driessen. Op die manier is het mogelijk breder dan alleen bij het eigen bestuur 

invalkrachten te zoeken. Invallers zelf hebben daardoor een grotere kans op werk, doordat ze voor meerdere 

besturen inzetbaar zijn. TOP Drenthe is opgedeeld in drie kamers, waarbij Stichting Promes deel uitmaakt 

van de kamer Zuid-West Drenthe, samen met Stichting Wolderwijs en Stichting Talent Westerveld.  Invulling 

van vervangingswerkzaamheden wordt voor deze kamer centraal geregeld vanuit de stafbureaus van 

Stichting Promes en Stichting Wolderwijs. Voor de intake, de begeleiding en beoordeling van invalkrachten 

is alleen voor Stichting Promes voor 1 dag per week een poolmanager aangesteld. Op termijn wordt 

gestreefd naar een formeel RTC, een Regionaal Transfer Centrum waarin niet alleen de vervangingen 

regionaal worden geregeld, maar ook onderlinge mobiliteit op gang komt.  

 

Arbobeleid is een permanent aandachtspunt binnen de stichting. Promes is aangesloten bij Zorg van de 

Zaak op zowel het terrein van de arbozorg als het bedrijfsmaatschappelijk werk.  

 

Er wordt gewerkt met een programma taakbeleid van Cupella. In dat programma, dat voldoet aan de 

Onderwijs CAO,  worden de les - / en niet-lesgebonden uren verwerkt en krijgt men een compleet overzicht 

van de jaartaak van de desbetreffende leerkracht. 

 

Drie koppels leerkrachten zijn per 1 augustus 2016 gestart met Vierslagleren. Een startende – pas 

afgestudeerde – leerkracht wordt gekoppeld aan een ervaren leerkracht en allebei volgen zij een 

Masteropleiding. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Lerarenbeurs, die de kosten van de opleiding voor 

rekening neemt en een aantal studieverlofuren. Dit wordt aangevuld met subsidie vanuit het Arbeidsplatform 

PO, waardoor de ervaren leerkrachten een dag per week extra studieverlof hebben. De twee dagen 

studieverlof van de ervaren leerkracht worden vervangen door de startende leerkracht. Op die manier wordt 

er geïnvesteerd in extra kennis en wordt geprobeerd nieuwe, jonge leerkrachten te binden aan Stichting 

Promes. Van de drie duo’s heeft één startende leerkracht afgehaakt en is voor de ervaren leerkracht die 

overbleef een vervangende startende leerkracht aangesteld. Het Vierslagleren is een traject van twee jaar. 

Vanwege het stopzetten van de subsidie voor Vierslagleren zijn er in augustus 2017 geen nieuwe trajecten 

gestart.   

 

Ook dit kalenderjaar werd door een groot deel van de medewerkers van  Stichting Promes spetterend  

afgesloten met een eindejaarsfeest bij  “Willem de bourgondiër” en werd er voor alle personeelsleden een 

kerstmarkt georganiseerd. 
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3.1.1. Ziekteverzuim  

 

Er is t.o.v. 2016 een stijging zichtbaar in het ziekteverzuim van de stichting, maar t.o.v.  van de jaren voor 

2016 is de trend licht dalend. Hieronder de totalen over het jaar kalender 2017 uit de verzuimregistratie: 

 

 Kort  

0-8 dagen 

Kort/ 

Middel 

8 – 43 

dagen 

Lang/ 

Middel 

43 -366 

dagen 

Lang 

 >366 

dagen 

Totaal Meldings- 

frequentie 

Verzuimduur 

Totaal 0,67 % 2,08 % 3,84 % 0,48 % 6,93 % 0,79 17,99 

 

 

In een grafiek ziet het verzuimcijfer er over  het afgelopen kalenderjaar 2017 als volgt uit: 

 

 
 

 

Het verzuimpercentage van de stichting is gestegen van 5,98% in 2016 naar 6,93% in 2017 (bron:RAET 

YouForce). Uit het rapport van september 2017 van het Vervangingsfonds over de verzuimcijfers in 2016 

blijkt dat het landelijke verzuimpercentage 6,4 % was en de ziekmeldingsfrequentie 1,1. Stichting Promes 

scoort in 2017 helaas hoger dan de landelijke cijfers van een jaar daarvoor. Toch is de verzuimfrequentie in 

2017 0,79, dat wil zeggen dat medewerkers zich gemiddeld minder dan 1 keer per jaar ziekmelden. Dit wordt 

algemeen beschouwd als een gezond cijfer en is ook lager dan het landelijke cijfer van 2016. 

 

Uit het hogere verzuimcijfer kan – gezien de lage ziekmeldingsfrequentie – niet de conclusie worden 

getrokken dat er meer wordt verzuimd. Wel is geconstateerd dat het verzuim gemiddeld langer duurt en dat 

als medewerkers langdurig uitvallen, dit vooral ten gevolge van niet-arbeid gerelateerde aandoeningen is. 

Hoewel de oorzaak in dat geval door de werkgever niet te beïnvloeden is, kan de duur van de re-integratie 

wel beïnvloed worden als er sprake is van arbeidsmogelijkheden. Zoveel mogelijk en in afstemming met de 

bedrijfsarts wordt een activerend re-integratiebeleid gevoerd. Voor dit langdurige verzuim geldt dat 

regelmatig in SMT’s (Sociaal Medisch Team) en in onderling contact tussen schooldirecteur en bedrijfsarts 

wordt besproken op welke wijze de re-integratie vorm krijgt. Ook in 2017 zijn in de inhoudelijke SMT’s met de 

directeuren medewerkers preventief besproken en zijn er in voorkomende gevallen maatregelen getroffen 

om verzuim te voorkomen. Er is regelmatig overleg tussen directeuren en medewerker P&O over de aanpak 

van het verzuim.  
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Om daling van het verzuim te realiseren is in samenwerking met het Vervangingsfonds in mei 2016 het 

zogenaamde Plan V opgestart. Een werkgroep, bestaande uit een schooldirecteur, een GMR-lid uit de 

personeelsgeleding en de medewerker P&O, zoekt onder begeleiding van een adviseur van het 

Vervangingsfonds naar mogelijkheden om het verzuim verder te verminderen. Voor Stichting Promes is 

ervoor gekozen om de nadruk te leggen op preventie van verzuim. Na de eerste stappen in 2016, is in 2017 

ingezoomd op gesprekken met medewerkers, bijvoorbeeld over werkdruk. Directeuren hebben 

kennisgemaakt met het voeren van zogenaamde waarderende gesprekken, geïntroduceerd door Aart Brezet 

(Drives@school) en onder begeleiding van twee adviseurs van het Vervangingsfonds zijn door de 

schooldirecteuren profielen, gebaseerd op Management Drives gemaakt. Inzicht in de profielen geeft inzicht 

in drijfveren van leidinggevenden en medewerkers, waarmee een directeur kan inschatten op welke manier 

de werkdruk hierdoor wordt beïnvloed (energievreters en energiegevers kunnen worden herkend). 

Doelstelling van het Vervangingsfonds voor Plan V is om besturen te helpen hun verzuimcijfer te laten dalen, 

zodat zij zijn voorbereid op de opheffing van het Vervangingsfonds op termijn en besturen vanaf dat moment 

hun eigen vervangingen moeten bekostigen. Een laag verzuim betekent dan een forse besparing op de 

vervangingskosten. Doelstelling van Stichting Promes is om per 1 januari 2018 eigen risicodrager voor het 

Vervangingsfonds te worden. 

 

Per 1 januari 2017 is Stichting Promes “eigen risicodrager “geworden voor de uitvoering van de WGA 

(Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Met een externe partij is er een overeenkomst afgesloten 

die Stichting Promes ondersteunt bij het casemanagement in het kader van de Wet Poortwachter en de 

instroom in de WGA. Ter afdekking van het risico een WGA-uitkering te moeten betalen is een verzekering 

afgesloten bij Nationale Nederlanden. Werknemers die na 2 jaar verzuim volledig en duurzaam 

arbeidsongeschikt worden verklaard, ontvangen een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig 

Arbeidsongeschikten). Deze uitkering wordt door het UWV uitgevoerd en betaald en komt niet voor rekening 

van de werkgever. 

 

 

Bedrijfsmaatschappelijk werk 

Het bedrijfsmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd door GIMD die participeert in het Sociaal Medisch Team. 

 

 

3.1.2. Personele bezetting  

De gewogen gemiddelde leeftijden (GGL) zijn berekend op basis van peildatum 1 oktober 2017 

 en afgezet tegen de door het ministerie van O.C. en W. geraamde landelijke GGL’s. 
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Basisscholen   Landelijke GGL  39.95        Stichting Promes GGL     42,82 

Speciale Basisscholen Landelijke GGL  41,17        Stichting Promes GGL     45,09 

(V)SO scholen   Landelijke GGL  41,47        Stichting Promes GGL     43,07 

 

Conclusie: 

Ten opzichte van de geraamde landelijke GGL ligt de GGL van Stichting Promes voor de basisscholen 2,87 

hoger (in 2016 2,42,  in 2015 4,75 en in 2014  4,28 hoger).  Hoewel de GGL bij Stichting Promes nog steeds 

hoger ligt dan de landelijke GGL is het verschil de laatste jaren afgenomen a.g.v. het aanstellen van jonge 

personeelsleden in het kader van “Vierslag leren”.  

Voor de speciale basisschool van Stichting Promes ligt de GGL 3,92 hoger (in 2016 3,88, in 2015 2,92 en in 

2014 0,85  hoger) dan de landelijk geraamde GGL.   

Voor de (V)SO-school van Stichting Promes ligt de GGL 1,60 hoger (in 2016 0.82, in 2015 0,91 en in  2014 

1,24 39 hoger) dan de landelijk geraamde GGL.  

Een hogere GGL dan de landelijke GGL betekent dat Stichting Promes relatief ouder personeel heeft 

hetgeen effect heeft op de bekostiging.  Ouder personeel heeft normaliter een hogere salarislast (ruim 75% 

van het Promes-personeel is op het maximumsalaris ingeschaald), maar door de hogere GGL worden de 

hogere salarislasten deels weer gecompenseerd door een hogere rijksvergoeding (de GGL maakt onderdeel 

uit van de berekening van de rijksvergoeding), desondanks heeft stichting Promes per saldo wel een hogere 

personele last dan het landelijke gemiddelde. 

 

Functiemix 

 

In 2017 zijn er geen nieuwe medewerkers voorgedragen voor een LB-functie. Er melden zich weinig 

kandidaten voor de functie van leerkracht expert; alleen na specifieke voordracht van de schooldirecteur 

worden momenteel leerkrachten bevorderd naar die functie. Dat kan ook alleen wanneer leerkrachten 

voldoen aan de eisen die gesteld worden in deze functie, waarbij duidelijk moet zijn dat de leerkracht een 

blijvende toegevoegde waarde heeft voor (het beleid van) de school. Ook worden er eisen gesteld aan het 

opleidingsniveau. Hoewel de beloning in een andere schaal een hoger salaris oplevert, gaat er blijkbaar nog 

niet een dusdanige prikkel vanuit, dat dit motiveert tot studie en het aanpakken van werkzaamheden op een 

hoger niveau. 

 

In de gesprekkencyclus is een bevordering naar de functie van leerkracht-expert gespreksonderwerp, om 

zodoende de kwaliteit van de leerkracht, door middel van scholing of het opdoen van ervaring, op een 

niveau te brengen dat wel aan de eisen van de functiemix en dus leerkracht-expert voldoen. De directeur zal 

deze leerkracht voordragen aan de sollicitatiecommissie functiemix.  

 

 

3.1.3. Formatie en Personeel 

 

In het schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 hebben er geen RDDF-plaatsingen plaatsgevonden. Stichting 

Promes heeft door de inzet van het traject Wenkend Perspectief en door het vertrek van een aantal vaste 

medewerkers weer een aantal jonge medewerkers in vaste dienst kunnen aanstellen. 

 

Een aantal is benoemd in reguliere formatie en een aantal in de Vervangingspool (zie 3.0). 

 

Binnen Stichting Promes is er vergelijkbaar met de landelijke trend sprake van een onevenwichtigheid in het 

personeelsbestand tussen mannen en vrouwen. Benoemingsverplichtingen, gerelateerd aan de CAO, 

maken het moeilijk om de verhouding te beïnvloeden. Daarnaast is sprake van een beperkte instroom van 

mannen op de PABO, onder andere doordat het beroep van leerkracht de laatste decennia vooral door 

vrouwen is ingevuld. Ook dat is moeilijk beïnvloedbaar vanuit de stichting.  
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Formatie uit de arrangementen Passend Onderwijs  wordt toebedeeld als tijdelijke formatie. Dezelfde 

handelswijze is ook van toepassing op eventueel extra inzet van personeel op middelen vanuit het SWV 

Passend Onderwijs.  

 

Er is geen voorziening opgenomen voor de Duurzame Inzetbaarheid. Sinds de regeling voor duurzame 

inzetbaarheid in de cao is opgenomen (2014-2015) is er door medewerkers geen beroep gedaan op de 

spaarvariant, waardoor de noodzaak voor de voorziening op dit moment niet aanwezig is. 

 

4. Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 

 

De toegankelijkheid voor kinderen van alle gezindten behoort tot de wezenskenmerken van het Openbaar 

Onderwijs. Gelijkwaardigheid is daarbij ons uitgangspunt. De leerlingen worden voorbereid op het leven in 

een open en veelvormige samenleving. In ons onderwijs leren de kinderen die verschillen in achtergrond 

en/of overtuiging van mensen zien, te begrijpen en te respecteren. 

In het kader van Passend Onderwijs behoort het tot de doelstellingen van de scholen om zoveel mogelijk te 

voorkomen dat leerlingen worden doorverwezen naar het speciaal (basis) onderwijs (SBO) en Speciaal 

Onderwijs (SO). In 2017 was het doorverwijzingspercentage van de Promes-scholen naar de SBO-school 

2,4 % (in 2016  was dat nog 2,9% en in 2015 3,34%) afgezet tegen het doorverwijzingspercentage van het 

gehele Samenwerkingsverband 2,47% en het landelijke verwijzingspercentage is 2,34% ligt dat op 

nagenoeg gelijk niveau. 

In 2017 was het doorverwijzingspercentage van de Promes-scholen naar de SO-school 0,96%, afgezet 

tegen het doorverwijzingspercentage van het gehele Samenwerkingsverband 1,32 % en het landelijke 

verwijzingspercentage is 1,61% ligt dat lager.   

 

SBO (speciaal basisonderwijs) De Reestoeverschool heeft sinds begin 2012 een speciale afdeling, genaamd 

de “huiskamergroep”.  Hier kunnen leerlingen met ernstige gedragsproblemen binnen enkele dagen vanuit 

het basisonderwijs worden geplaatst. Het doel is deze kinderen, na intensief met ze gewerkt te hebben, zo 

spoedig mogelijk weer te laten integreren in het basisonderwijs en anders, in enkele gevallen, een goede 

plaats te zoeken in het Speciaal Onderwijs of Speciaal Basis Onderwijs. Deze voorziening wordt in stand 

gehouden door het Samenwerkingsverband in het kader van Passend Onderwijs. Sinds augustus 2016 

bestaat de Huiskamer uit twee groepen: de KANS-groep (Kinderen Allemaal Naar School)  met kortdurende 

plaatsingen en de STER-groep ( Signaleren, Trainen , Ervaren) met arrangementen voor een of twee jaar. 

Deze laatste groep leerlingen wordt met een toelatingsverklaring ook daadwerkelijk bij de Reestoeverschool 

ingeschreven. 

De Kansgroep bestaat uit leerlingen van 9  t/m 12 jarigen die zijn vastgelopen op een basisschool. Deze 

leerlingen blijven ingeschreven op de school van herkomst. Binnen de huiskamer unit van de 

Reestoeverschool worden deze leerlingen opgevangen voor in principe een periode van 3 maand met als 

doel terugplaatsing naar de school van herkomst of een nieuwe start op een andere basisschool. 

De STER-groep bestaat uit leerlingen van 9 t/m 12 jarigen met gedragsproblemen waardoor het goed 

functioneren in het reguliere onderwijs problematisch is.  Getracht wordt gedurende een interventieperiode 

van 1 tot 2 jaar de leerlingen te trainen en vaardigheden bij te brengen zodat hij/zij weer goed kan 

functioneren in het reguliere onderwijs. Deze leerlingen worden ingeschreven op de Reestoeverschool mits 

er een toelaatbaarheidsverklaring aanwezig is. 

 

Het onderwijs aan de Mackayschool is, sinds het verdwijnen van de clusters 3 en 4, ook opengesteld voor 

de zogenaamde “verbrede doelgroep”, en is nu een speciaal onderwijs voorziening voor leerlingen van 4 tot 

20 jaar.  Het gaat om leerlingen met een verstandelijke handicap, vaak aanvullend met een gedrags- en/ of 

ontwikkelingsstoornis. De achterstanden zijn hoofdzakelijk zichtbaar op het sociaal emotionele en cognitieve 

vlak.  
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Aan de hand van het landelijke doelgroepenmodel worden er hoge, maar reële leerling doelen gesteld. Dit 

model bevat 5 leerlijnen en is landelijk met alle speciaal onderwijs scholen en het (s)bao onderwijs 

ontwikkeld. Deze doelen worden, per leerling, vastgelegd in het OntwikkelPerspectiePlan en 2 keer per jaar 

geëvalueerd volgens de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-systematiek. De Mackayschool heeft een SO-afdeling 

en VSO-afdeling (met een officiële erkende status). 

Er wordt samengewerkt met PromensCare middels een gecombineerde zorg- en onderwijsgroep en met 

zogenaamde gecombineerde zorg- en onderwijsarrangementen. 

 

4.1. Leerlingenaantal   

 

De nieuwbouwwijk Berggierslanden in Meppel is nagenoeg volgebouwd, helaas heeft dat niet geleid tot een 

toename van het leerlingenaantal bij obsSprinkels, er is hier sprake van stabilisatie en in de aanmelding van 

4-jarigen in 2017 zelfs een hele lichte stijging t.o.v. de bijzondere scholen.  

Het leerlingenaantal bij de Commissaris Gaarlandtschool is ondanks een daling in de leerlingenpopulatie in 

Nijeveen qua marktaandeel stabiel gebleven. Obs de Berkenhorst in Staphorst is de enige openbare school 

van het dorp. Het leerlingenaantal daalt jaarlijks licht en naar het zich laat aanzien is het dieptepunt nu wel 

bereikt en zal er stabilisatie optreden.  Vanaf 2015 wordt in het gebouw (een combischool waarin zijn 

gehuisvest OBS De Berkenhorst en een bijzondere school) op verzoek van de gemeente Staphorst, een 

tweetal ruimten in medegebruik gegeven aan een peuterspeelzaalorganisatie. Bij OBS de Iekmulder loopt, 

als gevolg van demografische ontwikkelingen in IJhorst door het ontbreken van woningbouw, het 

leerlingenaantal terug. Door het aanbieden van een peuterspeelzaal binnen de school wordt getracht de 

uitstroom naar Staphorst en De Wijk te ontmoedigen.  

In de wijk Oosterboer daalt demografisch gezien het aantal leerlingen en dat heeft consequenties voor het 

leerlingenaantal van de Tolter en de Oosterboerschool. Bij de Oosterboerschool is na een stabilisatie in 

2012 toch een daling ingezet. Met de invoering van het Dalton-onderwijsconcept profileert de 

Oosterboerschool zich in de wijk, desondanks is de daling van het leerlingenaantal niet tot stilstand 

gebracht. Het leerlingenaantal op De Tolter daarentegen laat een daling zien die minder heftig is dan was 

geprognosticeerd.  Bij de Woldstroom lijkt de dalende lijn te zijn afgevlakt en is de toestroom van leerlingen 

uit de nieuwbouwwijk Nieuwveenselanden langzamerhand merkbaar. Omdat er veel expertise op het gebied 

van opvangen vreemdelingen/asielzoekersleerlingen op de school aanwezig is verzorgt de school de 1ste 

opvang vreemdelingen/asielzoekersleerlingen. Het leerlingenaantal van de Reestoeverschool zal, zo is de 

verwachting,  langzamerhand afnemen door de invoering van Passend Onderwijs. Bovendien is het 

leerlingenaantal bij de Reestoeverschool moeilijk te voorspellen en afhankelijk van externe factoren 

(verwijzing vanuit andere scholen uit het SWV en de toelatingsverklaring) waar de school geen invloed op 

heeft.   Het leerlingenaantal van de Mackayschool is afhankelijk van de besluitvorming van de commissie 

voor indicatiestelling. Gezien de diversiteit van de doelgroep voor deze school is het doen van 

voorspellingen moeilijk.  

 



19 

 

 

In totaliteit is het leerlingenaantal van de scholen van Stichting Promes per teldatum. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Com. Gaarlandtschool 263 239 235 220 211 211 191 182 

De Berkenhorst 102 102 100 93 92 86 82 74 

De Iekmulder 111 103 90 86 64 67 62 60 

Oosterboerschool 178 168 168 158 139 124 112 95 

Zuiderbasisschool 250 230 0 0 0 0 0 0 

Koedijkslandenschool 232 236 0 0 0 0 0 0 

Sprinkels   475 482 484 484 476 474 

Woldstroom Meppel 231 250 274 248 227 203 199 215 

Woldstroom Havelterberg 55 54 0 0 0 0 0 0 

De Tolter 289 259 233 201 194 174 156 137 

Reestoeverschool 156 161 162 158 145 132 132 120 

Mackayschool 102 103 104 101 106 110 109 104 

Totaal 1969 1905 1841 1747 1662 1591 1519 1461 

 

 
 

 
 

5. Huisvesting    

 

Stichting Promes is gehuisvest in een kantoor aan de Industrieweg 1B-1 te Meppel. Een stukje van het 

kantoor wordt onderverhuurd aan de coördinator van het samenwerkingsverband. Tevens huurde Stichting 

Promes tot 1 april 2017 een naast gelegen pand. Dat pand werd gebruikt als garage voor de onderhoudsbus 

van de technische dienst, voor opslag van onderhoudsmaterialen en overtollig schoolmeubilair en 

archiefruimte. Vanaf 1 april t/m eind 2017 is alleen voor de onderhoudsbus nog een klein gedeelte gehuurd 

waarvan de huur in 2018 afloopt. 

Op dit moment vormen de gemiddelde huisvestingslasten van de komende 20 jaar (gebaseerd op het 

meerjarenonderhoudsplan MJOP, opgesteld door het extern bureau Asset) de jaarlijkse dotatie aan de 

onderhoudsvoorziening gebouwen. Het MJOP is in het najaar van 2017 geactualiseerd en wordt jaarlijks 

door een technische dienstmedewerker gescreend en bijgesteld. De uitvoering van het meerjaarlijks groot 

huisvestingsonderhoud loopt via de onderhoudsvoorziening en geschiedt bovenschools.  
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Daarnaast loopt het kleine jaarlijkse huisvestingsonderhoud (klachtenonderhoud en jaarlijkse 

onderhoudsabonnementen) via de exploitatie onder bovenschoolse budgetverantwoordelijkheid. Op 

schoolniveau is er een beperkt budget beschikbaar voor het oplossen van kleine 

huisvestingsonderhoudszaken. 

 

In 2017 zijn de meeste onderhoudsactiviteiten conform het vastgestelde meerjarenprogramma uitgevoerd. 

Van een enkele onderhoudsactiviteit is de cyclus naar voren gehaald of juist naar achter in de tijd 

verschoven, afhankelijk van de noodzaak en/of onderwijskundige/organisatorische ontwikkelingen. 

Bij OBS de Woldstroom is in 2017 bij een ingang een verdiepingsvloer aangebracht waardoor er extra 

kantoorruimte is gecreëerd. Voor deze aanpassing is bij de dotatie van de voorziening onderhoud geen 

rekening mee is gehouden, daarom zijn deze uitgaven rechtsreeks in de exploitatie geboekt.   

 

Vanaf 1 augustus 2012 maakt OBS Sprinkels gebruik van het Multifunctioneel kind centrum (MFK) Het Palet. 

Stichting Promes is als kernpartner nauw betrokken bij MFK Het Palet en de voorzitter College van Bestuur 

van Stichting Promes is secretaris van de vereniging MFK Het Palet.  

 

6. Medezeggenschap 

 

Invulling geven aan medezeggenschap is een recht. Invulling geven aan medezeggenschap is ook het 

nemen van verantwoordelijkheid. Maar het is meer dan dat!  Betrokken mensen met een kritische blik op de 

beleidsontwikkeling en –afspraken dragen bij aan de kwaliteit van de besluitvorming binnen de Stichting 

Promes. Zij ondersteunen het belang van openheid en transparantie. Het bevoegd gezag hecht aan een 

goed functionerende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dat is een gezamenlijk belang 

ten behoeve van de kwaliteit van ons onderwijs en onze arbeidsorganisatie. 

De Medezeggenschapsraden en GMR hanteren reglementen en statuten die aansluiten op de nieuwe Wet 

Medezeggenschap Scholen. Bij de facilitering van de raden wordt uitgegaan van de bepalingen in de CAO 

Primair Onderwijs. 

Medezeggenschap is een belangrijk element in het bevorderen van de betrokkenheid van de medewerkers 

bij de voorbereiding en uitvoering van beleid. In 2017 is binnen de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad gesproken over de informatiememo’s van de voorzitter college van bestuur, het 

bestuursformatieplan, de (meerjaren)begroting, taak-/en scholingsbeleid,  de jaarrekening, interne 

verkiezingen, Passend Onderwijs en diverse zaken die Promes aangaan.  

De GMR is in 2017 zes keer bij elkaar geweest. Het stafbureau verzorgt de verzending van stukken en 

draagt zorg voor de verslaglegging. Het verslag van de GMR gaat, na vaststelling, ter informatie naar de 

Voorzitter College van Bestuur, Raad van Toezicht en het directieoverleg.  

De voorzitter College van Bestuur van Stichting Promes kan in overleg met de voorzitter van de GMR-

agendapunten en beleidsstukken ter bespreking aanleveren. Bij de GMR-vergadering is de voorzitter 

College van Bestuur aanwezig bij de aangeleverde agendapunten en voor de beantwoorden van vragen 

vanuit de GMR. 

De GMR draagt zelf zorg voor het opstellen van een activiteitenprogramma en het samenstellen van een 

jaarverslag.  
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7. Financiën 2017 

 

7.1.1. Balans 

In onderstaand overzicht is ervoor gekozen om de cijfers te presenteren naar de situatie van 31 december 

van een kalenderjaar. 

        (In euro’s x 1000) 

Reserves en voorzieningen 31-12-

2013 

31-12-

2014 

31-12-

2015 

31-12-

2016 

31-12-

2017 

Algemene Reserve 2.645 2.626 2.561 2.543 2.579 

Bestemmingsreserve Formatieve 

Knelpunten 

416 416 416 416 416 

Bestemmingsreserve BAPO 231 202 170 150 0 

Bestemmingsreserve bijzondere 

aanvullende bekostiging 

339 317 77 77 77 

Bestemmingsreserve jonge 

leerkrachten 

41 0 0 0 0 

Bestemmingsreserve Kasproject 

Mackayschool 

17 14 12 11 9 

Voorziening onderhoud huisvesting 261 280 456 680 802 

Voorziening Overige Personele 

verplichtingen 

0 0 0 40 40 

Voorziening Spaarverlof 42 42 17 18 18 

Voorziening Jubilea 175 171 180 184 170 

 

Algemene Reserve 

De algemene reserve wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het 

verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijke lasten. In het geval van een tekort wordt dit resultaat 

ten laste van de algemene reserve gebracht.  

 

Bestemmingsreserve “Formatieve knelpunten” is bedoeld voor toekomstige wachtgeldverplichtingen om 

de personele gevolgen bij een mogelijke leerlingendaling op te vangen. Daarnaast kan de reserve benut 

worden voor uitgaven ter dekking van formatieve/personele knelpunten. 

Gelet op het resultaat van 2017 is een afboeking op deze bestemmingsreserve niet nodig. 

 

Bestemmingsreserve “BAPO” (Bevordering Arbeids Participatie Ouderen).  Door bestuursbesluit is deze 

reserve per 1 januari 2010 ontstaan als gevolg van een ministeriële stelselwijziging.  Van deze reserve 

werden de salariskosten onttrokken van personeelsleden die alsnog uitgesteld BAPO-gebruik opnemen. 

Deze reserve € 149.865,--  is per 1 januari 2017  toegevoegd aan de algemene reserve, omdat uit de 

salarisadministratie de salariskosten van personeelsleden die de zogenaamde uitgestelde BAPO hebben 

opgenomen niet meer viel te herleiden.  En uit de personeelsadministratie is niet geheel duidelijk welke 

personeelsleden voor welke omvang nog recht hebben op de zogenaamde uitgestelde BAO. 

 

Bestemmingsreserve “bijzondere aanvullende bekostiging”.  

In december 2013 is van het ministerie O.C. en W. in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) 

en het Herfstakkoord een bijzondere aanvullende bekostiging ontvangen. Een bijzondere aanvullende 

bekostiging voor personele dan wel materiële uitgaven. De besteding van die gelden heeft gedeeltelijk 

plaatsgevonden in 2014 (€ 21.545, --) en 2015 (€ 240.137) door extra inzet van formatie in het schooljaar 

2014-2015 en 2015-2016.  In 2017 is  er geen afboeking geweest van deze bestemmingsreserve. 
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Bestemmingsreserve Kasproject Mackayschool 

Eind 2013 heeft het bestuur besloten om een bedrag van de algemene reserve af te zonderen en als 

bestemmingsreserve kasproject aan te merken. De Mackayschool heeft voor de (V)SO-leerlingen diverse 

praktijkstromen opgestart zodat deze leerlingen een landelijk genormeerd certificaat kunnen behalen om de 

kansen op aansluiting op de arbeidsmarkt te vergroten. Een daarvan is het zogeheten 

“(tuinbouw)Kasproject” in de praktijkstroom “Groen”.  Voor deze uitstroomrichting werd op de binnenplaats 

van de Mackayschool een tuinbouwkas gerealiseerd waar de leerlingen praktijkgericht onderwijs volgen. 

In 2014 is de tuinbouwkas gerealiseerd en wordt van de investering de afschrijvingslasten ten laste van deze 

bestemmingsreserve afgeboekt. (In 2017 is dat € 1.700, --). 

 

Voorziening “onderhoud huisvesting” betreft het groot meerjaarlijks onderhoud aan de gebouwen dat 

voor rekening van Stichting Promes komt. Op basis van een door een extern bureau opgesteld 

meerjarenonderhouds-beheersplan (MJOP) worden de gemiddelde lasten van de komende 20 jaar aan deze 

voorziening gedoteerd en worden de groot onderhoudslasten aan deze voorziening onttrokken.  In het najaar 

van 2017 is het MJOP geactualiseerd. In deze jaarrekening is gedoteerd wat volgens het plan gemiddeld in 

20 jaar gedoteerd moet worden en naar beneden bijgesteld onder het motto “sober maar doelmatig”.  I.v.m. 

de doordecentralisatie per 1 januari 2015 van het buitenkantonderhoud van gemeente naar schoolbestuur is 

daar in de dotatie van de voorziening onderhoud rekening mee gehouden. Voor OBS Sprinkels is voor 

onderhoud binnenkant gebouw geen voorziening nodig, omdat de school voor het gebruik exploitatiekosten 

betaalt aan de vereniging MFK Het Palet en de vereniging MFK Het Palet een voorziening 

huisvestingsonderhoud dient aan te houden.  Voor de buitenkant van het gebouw is overeengekomen dat de 

gemeente Meppel daar verantwoordelijk voor blijft en dat onderhoudskosten buitenkant naar rato van het 

aantal vierkante meters wordt doorbelast aan de school.  

 

Voor deze kosten is een voorziening getroffen waarbij de dotatie is vastgesteld op basis van de rijksbijdrage 

die wordt ontvangen voor buitenkantonderhoud van OBS Sprinkels. 

Er is in 2017 € 123.224,-- onttrokken aan de voorziening onderhoud huisvesting door uitvoering van 

geplande onderhoudsactiviteiten en conform het geactualiseerde MJOP en gedoteerd volgens de 

vastgestelde begroting € 245.354, --. 

 

Voorziening Overige Personele verplichtingen 

Voor gewezen personeel is een voorziening gevormd voor uitkeringsverplichtingen waarvan de hoogte nog 

niet definitief is vastgesteld. In 2017 is er een juridische procedure gestart door het gewezen personeelslid 

en in 2017 heeft dat nog niet tot een definitieve uitspraak geleid. 

 

Voorziening “Spaarverlof” betreft een voorziening voor personeelsleden (momenteel nog 1 persoon) die in 

het verleden geen ADV (Arbeidsduurverkorting) hebben genoten en dat in een later stadium alsnog 

opnemen (via een schriftelijke verklaring vastgelegd). In 2017 een dotatie van € 164, -- om de voorziening op 

het prijspeil van 2017  te houden, aan deze voorziening is in 2017 niets onttrokken.  

 

Voorziening” jubilea” betreft een voorziening voor personeel dat op enig moment conform de cao-

aanspraak kan maken op een jubileumgratificatie. De voorziening is verbijzonderd tot op persoonsniveau. In 

2017 een dotatie van € 16.300, -- en een onttrekking wegens uitbetaling van ambtsjubilea van € 19.477,--. Er 

is een vrijval geboekt van € 10.666,--  omdat een aantal personeelsleden waarvoor in het verleden voor was 

gedoteerd stichting Promes hebben verlaten. 

 

 

7.1.2 Resultaat 

Het verslagjaar 2017 sluit af met een negatief saldo van € 116.028,--. terwijl er een negatief saldo was 

begroot van € 217.400,--. 
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7.1.3 Rijksbijdragen Ministerie van OCW 

- De rijksbijdragen zijn voornamelijk afhankelijk van het leerlingenaantal. Deze lumpsumvergoedingen 

voor het schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 vallen hoger uit dan begroot. De personele bekostiging, 

P&A-budget en prestatiebox-gelden zijn op 20 oktober 2017 voor het schooljaar 2016-2017 en op 21 

november 2017 voor het schooljaar 2017-2018 verhoogd en met die verhogingen is bij het opstellen 

van de begroting 2017, vanwege de onbekendheid, geen rekening worden gehouden.  Een positief 

effect van ruim € 284.000,--.  

- Met een materiële instandhouding  i.v.m. groei per 1 maart 2017 is bij het opstellen van de begroting 

geen rekening gehouden € 19.900,-- positief.  

- De ministeriële vergoeding voor het verstrekken van studieverlof in het kader van de lerarenbeurs is 

bij het samenstellen van de begroting geen rekening gehouden, omdat deelname lerarenbeurs op dat 

moment nog niet bekend was € 47.700,-- positief . 

- Bijzonder bekostiging voor leerlingen van de Mackay-school die vanwege  de ernstige meervoudige 

handicap in een zwaardere bekostigingscategorie worden ingedeeld € 9.600,-- extra baten. 

- Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV. Het betreft hier de bijdragen voor de zogenaamde lichte 

en zware ondersteuning vanuit het SWV.  In 2017 twee extra vergoedingen van het SWV PO 2203 

ontvangen zijnde de uitbetaling van de gereserveerde middelen en overschot van de 

bestuursbegroting  2015 € 51.835,-- en uitbetaling van het overschot van de afdelingsbegroting 2016 

van het SWV PO 2203 € 45.100,-- (deze extra ontvangsten waren niet voorzien). 

- De ministeriële bekostiging asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen voor OBS de 

Woldstroom is door de toename van het aantal kinderen dat daarvoor in aanmerking komt en de 

aangepaste regelgeving (2e jaars bekostiging) hoger uitgevallen dan begroot , daarnaast is er ook een 

vergoeding ontvangen voor opvang asielzoekers die voor het 2e jaar in Nederland verblijven voor Obs 

Sprinkels en de Berkenhorst en die niet was begroot. In totaal positief  €  91.900,-- 

 

7.1.4 Overige overheidsbijdragen  

- Gemeente Meppel GOA-gelden. Van de gemeente Meppel is in het kader van het bestrijden van 

onderwijsachterstanden voor het kalenderjaar 2016 en 2017 OAB-subsidies ontvangen die niet waren 

begroot.  Eén OAB-subsidie t.b.v. extra impuls aan het versterken van de pedagogische en 

didactische lijn binnen integrale kindcentra en een subsidie voor het verhogen van het taalniveau van 

kinderen in de leeftijd tussen 0-6 jaar.  Bij beide subsidies speelt de ouderbetrokkenheid en 

prominente rol.  Beide subsidies zijn in 2016 en 2017 uitgekeerd en de besteding heeft 

plaatsgevonden gedurende in het schooljaar 2016-2017 en 2017/2018.  

- Een subsidie voor cultuurdoeleinden en een subsidie voor muziekonderwijs waren niet begroot, totaal 

€ 36.600,-- tegenover deze extra baten staan ook de uitgaven    

 

7.1.5 Overige baten 

- Detachering personeel. Ten opzichte van de begroting extra detacheringen die niet waren voorzien. In 

totaal € 79.000,  extra baten.  

- Een vergoeding van de gemeente Meppel voor het zwemvervoer van de SO-(V)SO-leerlingen            

€ 5.500,-- , een eenmalige gemeentelijke bijdrage voor een in 2015 gerealiseerde 

gehandicaptenvoorziening € 15.000,--, eindafrekening ESF-subsidie ‘14-’16 en tussentijdse afrekening 

ESF-subsidie ’16-’18 € 35.900,-- ,  restitutie van voorgeschoten kosten onderhoud gebouw 

combischool door externe partijen vandalisme-vergoedingen van de gemeente en diverse kleine baten 

€ 10.000,--. 
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7.1.6 Personeelslasten  

- De personeelslasten zijn hoger dan begroot. Enerzijds wordt dit veroorzaak door de cao-

ontwikkelingen, stijgingen premies sociale verzekeringswetten, ABP, vervangingsfonds, 

Participatiefonds.  Anderzijds door de loonkosten van de (ziekte)vervangers, vervangers bij 

zwangerschaps-bevallingsverloven, vervangingskosten van ouderschapsverloven, vervangingskosten 

studieverlof lerarenbeurs, vervangerskosten bij imperatieve verloven cf. CAO, deze posten waren bij 

het opstellen van de begroting niet bekend en lopen grotendeels neutraal door de exploitatie. 

- Af: uitkeringen, betreft de vergoeding van het Vervangingsfonds voor de vervanging van ziek 

personeel en de uitkeringen van UWV voor de vervanging van zwangerschaps-bevallingsverloven, 

deze posten worden niet begroot € 451.769,-- en lopen grotendeels budgettair neutraal door de 

exploitatie.  

- Verrekening van uitkeringskosten 2016-2017 i.v.m. uitkeringen aan gewezen personeelsleden die 

door het Participatiefonds negatief zijn getoetst € 27.800,-- 

- De dotatie voor de voorziening “jubilea” wordt op persoonsniveau bijgehouden.  

- Malus van het Vervangingsfonds a.g.v. het niet voor 98% inzetten van de VF-poolers € 49.000,-. 

- Extern personeel niet in loondienst, meer uitgegeven dan begroot.  Voor extra inzet van voor de 1 ste 

opvang vreemdelinge/asielzoekers, extra kleutergroei bij groei, invulling van ontstane vacatureruimte 

door natuurlijk verloop, inzet van formatie uit de SWV-gelden voor extra ondersteuning van (groepen) 

leerlingen.  Al deze formatie is ingezet via een payroll-constructie om personele verplichtingen te 

voorkomen. € 135.000,-- meer uitgegeven dan begroot.   

 

7.1.7  Afschrijvingen 

In 2017 een versnelde afschrijving van tablets die eind 2014 waren aangeschaft waarvan de 

afschrijvingstermijn in eerste instantie op 5 jaar is gezet. De ervaring heeft geleerd dat de 

afschrijvingstermijn van 5 jaar te lang is. Nagenoeg alle tablets die in 2014 zijn aangeschaft zijn in de 

loop van 2017 buiten gebruik gesteld/afgevoerd. De restant boekwaarde op 31 december 2017  

€ 73.559,-- is afgeboekt.  

 

7.1.8 Huisvestingslasten  

- Huren. In de post huren zit opgenomen de huur van het kantoorpand van het stafbureau, de centrale 

archief-/opslagruimte in een naastgelegen pand bij het stafbureau tot 1 april 2017, huur opslagruimte 

door een van de scholen, de kosten van de multifunctionele ruimten in MFK Het Palet t.b.v. obs 

Sprinkels, huur sporthallen/gymzalen bij de gemeente voor gymlessen die boven de 

ruimtebehoeftenormering zijn afgenomen en de gemeentelijke huur voor het in gebruik geven van 

leslokalen/ruimten (leegstand) aan een kindopvangorganisatie. 

   Verder heeft er in 2017 een afrekening plaatsgevonden met Promens Care over de huur van 

lesruimten (€ 16.300,--)  in relatie tot ruimten die de Mackayschool aan Promens Care ter 

beschikking heeft gesteld.  Nog een uitvloeisel van een gemeentelijke afspraak die in 2006/2007 is 

gemaakt tijdens de bouw van de Mackayschool.  De totale post huren is hierdoor met € 15.000,-- 

overschreden. 

- Dotatie onderhoudsvoorziening, er is gedoteerd conform het in 2013 geactualiseerde meerjaren-

onderhoudsbeheersplan. Zie toelichting bij de voorziening onderhoud huisvesting 7.1.1.  

- Onderhoud. De uitgaven voor klein onderhoud en preventief onderhoud (onderhoudsabonnementen) 

zijn hoger dan begroot € 23.300,--,  er is veel klein preventief onderhoud in eigen beheer uitgevoerd, 

waardoor er bespaard wordt op groot onderhoud.   
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7.1.9 Overige lasten  

Van de overige lasten een aantal opvallende posten;  

- Deskundigenadvies. Betreft hier de juridische ondersteuning bij complexe personele zaken, inhuren 

van extern advies voor huisvestingsaangelegenheden, advies en ondersteuning bij het offertetraject 

voor een nieuw administratiekantoor, onderzoekkosten tbv. het onderzoek naar bestuurlijke 

samenwerking met andere schoolbesturen  en juridische ondersteuning bij UWV-zaken. 

- Doordat in het najaar van 2016 een aantal scholen is overgestapt op VOIP zijn de kosten van 

telefonie t.o.v. voorgaande jaren drastisch omlaag gegaan.  

- De kosten van een administratiekantoor vallen hoger uit dan begroot, een gevolg van de tussentijdse 

overstap naar een ander administratiekantoor waardoor er extra werkzaamheden en 

implementatiekosten werden gemaakt . €  7.700,--. 

- De ICT-kosten voor software en licenties vallen hoger uit.  Bijna alle leermethoden zijn digitaal en de 

uitgeverijen spelen daar op in met software en licenties die veelal jaarlijks, op basis van 

leerlingenaantal, gefactureerd worden. 

 

7.1.10 Financiële baten en lasten 

Er is in 2017 een positief rendement behaald van € 6.565,--. De rendementen zijn behaald op 

spaarrekeningen en kortlopende kapitaalmarktselectfondsen. Gelet op de situatie op de financiële markten 

en de regeling “beleggen, lenen en derivaten OCW 2016” is een hoger rendement nagenoeg niet haalbaar. 

 

7.1.11 Financiële kengetallen  

 

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Liquiditeit (vlottende activa/kort vreemd 

vermogen) 

3,02 3,05 3,07 3,39 2,93 3,15 3,50 3,59 

Solvabiliteit 1 (eigen vermogen/totale 

vermogen) excl. voorzieningen  

63,7 63,9 67,1 67,4 64,7 62,6 59,7 57,3 

Solvabiliteit 2 (eigen vermogen/totale 

vermogen) incl. voorzieningen 

74,7 74,6 75,3 76,4 73,6 75,2 76,9 76,5 

Rentabiliteit (Resultaat uit gewone 

bedrijfsvoering/totale baten) 

-3,53 -0,94 

 

1,44 3,70 -1,0 -3,0 -0,35 

 

-0,99 

Weerstandsvermogen (eigen 

vermogen-materiële vaste 

activa)/totale baten} 

15,6 15,7 17,2 

 

23,3 21,7 19,6 19,7 19,2 

Verhouding Personele lasten /Totale 

lasten 

84,2 87,0 87,6 85,8 84,6 84,2 83,8 83,7 

Verhouding Materiële lasten/Totale 

lasten 

15,8 13,0 12,4 14,2 15,4 15,8 16,2 16,3 

 

Verhouding Algemene Reserve/Totale 

baten 

17,8 19,5 21,3 21,8 22,7 22,5 21,9 20,7 

Kapitalisatiefactor (totale 

vermogen/totale baten) 

38,3 37,6 39,8 45,0 47,7 45,4 46,1 

 

45,9 

Transactiefunctie (kortlopende 

schulden/ totale baten) 

  9,6   9,4 9,6 

 

10,4 12,6 11,3 

 

10,6 10,8 

Financieringsfunctie 

(financieringsbehoefte * cumm. 

Aanschafwaarde materiële vaste 

activa/ totale baten) 

16,3 17,4 18,4 15,0 17,5 18,4 18,8 18,5 

Financiële buffer ( kapitalisatiefactor – 

transactiefunctie – financieringsfunctie) 

12,5 10,9 11,8 19,3 17,6 15,7 16,7 16,7 
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De liquiditeit is gestegen t.o.v. 2016 en ligt boven het landelijke gemiddelde (2,53 in 2016 van PO-besturen 

met 6-10 scholen). De verwachting is dat de liquiditeitspositie komende jaren licht zal stijgen. Gesteld kan 

worden dat Stichting Promes ruim aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen. 

 

De solvabiliteit 1 en solvabiliteit 2 zijn licht gedaald t.o.v. 2016.  

Het kengetal solvabiliteit 1 ligt lager dan het landelijke gemiddelde (59,0 in 2016 van PO-besturen met 6-10 

scholen). Solvabiliteit 2 ligt hoger dan het landelijk gemiddelde (73,0 in 2016 van PO-besturen met 6-10 

scholen). Algemeen is te stellen dat een solvabiliteit groter dan 50%, zoals hier het geval is, goed is te 

noemen. Alle schulden op lange termijn zijn afgedekt. 

 

De rentabiliteit is negatief en een gevolg van de min of meer bewuste keuze om in te teren op de reserves. 

Het landelijk gemiddelde over 2016 was 1,0 van PO-besturen met 6-10 scholen. 

 

Het weerstandsvermogen is gedaald t.o.v. 2016. Een goede vergelijking door de jaren heen is lastig 

aangezien er in 2010 een stelselwijziging heeft plaatsgevonden (per 1 januari 2010 werd een BAPO-

voorziening omgezet in een BAPO-reserve). Het ministerie van OCW geeft geen onder-/ of bovengrens aan, 

het landelijk gemiddelde over 2016 was 14,1 van PO-besturen met 6-10 scholen.  Ten opzichte van dat 

landelijk gemiddelde kan Stichting Promes met een weerstandsvermogen van 19,2 als goed worden 

bestempeld. 

 

De verhouding Personele lasten/Totale lasten daalt. In benchmarking wordt vaak als vuistregel gehanteerd 

een verhouding tussen de 80 tot 85. Het landelijk gemiddelde van PO-besturen met 6-10 scholen was in 

2016  80,3.  Met 83,7 zit Stichting Promes nog aan de hoge kant. Door natuurlijk verloop daalt dit kengetal 

bij Stichting Promes en ligt dit kengetal binnen de range van 80 – 85.  

 

De verhouding Materiële lasten/Totale lasten is gestegen t.o.v. voorgaande jaren. Een direct gevolg van het 

verhoudingsgetal Personele lasten/totale lasten.  

 

De verhouding Algemene Reserve/Totale baten is gedaald t.o.v. 2016. Dit kengetal 20,7 ligt bijna op het 

landelijk gemiddelde (20,9 over 2016)  van de PO-besturen met 6-10 scholen. 

 

De kapitalisatiefactor loopt t.o.v. voorgaande jaren op. In het najaar 2009 is op verzoek van de ministers van 

OCW en Financiën door de commissie “Vermogensbeheer Onderwijsinstelling” het rapport “Financieel beleid 

van onderwijsinstellingen “opgesteld. Uit dat rapport kwam naar voren dat met name het kengetal 

“kapitalisatiefactor” een kengetal is dat de financiële positie van een onderwijsinstelling goed in kaart brengt. 

Achtergrond hiervan is dat bij een bepaald bedrag aan baten een bepaalde hoeveelheid benodigd kapitaal 

hoort. Daarmee kan de vraag gesteld worden of het kapitaal efficiënt ingezet wordt t.b.v. het onderwijs. De 

commissie gaf aan dat voor grote instellingen (Voor PO-instellingen vanaf € 8 milj. baten) de bovengrens is 

te stellen op 35 en voor kleine instellingen (Voor PO-instellingen tot € 5 milj. baten) op 60. Stichting Promes 

kan in dat kader als een grote instelling worden gezien en zit met een kapitalisatiefactor van 45,9 boven de 

bovengrens. Het landelijke gemiddelde over 2016 bij de PO-besturen met 6 – 10 scholen is 44,0. 

 

Transactiefunctie (de middelen die zouden moeten worden aangehouden om de kortlopende schulden te 

voldoen). Met 10,8 zit Stichting Promes boven de signaleringswaarde die bovengenoemde commissie in 

2010 aangaf (8,8). 

 

Financieringsfunctie (de middelen die zouden moeten worden aangehouden om de materiële vaste activa te 

zijner tijd te kunnen vervangen/in stand te houden); met 18,5 zit Stichting Promes onder de signalerings-

waarde die bovengenoemde commissie in 2010 aangaf (21,2). 
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Financiële buffer (de financiële buffer die nodig is om denkbare financiële risico’s op te vangen. Met 16,7 zit 

Stichting Promes boven de signaleringswaarde die bovengenoemde commissie in 2010 aangaf (7,5). 

 

7.2. Treasury 

 

Stichting Promes hanteert een treasurystatuut dat nog is gebaseerd op de regeling “beleggen en belenen 

2010, FEZ/CC-2009/150185).  In dit treasurystatuut wordt het treasurybeleid uiteengezet en wordt een 

beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie. 

Het treasurystatuut heeft tot doel sturing te geven aan de treasuryfunctie en risico’s te beperken. 

Stichting Promes heeft naast de betaalrekeningen een tweetal spaarrekeningen en een tweetal 

kapitaalmarkt select fondsen die waren afgesloten vóór 1 juli 2016 en derhalve onder het overgangsrecht 

vallen en waarop de Regeling belenen en beleggen 2010 van toepassing blijft. 

Het treasurybeleid zal nog worden aangepast aan de regeling zoals die door het ministerie is vastgesteld op 

6 juni 2016 WJZ/800938 (6670), maar het vigerende treasurystatuut voldoet, gelet op de huidige 

spaarvormen die stichting Promes heeft uitstaan, aan de ministeriële regelgeving.  

Stichting Promes heeft een deel van haar reserves en voorzieningen weggezet op spaarrekeningen 

(bedrijfsbonusspaarrekening en vermogensspaarrekening) en BNG kapitaalmarktselectfonds.  Alle 

producten voldoen aan de ministeriële regeling “beleggen, lenen en derivaten OCW 2016” en zijn FIDO-

proof. De renteopbrengsten 2017 resulteerden uiteindelijk in € 6.565, -- positief. 

 

Dagelijks opvraagbaar: 

RABO Bedrijfsbonusrekening      € 1.113.286,-- 

RABO Vermogensspaarrekening     € 1.621.939,-- 

BNG-kapitaalmarkt select fondsen     €    201.671,-- 

BNG en RABO lopende betaalrekeningen    €    724.236-- 

BNG deposito (huurgarantie)      €        5.571,-- 

Kasgeld        €            97,-- 

 

7.3. Continuïteit  

 

Algemeen.  

Boeiend Onderwijs 

Voor de implementatie van Boeiend Onderwijs werden de gelden vanuit de prestatiebox ingezet. In de 

beschrijving van de prestatiebox staat vermeld dat de opbrengsten van taal en lezen vergroot dienen te 

worden; dit traject gaat hand in hand met de ontwikkeling naar Boeiend Onderwijs in de stichting. Het 

concept “Boeiend Onderwijs” zal continu worden geëvalueerd en de komende jaren van nieuwe impulsen 

worden voorzien. 

 

Stichting Promes heeft de directeuren geschoold in Systeemleiderschap. Leerkrachten nemen deel aan 

bovenschoolse netwerken Boeiend Onderwijs.  

Op alle scholen worden trajecten gevolgd om Boeiend Onderwijs verder te implementeren, zoals 

handelingsgericht werken, systeemdenken, denkgewoonten, opbrengstgericht onderwijs, didactische aanpak 

strategieën. De scholen worden hierbij begeleid door de organisatie Natuurlijk Leren en de Lerende School. 

 

De begeleiding voor hoogbegaafdheid op de basisscholen is in 2017 gecontinueerd. Dit wordt vormgegeven 

door het formeren van plusklassen op schoolniveau. In de komende jaren werkt stichting Promes toe naar 

een bovenschoolse plusklas die 1 a 2 dagdelen bijeenkomt. Met name voor de kleine scholen moet dit een 

uitkomst bieden, daar zij moeite hebben om deze doelgroep op passende wijze te bedienen en voor hen het 

onderwijs boeiend te houden. Hierbij zal nadrukkelijk worden gewerkt aan de afstemming tussen de 

plusklasleerkracht en de betreffende groepsleerkrachten.  
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Passend Onderwijs 

Om de basisscholen goed voor te bereiden op passend onderwijs, voor iedere leerlingen een plek binnen 

een van onze basisscholen, is het implementatietraject Boeiend Onderwijs van groot belang. Door te kijken 

naar de behoeften van kinderen en hier de leerstof en instructie op aan te passen, wordt vormgegeven aan 

passend onderwijs in onze scholen. De komende jaren willen we de besteding van de zorgmiddelen steeds 

nauwkeuriger gaan begroten vanuit de gedachte om de zorgmiddelen steeds gerichter te kunnen inzetten. 

Daartoe wordt een aparte begroting Passend Onderwijs opgesteld die als bijlage bij het bestuursformatie-

plan wordt toegevoegd.  

Daarnaast participeert Stichting Promes in het bestuur van het Samenwerkingsverband PO 2203. Hierin 

wordt op bestuursniveau richting gegeven aan Passend Onderwijs, in samenspraak met het speciaal 

basisonderwijs en het speciaal onderwijs. De middelen die het samenwerkingsverband krijgt zullen worden 

herverdeeld. Het samenwerkingsverband 2203 is onderverdeeld in de afdelingen Meppel, Hoogeveen en 

Steenwijk. Iedere afdeling maakt zijn eigen afdelingsondersteuningsplan met een begroting.                      

Het speciaal onderwijs krijgt door Passend Onderwijs te maken met een vermindering van inkomsten.  

Hierop wordt nu geanticipeerd door de organisatie van de Mackayschool zo efficiënt en effectief mogelijk in 

te zetten om deze verminderde inkomsten op te kunnen vangen.  

 

Data leren 

Dit is een onderdeel van kwaliteitszorg. Door gericht gegevens te verzamelen en deze vervolgens diepgaand 

te analyseren zijn we beter in staat de juiste gevolgtrekkingen te formuleren, om vervolgens die te vertalen 

naar concrete acties of het formuleren van nieuw beleid. Stichting Promes wordt hierbij begeleid door de 

organisatie De Lerende School.   

 

Wetenschap en techniek 

De komende jaren krijgt wetenschap en techniek een prominentere plaats binnen ons onderwijsaanbod. 

Middels wetenschap en techniek bouwen we vaardigheden als onderzoekend leren, ontwerpend leren en 

samenwerken verder uit. We zijn gestart met de ontwikkeling van een techniek lab, waar al onze scholen 

gebruik van kunnen maken.  

 

Scholingen 

Kwaliteit van de leerkracht bepaalt de kwaliteit van het onderwijs. Vanuit deze gedachte worden 

medewerkers gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen in hun bekwaamheden. In de gesprekkencyclus 

wordt gericht aandacht besteed aan de ontwikkeling van de leerkracht. Directeuren en leerkrachten worden 

gestimuleerd om gebruik te maken van de lerarenbeurs. 

 

Huisvesting 

Conform het MJOP staan er enkele forse onderhoudswerkzaamheden in de planning waarbij de vervanging 

van de dakbedekking bij de Oosterboerschool in 2019 het meest ingrijpend is. Bij de jaarlijkse screening van 

het MJOP zal bekeken worden of de noodzaak tot vervanging in 2019 daadwerkelijk noodzakelijk is of in de 

tijd verschoven kan worden.   De Reestoeverschool is een school van ruim 43 jaar oud en verkeert ondanks 

de leeftijd nog in redelijke technische staat, maar voldoet niet meer aan de huidige eisen van een goed 

onderwijs-/leerklimaat, aluminium kozijnen met enkel glas en slechte ventilatie in de lokalen.  Met de 

gemeente Meppel zal bekeken worden of het gebouw in aanmerking komt voor vervanging of grondige 

renovatie.  Bij een grondige renovatie zal er een discussie gevoerd moeten worden op wiens kosten deze 

grondige renovatie zal plaatsvinden.    

 

Investeringen 

Op schoolniveau beschikt elke school over een meerjareninvesteringsplan. Naast de 

vervangingsinvesteringen wordt er ook volop ingezet op uitbreiding van ICT-hardware en nieuwe 

leermethoden.  De investeringen worden altijd getoetst aan wat er is opgenomen in het schoolplan.  
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Vervanging van een leermethode is in principe na 8 jaar, maar door onderwijskundige ontwikkelingen kan 

daarvan af worden geweken. In 2013 heeft het bestuur een besluit genomen om vanuit de algemene reserve 

een extra investeringsimpuls te doen.  De afschrijvingslasten van deze investeringen zullen de komende 

jaren op de exploitatie drukken en t.l.v. de algemene reserve worden geboekt.  

 

Governance structuur. 

Op het gebied van governance is dat bij Stichting Promes continue in ontwikkeling. Komende jaren zal 

gewerkt worden aan verdere implementatie van de uitgangspunten in het bestuursformatieplan en de 

(meer)jarenbegroting. De planning- en control cyclus en financieel risicomanagement zal verder worden 

ingeregeld.  

 

7.3.1.  Personele bezetting en Leerlingenprognoses  

  

Personele bezetting in fte’s  

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021/2022 

Directie  12,8  12,8  12,8  12,8 12,5 

Onderwijzend 

Personeel 

 97,5  91,0  88,0  85,2 84,2 

Onderwijs onder- 

Steunend 

personeel 

 23,7  23,0  22,8  22,4 22,2 

Totaal 134,0 126,8 123,6 120,4 118,9 

 

In de personele bezetting zoals hierboven weergegeven is verwerkt: 

- De invoering van meerschoolse directeuren en de ondersteuning op directieniveau van locatieleiders. 

Deze zijn opgenomen onder de categorie directie. 

- Ontslagen i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

 

Nog niet opgenomen de inzet van de extra gelden die vanaf 2018/2019 worden ontvangen voor 

werkdrukverlaging. Ten tijde van het opstellen van dit bestuursverslag zijn de scholen nog in gesprek met de 

schoolteams en de medezeggenschapsraden over de besteding van deze extra gelden. 

 

Leerlingenprognoses per 1 oktober  

               

Schoolnaam 2015 

realisatie 

2016 

realisatie 

2017 

realisatie 

2018 

prognose 

2019 

prognose 

2020 

prognose 

2021 

prognose 

Com. 

Gaarlandtschool 

211 191 182 181 179 174 170 

De Berkenhorst 86 82 74 74 72 73 74 

De Iekmulder 67 62 60 55 56 59 56 

Oosterboerschool 124 112 95 86 73 60 47 

Sprinkels  484 476 474 475 476 479 477 

De Woldstroom  203 199 215 210 208 213 215 

De Tolter 174 156 137 127 121 107 98 

Reestoeverschool 132 132 120 119 115 113 110 

Mackayschool 110 109 104 105 107 108 107 

Totaal 1591 1519 1461 1432 1407 1386 1354 
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De daling van het leerlingenaantal wordt veroorzaakt door de vergrijzing in de wijk Oosterboer en IJhorst, 

terugloop van leerlingen op de Reestoeverschool door de invoering van Passend Onderwijs en verlies van 

marktaandeel,  

Stichting Promes zal de instroom van de leerlingen met betrekking tot het marktaandeel de komende jaren 

trachten te herstellen tot minimaal op het niveau van 2011.  De kwaliteiten van ons onderwijs zullen 

prominent op de voorgrond staan zodat ouders voor hun kinderen kiezen voor het onderwijs van Stichting 

Promes. 

Bij de prognose is de aanname gedaan dat vanaf 2016 er jaarlijks 5 leerlingen extra instromen bij OBS De 

Woldstroom of OBS Commissaris Gaarlandtschool, afkomstig uit de nieuwbouwwijk Nieuwveenselanden .   

 

De kinderen die korter dan 1 jaar in Nederland verblijven worden opgevangen en ingeschreven bij OBS De 

Woldstroom 1ste opvang vreemdelingen. Kinderen die langer dan 1 jaar in Nederland verblijven worden 

verspreid bij de scholen van Stichting Promes opgevangen en ingeschreven en daar waar nodig  wordt de 

expertise van OBS de Woldstroom als extra ondersteuning ingezet, bij de prognoses is rekening gehouden 

met 10 leerlingen 1ste opvang vreemdelingen/asielzoekers. 

    

7.3.2. Meerjarenbegroting 

 

Prognose Balans 

 

Activa  2018 2019 2020 2021 

Vaste activa     

Materiële VA 765.080 675.797 599.676       547.933 

Financiële VA     

Totaal Vaste Activa 765.080 675.797 599.676 547.933 

     

Vlottende Activa     

Vorderingen    857.301 837.301 822.301 797.301 

Liquide middelen 3.301.117 3.152.346 2.991.959 2.782.185 

Totaal Vlottende Activa 4.158.418 3.989.647 3.814.260 3.579.486 

Totaal Activa 4.923.498 4.665.444 4.413.936 4.127.419 

 

Passiva 

    

Eigen Vermogen     

Algemene Reserve 2.505.163 2.449.119 2.250.296 2.091.694 

Bestemmingsreserves    348.794 72.220  3.897  2.197 

Voorzieningen    1.117.541 1.244.105       1.234.743 1.133.528 

Kortlopende schulden 952.000 900.000 925.000 900.000 

     

Totaal Passiva 4.923.498 4.665.444 4.413.936 4.127.419 
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Exploitatieoverzichten 

 

Baten 2018                 2019                             2020           2021 

Personeel    

Rijksbijdragen  8.851.929      8.619.963         8.551.056   8.537.787 

Overige overheidsbijdragen en subsidies         2.437             2.437                2.437           2.437 

Overige baten     790.445         635.954            600.538      574.068 

Subtotaal personele baten   9.644.811     9.258.354         9.154.031   9.114.292 

Materieel 

Rijksbijdragen, groepsafhankelijk      637.595        632.810            634.677      619.743 

Rijksbijdragen, leerlingafhankelijk      737.742        728.608            721.479      714.339 

Overige overheidsbijdragen en subsidies        18.430          17.889              17.567         17.292 

Overige baten        62.328          32.480              31.490        30.504 

Subtotaal materiële baten   1.456.095     1.411.787         1.405.213   1.381.878 

  ----------------  ---------------              --------------- --------------- 

Totaal Baten 11.100.906   10.670.141        10.559.244 10.496.170 

  =========  =========       ========= ========= 

Lasten   

Personeel 

Lonen en salarissen   9.052.718     8.757.713        8.598.319   8.444.179 

Overige personele uitgaven      574.115        555.803                   546.855       539.452 

Subtotaal personele lasten   9.626.833     9.313.516         9.145.174   8.983.631 

Afschrijvingen 

Afschrijvingen      266.683        264.283            251.121      231.743 

Subtotaal afschrijvingen      266.683        264.283            251.121      231.743 

Huisvesting  

Dotatie onderhoudsvoorziening      231.318        231.318             231.318     231.318 

Huren        48.765          48.765               48.765        48.765 

Klachten onderhoud/ onderhoudsabonnementen     109.984        109.984             109.984      109.984 

Energie      171.439        169.439             169.439      168.439 

Schoonmaakkosten      225.919        224.919             224.919      223.919 

Publiekrechtelijke heffingen        25.704          25.704               25.704        25.704 

Subtotaal huisvestigingslasten      813.129        810.129             810.129     808.129 

Onderwijsleerpakket-middelen 

OLP-middelen      384.754        379.010                     384.146    397.149 

Subtotaal OLP Middelen      384.754        379.010              384.146    397.149 

Bestuurskosten 

Bestuurskosten        17.500          17.500                            17.500       17.500 

Subtotaal bestuurskosten        17.500          17.500                17.500       17.500 

Overige instellingskosten 

Overige instellingskosten      218.320        218.320                    218.320     218.320 

Subtotaal overige instellingskosten      218.320        218.320             218.320     218.320 

 

Totaal lasten                                                       11.327.219   11.002.758                   10.826.390 10.656.472 

 

Financiële baten        12.500         12.500               12.500         12.500 

Financiële lasten        12.500         12.500                          12.500         12.500 

 

Exploitatieresultaat                                                - 226.313   -  332.617                       -  267.146 -  160.302        
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Dekking exploitatie resultaat  

Algemene reserve  *1       73.521           56.044         15.842         7.267 

Reserve Kasproject Mackayschool:         1.700             1.700           1.700         1.700 

Reserve formatieve/personele knelpunten              151.092         274.873                    66.623                     0 

Algemene reserve     0                      0                   182.981     151.335   

 

De exploitatieoverzichten zijn opgesteld in het najaar 2017 en op basis van de informatie die op dat moment 

beschikbaar was. 

De tekorten die er zijn worden zoals aangegeven gedekt uit bestemmingsreserves en algemene reserves.  

 

*1  Het bestuur van Stichting Promes heeft in het verleden een aantal investeringsbesluiten genomen die ten 

laste van bestemmings -/ en/of algemene reserves vallen. Volgens voorschrift mogen de afschrijvingslasten 

van die investeringen niet rechtstreeks ten laste van de reserves worden geboekt, maar verlopen deze via 

de exploitatie om uiteindelijk via resultaatbepaling ten laste van de desbetreffende reserves te worden 

geboekt. De exploitatieresultaten sec laten de eerste jaren nog een tekort zien, maar met de presentatie hoe 

de tekorten worden gedekt wordt inzichtelijk dat dit weloverwogen en in control is.  

 

 

Verloop  van de reserves 

           

Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose  

                  31-12-17    31-12-18   31-12-19   31-12-20   31-12-21  

Algemene reserve 2.578.684                       2.505.163 2.449.119 2.250.296 2.091.694  

Reserve Kasproject Mackay 8.997 7.297   5.597 

          

3.897 2.197  

Reserve jonge leerkrachten 76.878 0 0 0 0  

Reserve formatieve/personele 

knelpunten 415.711 341.497 66.623    0 0  

    

3.080.270 2.853.957 2.521.339 2.254.193 2.093.891  

 

 

Verloop liquiditeitspositie 

  

 2017 

(realisatie) 

2018 2019 2020 2021 

31 december 3.666.800 3.301.117 3.152.346 2.991.959 2.782.185 
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Prognose Meerjaren kengetallen 

 

Kengetallen   2017 

(realisatie) 

2018 2019 2020 2021 

Solvabiliteit 2 incl. Voorzieningen 76,5 80,7 80,7 79,0 78,2 

Solvabiliteit 1 excl. Voorzieningen  57,3 58,0 54,0 51,1 50,7 

Liquiditeit 3,6 4,4 4,4 4,1 4,0 

Weerstandvermogen 19,2 17,8 15,8 14,0 13,0 

Rentabiliteit        -  0,99 -     2,0 -     3,1 -    2,5 -    1,5 

Kapitalisatiefactor 45,9 44,3 43,7 41,8 39,3 

 

7.3.3. Risico’s/aandachtspunten 

 

Over het algemeen moet Stichting Promes de verwachting uitspreken dat het leerlingenaantal op 

stichtingsniveau nog licht dalende is, hoewel er bij een enkel school een lichte kentering is te zien en het 

marktaandeel in die betreffende buurt stabiel dan wel heel licht stijgend is.  Voor de bekostiging is het 

leerlingenaantal van essentieel belang, een leerling meer of minder betekent ruim € 4.000 meer-/minder 

inkomsten.   

Naast dat Stichting Promes nadrukkelijk heeft ingezet op “boeiend onderwijs” worden ook PR & 

marketinginstrumenten ingezet om het zogenaamde “marktaandeel” te behouden c.q. te vergroten en wordt 

gewerkt aan het inrichten van Integrale Kindcentra’s.  Met de kinderopvangorganisatie Doomijn wordt op 

enkele scholen al nauw samengewerkt. En voor OBS Sprinkels die is gehuisvest in een multifunctioneel 

gebouw is de samenwerking met de kinderopvangorganisatie Partou in dat gebouw de 

samenwerkingspartner.    

  

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met natuurlijk verloop. De ontwikkelingen op 

leerlingenaantallen worden zeer nauwlettend in de gaten gehouden en jaarlijks bij de formatietoedeling 

kritisch tegen het licht gehouden om zo snel mogelijk te kunnen anticiperen op een daling of stijging. Naast 

natuurlijk verloop wordt ook het functioneren van personeel aandachtig gevolgd. 

Stichting Promes heeft een relatief duur personeelsbestand, ruim 75 % van het personeel wordt bezoldigd 

volgens de maximum salarisschaal en ligt de GGL hoger dan het landelijk gemiddelde.  
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Ouder personeel die door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd langer (moeten) doorwerken 

dan waar zij min of meer op hadden gerekend worden met maatwerk (wenkend perspectief) benaderd om 

toch met pré-pensioen te gaan. 

 

De Wet “werk en zekerheid” is voor Stichting Promes als openbaar onderwijs – nog - niet van toepassing.  

Stichting Promes houdt er wel rekening mee dat binnen niet al te lange termijn deze wet ook voor het 

Openbaar onderwijs van toepassing is. Via een samenwerking met enkele andere besturen voor Openbaar 

Onderwijs in Zuidwest-Drenthe wordt getracht de effecten van de wet als die van toepassing wordt verklaard 

te minimaliseren.  

 

De geprognosticeerde daling van leerlingenaantallen is een risico. Dat er aan de onderkant (instroom 4-

jarigen) een voorzichtige kentering ten goede lijkt plaats te vinden is bij de leerlingen prognose nog niet 

meegenomen.  Daarvoor is die kentering nog te pril, de prognoses zijn conservatief.  Bij ongewijzigd beleid 

laat het meerjarenperspectief een somber beeld zien. De komende jaren zal bezuinigd moeten worden op 

zowel de materiële uitgaven als de personele lasten. Voor het schooljaar 2017-2018 worden 

personeelsleden die boventallig zijn niet in het RDDF geplaatst of ontslagen, maar in een Vervangingspool 

opgenomen. Met andere Drentse schoolbesturen is een vervangingspool opgezet. Deze pool wordt gevuld 

met medewerkers vanuit de deelnemende schoolorganisaties. Stichting Promes neemt voor ongeveer 2,5 

FTE deel en deze medewerkers kunnen vanuit de vervangingspool doorschuiven naar de reguliere formatie 

bij tussentijdse vacatures. 

De boventalligheid bij het OnderwijsOndersteunendPersoneel wordt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop 

opgelost. 

Daarnaast zal in de managementformatie waar mogelijk een vacaturestop worden ingevoerd en wordt er 

ingezet op meerschoolse directies.  

In het algemeen worden vacatures die gedurende een schooljaar ontstaan tijdelijk opgevuld in een payroll-

constructie zodat er geen nieuwe personele verplichtingen ontstaan en er bij een volgend schooljaar direct 

geanticipeerd kan worden op de benodigde formatie conform de toedelingssystematiek. 

 

De rentebaten maken geen structureel onderdeel uit van de begroting. Gelet op de huidige rentestand is dit 

ook een juiste beslissing. Voor komende jaren zal het rendement op de zogenaamde kapitaalmarkt-select 

fondsen, bedrijfs-bonusrekening en vermogensspaarrekening niet al te florissant zijn.   

   

Voor wat betreft de huisvesting is er voor het kalenderjaar 2019 een aanvraag bij de gemeente Meppel 

ingediend voor nieuwbouw van de Reestoeverschool.  Het schoolgebouw van de Reestoeverschool is ruim 

43 jaar oud en voldoet niet meer aan de hedendaagse onderwijskundige eisen en huisvestingsnormen 

(binnenklimaat). Volgens het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dienen de (aluminium) kozijnen, deuren en 

beglazing van de Reestoeverschool in 2021 vervangen te worden. Echter technisch gezien zijn de 

aluminium kozijnen nog in goede staat en gelet op de aanvraag nieuwbouw zal het onderhoud voor de 

Reestoeverschool sober maar doelmatig worden uitgevoerd.  

Verder staat de komende jaren bij de Woldstroom, de Tolter, Com. Gaarlandtschool en de Oosterboerschool 

de vervanging van de dakbedekking op het MJOP. Afhankelijk van de daadwerkelijke onderhoudsstaat wordt 

per jaar door de eigen technische dienst beoordeeld of de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. 

 

Door het dalend leerlingenaantal krijgt een aantal scholen van Stichting Promes te maken met leegstand in 

de gebouwen. Bovendien strookt het aantal vierkante meters waarvoor bekostiging wordt ontvangen niet met 

de werkelijkheid, er is sprake van over-dimensionering.  De extra vierkante meters is een gegeven waar het 

schoolbestuur niets aan kan doen.  Daar waar er werkelijk leegstand is van ruimten/lokalen worden deze 

gebruikt voor kinderopvang en buitenschoolse opvang in samenwerking met Doomijn in de ontwikkeling naar 

kindcentra. Daarnaast kunnen gebouwdelen worden afgestoten of een ruimte (lokaal) buiten gebruik gesteld. 
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Hoewel buiten gebruik stellen voor de variabele kosten een exploitatievoordeel oplevert blijven er altijd nog 

vaste exploitatiekosten over die drukken op de begroting. 

 

Door het dalende leerlingenaantal ontstaat er een discrepantie tussen de lasten en de materiële vergoeding.  

De vaste lasten (afschrijvingslasten, publieke heffingen, beveiliging, administratiekosten etc.) blijven 

ongeacht het aantal leerlingen gelijk terwijl de ministeriële materiële vergoeding gerelateerd is aan het aantal 

leerlingen. Met vervangingsinvesteringen zal daar zeker toekomstgericht over nagedacht moeten worden, bij 

dalend aantal leerlingen zal de ministeriële bekostiging lager worden terwijl de vaste lasten nagenoeg gelijk 

blijven.  

 

De komende jaren zullen er geen investeringen plaatsvinden die een aanzienlijke invloed hebben op de 

vermogenspositie van Stichting Promes.  De prognoses van de leerlingenaantallen laten zien dat er nog 

steeds een lichte daling plaatsvindt. De komende 4 jaren zijn er nog een begrotingstekorten 

geprognosticeerd en is er beperkte ruimte voor nieuwe investeringen.  

 

 

Slot 

 

Dit bestuursverslag is de neerslag van een inhoudelijke verantwoording in relatie tot het financieel 

jaarverslag.  

Er is in 2017 veel gebeurd en gerealiseerd. Door alle mensen binnen de organisatie is met inzet en passie 

gewerkt. Dat stemt tot tevredenheid en rechtvaardigt waardering.  

 

Binnen Stichting Promes zien we dat de mobiliteitsbevorderende maatregelen hun vruchten afwerpen, 

hierdoor worden de gedwongen ontslagen verminderd en kan mogelijk verder gesproken worden over een 

overgang naar werkgelegenheidsbeleid.  

De invoering van Passend Onderwijs kan vorm krijgen met de middelen die nu ook voor de zorg beschikbaar 

zijn, het Rijk geeft ook hier extra financieringsmogelijkheden.  

 

Toch blijft het onderwijs in een turbulente omgeving verkeren. Daling van het aantal leerlingen, vergrijzing en 

ad hoc extra financiering vanuit het ministerie maken dat de visie van Stichting Promes steeds duidelijker de 

leidraad van haar acties wordt.  

In het verleden werd vaak ad-hoc ingesprongen op ontwikkelingen om leerling daling te voorkomen en werd 

er teveel gekeken naar de concurrentie.  Nu wordt er meer vastgehouden aan eigen beleid en uitgegaan van 

eigen kracht. Heldere beleidslijnen geeft rust in de organisatie en daarmee ook de focus op zaken die wij 

belangrijk vinden. 

Eind 2016 zijn de eerste stappen gezet om het strategische beleidsplan te herijken en te onderzoeken welke 

stakeholders er worden betrokken bij het vergaren van input voor een nieuw op te stellen strategisch 

beleidsplan voor na 2018. In het najaar van 2017 is er een viertal bijeenkomsten georganiseerd met 

stakeholders en is die input wordt mede gebruikt voor het opstellen van het nieuwe strategische beleidsplan. 

 

Meppel, 20 juni 2018 

 

 

Dhr. W. van Selling 

Voorzitter College van Bestuur 



Stichting Promes

Financieel jaarverslag 2017

21-6-2018
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Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend

die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2017 2016

Rentabiliteit -0,99% -0,35%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een

instelling elkaar in evenwicht houden.

Current ratio 3,59 3,50

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde

tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan

is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit 1 57,3% 59,7%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 76,5% 76,9%

Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als

goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% (solvabiliteit 1) dan is de

organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde

gehanteerd van 30%.

Weerstandsvermogen 19,2% 19,7%

(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / Totale baten

Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan

voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de

5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 1.519 1.591

Per ultimo aantal FTE (exclusief vervanging) 137,39 133,34

Personeelskosten per FTE 72.041 73.133
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A.1.1 Balans per 31 december 2017

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 831.763 1.027.250

Totaal vaste activa 831.763 1.027.250

1.5 Vorderingen 877.302 898.497

1.7 Liquide middelen 3.666.800 3.427.221

Totaal vlottende activa 4.544.102 4.325.718

Totaal activa 5.375.865 5.352.969

31 december 2017 31 december 2016
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 3.080.270 3.196.298

2.2 Voorzieningen 1.030.826 922.375

2.4 Kortlopende schulden 1.264.770 1.234.296

Totaal passiva 5.375.865 5.352.969

31 december 2017 31 december 2016
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2017

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 11.189.190 10.724.070 11.005.126

3.2 Overige overheidsbijdragen 114.298 26.127 58.637

3.5 Overige baten 400.250 204.192 521.887

Totaal baten 11.703.738 10.954.389 11.585.650

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 9.897.879 9.423.520 9.751.450

4.2 Afschrijvingen 334.124 266.683 263.788

4.3 Huisvestingslasten 865.658 807.418 919.845

4.4 Overige lasten 728.668 674.168 704.310

Totaal lasten 11.826.330 11.171.789 11.639.393

Saldo baten en lasten 122.593- 217.400- 53.742-

5 Financiële baten en lasten 6.565 - 13.542

Netto resultaat 116.028- 217.400- 40.201-
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 122.593- 53.742-

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 334.124 263.788

- Mutaties voorzieningen 108.451 268.949

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 21.196 32.645

- Kortlopende schulden 30.474 49.314-

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 371.652 462.325

Ontvangen interest 6.565 15.698

Betaalde interest - 2.156-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 378.217 475.867

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 138.637- 161.405-

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 138.637- 161.405-

Mutatie liquide middelen 239.580 314.462

Beginstand liquide middelen 3.427.221 3.112.758

Mutatie liquide middelen 239.579 314.462

Eindstand liquide middelen 3.666.800 3.427.221
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen

De activiteiten van Stichting Promes bestaan uit het geven van primair onderwijs.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld

dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder

RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.

Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale

waarde.

De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort uit de

toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van

de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment

van ingebruikname van het materieel vast actief.

De activeringsgrens is: € 1.000,-

Voor scholen met 150 leerlingen of minder geldt m.b.t. lesmethoden een activeringsgrens van € 500,-.

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

-Inventaris 10% en 5% van de aanschafwaarde

-ICT 20% (computers/tablets) en 13% (digiborden) van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

-Onderwijsleerpakket 13% van de aanschafwaarde

-Vervoermiddelen 20% van de aanschafwaarde

Verkregen investeringssubsidies t.b.v. de aanschaf van materiële vaste activa worden in mindering

gebracht op de investeringen.

Vorderingen

Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van

oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.
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Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

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

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en

lasten.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve "kasproject Mackayschool". Dit is een reserve die bedoeld is voor een

werkervaringsproject dat is gestart in 2014 en dat de arbeidskansen voor de VSO leerlingen

vergroot. De uitgaven in het kader van dit project worden aan deze bestemmingsreserve onttrokken.

In 2013 heeft de Stichting Promes als resultaat van het herfstakkoord extra bekostiging ontvangen

van OCW, waaronder een subsidie bijzondere aanvullende bekostiging. Van deze subsidie is een

bestemmingsreserve gevormd namelijk: "bestemmingsreserve aanvullende bekostiging".

Deze bestemmingsreserve wordt gebruikt om toekomstige personele tekorten op te kunnen vangen.

In 2017 is de BAPO reserve vervallen ten gunste van de Algemene Reserve.

Bestemmingsreserve Formatieve knelpunten. Deze bestemmingsreserve is bedoeld om

formatieve knelpunten als gevolg van onder andere leerlingdaling op te vangen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van

personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een

voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

Voorziening spaarverlof

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van spaarverlof is een voorziening gevormd. De

voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen. Betaalde bedragen inzake

spaarverlof worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening onderhoud

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op basis

van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning geactualiseerd.

Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is.

Voorziening Jubilea

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is

afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-

uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening overige personele verplichtingen

Voor gewezen personeel is een voorziening gevormd voor uitkeringsverplichtingen waarvan de hoogte nog niet

definitief is vastgesteld. De verwachting is dat daar medio 2018 uitsluitsel over wordt verkregen.

Voorziening duurzame inzetbaarheid

Er is geen voorziening opgenomen voor duurzame inzetbaarheid. Sinds de regeling voor duurzame inzetbaarheid

in de cao is opgenomen (2014-2015) is er door medewerkers geen beroep gedaan op de spaarvariant, waardoor

de noodzaak voor de voorziening op dit moment niet aanwezig is.
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Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde

Pensioenen

Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan

pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds een

dekkingsgraad van 101,5% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de

“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te

betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft geen verplichting tot het

voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere

toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een “verplichting aan de

pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar

in de jaarrekening verantwoord.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW

subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De

baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in

het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2017

Aanschaf-

waarde per 31

december 2016

Afschrijvingen

tot en met 31

december 2016

Boekwaarde

per 31

december

2016

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Afschrijvingen

desinvesteringen

Aanschaf-

waarde per 31

december

2017

Afschrijvingen

tot en met 31

december 2017

Boekwaarde per

31 december

2017

1.2.2 Inventaris en

apparatuur 3.089.524 2.245.317- 844.207 124.291 183.900- 206.891- 110.340 3.029.915 2.341.868- 688.047

1.2.3 Overige vaste

bedrijfs-

middelen 884.415 701.372- 183.044 14.346 - 53.674- - 898.762 755.046- 143.716

Materiële

vaste activa 3.973.939 2.946.689- 1.027.250 138.637 183.900- 260.565- 110.340 3.928.677 3.096.913- 831.763

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.

Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
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1.5 Vorderingen

1.5.2 Vorderingen OCW 526.016 569.126

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum, impulsgebieden

en personeels- en arbeidsmarktbeleid.

1.5.6 Overige overheden 8.724 -

1.5.7 Overige vorderingen 224.966 228.386

Overige overlopende activa 117.595 100.986

1.5.8 Overlopende activa 117.595 100.986

Totaal Vorderingen 877.301 898.498

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 97 521

1.7.2 Rabobanken 3.286.929 3.101.312

BNG 172.532 114.707

1.7.3 Deposito's BNG 207.242 210.681

3.666.800 3.427.221

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde

per 31

december

2016

Bestemming

resultaat

Overige

mutaties

Boekwaarde

per 31

december 2017

2.1.1 Algemene reserve 2.543.147 114.329- 149.865 2.578.684

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 653.151 1.700- 149.865- 501.586

3.196.298 116.029- - 3.080.270

Toelichting Bestemmingsreserve publiek:

Boekwaarde

per 31

december

2016

Bestemming

resultaat

Overige

mutaties

Boekwaarde

per 31

december 2017

BAPO 149.865 - 149.865- 0

Bijzondere aanvullende bekostiging 76.878 - - 76.878

Formatieve knelpunten 415.710 - - 415.710

Kasproject Mackayschool 10.698 1.700- - 8.998

653.151 1.700- 149.865- 501.586

Van het totale vermogen is € 2.006.400 gevormd vóór de invoering van de lumpsumbekostiging (1-8-2006)

Bestemmingsreserve "kasproject Mackayschool". Dit is een reserve die bedoeld is voor een werkervarings-

project dat is gestart in 2014 en dat de arbeidskansen voor de VSO leerlingen vergroot. De uitgaven in het

kader van dit project worden aan deze bestemmingsreserve onttrokken.

In 2013 heeft de Stichting Promes als resultaat van het herfstakkoord extra bekostiging ontvangen van OCW,

waaronder een subsidie bijzondere aanvullende bekostiging. Van deze subsidie is een bestemmingsreserve

gevormd namelijk: "bestemmingsreserve aanvullende bekostiging". Deze bestemmingsreserve wordt gebruikt

om toekomstige personele tekorten op te kunnen vangen.

In 2017 is de BAPO reserve vervallen ten gunste van de Algemene Reserve.

Bestemmingsreserve Formatieve knelpunten. Deze bestemmingsreserve is bedoeld om formatieve knelpunten

als gevolg van onder andere leerlingdaling op te vangen.

Mutaties 2017

Mutaties 2017

31 december 2017 31 december 2016

31 december 2017 31 december 2016

Pagina 4741629 Jaarrekening 2017



2.2 Voorzieningen

Mutaties 2017

Boekwaarde

per 31

december 2016 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde per

31 december

2017

Kortlopende deel

< 1 jaar

Langlopende

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 242.006 16.464 19.477- 10.666- 228.327 16.021 212.306

Spaarverlof 18.099 164 - - 18.263 - 18.263

Jubilea 183.907 16.300 19.477- 10.666- 170.064 16.021 154.043

Overig

personeel
40.000 - - - 40.000 - 40.000

2.2.3 Overige

voorzieningen

680.369 245.354 123.224- - 802.499 259.946 542.553

Onderhoud 680.369 245.354 123.224- - 802.499 259.946 542.553

922.375 261.818 142.701- 10.666- 1.030.826 275.967 754.859

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 268.038 273.354

2.4.7.1 Loonheffing 349.949 357.636

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 47.312 45.949

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 397.261 403.585

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 112.848 95.588

2.4.9 Overige kortlopende schulden 98.162 30.617

2.4.10.2 Vooruit ontvangen subsidies OCW geoormerkt - 20.045

Het saldo van deze post wordt gespecificeerd in Model G, doelsubsidies OCW onder G2 A en G2 B.

2.4.10.5 Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 302.362 304.355

2.4.10.8 Overlopende passiva algemeen 25.242 69.497

2.4.10.8 Overlopende passiva mbt subsidie Gemeente 23.833 37.255

2.4.10.8 Overlopende passiva mbt subsidie overig 37.025 -

2.4.10 Totaal overlopende passiva 388.462 431.152

Totaal kortlopende schulden 1.264.770 1.234.296

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Toelichting 2.4.10.8 Overlpende passiva mbt subsidie Gemeente:

In 2016 is er een ontvangen OAB-subsidie gedeeltelijk besteed en het restant ad. € 25.911,- als nog te besteden

op de balans 2016 verantwoord. Het te besteden bedrag is in 2017 volledig besteed en verantwoord in de

exploitatie onder de post 3.2.2. Gemeentelijke bijdragen en subsidies.

In 2017 is een bedrag ad. € 34.900,- ontvangen aan OAB-subsidie. Hiervan is € 19.975,- besteed in 2017.

Dit bedrag is in de exploitatie ook verantwoord onder de post 3.2.2. Gemeentelijke bijdragen en subsidies.

Het restantbedrag ad. € 14.925,- van deze OAB-subsidie is per 31 december 2017 op de balans verantwoord

als nog te besteden subsidies.

Een bedrag ad. € 8.908,- heeft betrekking op een vooruitontvangen investeringssubsidie.

31 december 2017 31 december 2016
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2.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Garanties

De afgegeven garantie(s) ten behoeve van derden bedragen per 31 december 2017 € 5.571,-.

Het betreft hier de huurgarantie voor het huurpand van het stafbureau.

Onderwijsruimte OBS Sprinkels in MFK Het Palet

OBS Sprinkels is per 1 augustus 2012 gehuisvest in MFK Het Palet, Zuiderlaan 197 B, 7944 EE Meppel.

Voor deze huisvesting is een ingebruikgevingsovereenkomst afgesloten met MFK Het Palet voor 20 groepsruimten

voor de duur van 20 jaar met een stilzwijgende verlenging van telkens 5 jaar. Voor de exploitatielasten is een

jaarlijks bedrag verschuldigd van € 142.675,-.

Administratiekantoor

Op 1 november 2017 is er een overeenkomst afgesloten met een administratiekantoor. Dit contract loopt tot en met

31 december 2018. Het contractbedrag bedraagt op jaarbasis € 94.286,- incl. btw.

Huurovereenkomst kantoorruimte en archief-/opslagruimte

Het kantoorpand aan de Industrieweg 1b-1, 7944 HT te Meppel wordt gehuurd ten behoeve van de huisvesting van

het stafbureau. Het huurcontract is ingegaan op 1 april 2017 en eindigend op 31 december 2022.

Het huurbedrag voor 2018 bedraagt op jaarbasis € 33.258,-.

Langjarig contract kopieerapparatuur

Op 18 december 2015 is een bestaand contract voor kopieerapparatuur (1 december 2011 tot 1 maart 2018)

opengebroken en verlengd tot 1 april 2019. Het jaarlijkse contract bedraagt € 36.180,- incl. btw, maar exclusief de

meerkosten bij eventuele overschrijding van het contractvolume.

Langjarig contract schoonmaak

In 2012 heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de schoonmaakdienst van de schoolgebouwen en

stafbureau van Stichting Promes. Het contract is ook dit jaar verlengd met 1 jaar tot 1 november 2018.

Het jaarlijks contractbedrag voor 2018 bedraagt € 154.766,- incl. btw.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde posten

of het resultaat
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2017

Subsidie voor studieverlof / lerarenbeurs 47.781 47.781

47.781 47.781

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag

Ontvangen

t/m

Lasten

t/m

Stand

begin

Ontvangen

in

Lasten

in
Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2016 2016 2017 2017 2017 31-12-17

N.v.t. - - - - - - -

Aflopend - - - - - - -

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag Ontvangen

t/m

Lasten

t/m

Stand

begin

Ontvangen

in

Lasten

in

Stand

ultimo

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2016 2016 2017 2017 2017 2017

N.v.t. - - - - - - -

Doorlopend - - - - - - -

Geheel uitgevoerd

en afgerond

Nog niet geheel

afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de

subsidiebeschikking:

X
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 10.065.387 9.852.927 10.004.648

3.1.2.1 Geoormerkte subsidies 20.045 37.966 -

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 459.311 214.929 434.988

Totaal rijksbijdragen via OCW 10.544.742 10.105.822 10.439.636

3.1.4 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 644.447 618.248 565.490

Totaal rijksbijdragen 11.189.190 10.724.070 11.005.126

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 64.185 4.127 21.953

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 50.113 22.000 36.684

114.298 26.127 58.637

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3.5.1 Verhuur 29.332 34.006 32.921

3.5.2 Detachering personeel 293.179 163.686 353.519

3.5.6 Overig 77.739 6.500 135.447

400.250 204.192 521.887

4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 7.056.074 6.720.711 7.057.008

4.1.1.2 Sociale lasten 1.457.494 1.388.222 1.518.805

4.1.1.3 Pensioenlasten 988.616 941.629 824.423

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 9.502.183 9.050.562 9.400.236

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 5.798 16.300 65.119

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 264.471 138.050 285.920

4.1.2.3 Overig 425.532 93.795 251.606

4.1.2.4 Scholing/opleiding 151.664 124.813 170.900

4.1.2 Overige personele lasten 847.465 372.958 773.546

4.1.3 Af: Uitkeringen 451.769- - 422.333-

9.897.879 9.423.520 9.751.449
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Realisatie Realisatie

2017 2016

137 133

4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 206.891 - 204.884

4.2.2.3 Overige materiële vaste activa 146 - -

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 53.527 - 58.903

260.565 266.683 263.788

Boekresultaat desinvesteringen 73.559 - -

334.124 266.683 263.788

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.3.1 Huur 71.908 57.230 88.903

4.3.2 Verzekeringen - - 2.377-

4.3.3 Onderhoud 88.647 85.625 121.598

4.3.4 Water en energie 179.598 172.924 186.103

4.3.5 Schoonmaakkosten 232.032 220.808 227.064

4.3.6 Heffingen 25.279 25.477 27.101

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 245.354 245.354 258.596

4.3.8 Overige huisvestingslasten 22.840 - 12.858

865.658 807.418 919.845

4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 376.854 165.978 202.172

4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 28.558 23.938 15.147

4.4.2.2 Leermiddelen 180.968 428.132 380.859

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 209.527 452.070 396.006

4.4.4 Overig 142.288 56.120 106.132

728.668 674.168 704.310

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 14.409 15.440 14.445

Accountantslasten 14.409 15.440 14.445

Per ultimo aantal FTE (exclusief vervanging)
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5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

5.1 Rentebaten 6.565 14.000 15.698

5.5 Rentelasten - 14.000- 2.156-

6.565 - 13.542
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A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Per 31 december is er geen sprake van verbonden partijen.
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A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

vanaf de 13e maand van de functievervulling (bedragen in €)

Naam W. van Selling

Functiegegevens Voorzitter CvB

Aanvang en einde functievervulling 2017 1/1-31/12

Omvang dienstverband in FTE 0,9

Gewezen topfunctionaris j/n n

(Fictieve) dienstbetrekking j/n j

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 82.500

Beloningen betaalbaar op termijn 27.621

Subtotaal 110.121

Individueel toepasselijk

bezoldigingsmaximum 126.900

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 110.121

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling 2016 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2016 in FTE 0,9

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 80.104

Beloningen betaalbaar op termijn 25.852

Totaal bezoldiging 2016 105.956

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling D van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2017 een bezoldigingsmaximum van € 141.000.

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stichting Promes van toepassing is.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)

Naam J.W. Homan K. Schiphouwer K. van

Scheijen

Y. Starre P. Vereijken

Functiegegevens Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling 2017 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 3.750 2.500 2.500 2.500 2.500

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal 3.750 2.500 2.500 2.500 2.500

Individueel toepasselijk

bezoldigingsmaximum 21.150 14.100 14.100 14.100 14.100

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 3.750 2.500 2.500 2.500 2.500

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling 2016 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 3.750 2.500 2.500 2.500 2.500

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2016 3.750 2.500 2.500 2.500 2.500

NB. In de jaarrekening 2016 is (indien van toepassing) de totale bezoldiging incl. BTW opgenomen.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

114.329-€ wordt onttrokken aan de algemene reserve

1.700-€ wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve overig

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bovenschools management/College van bestuur:

- W. van Selling

Toezichthouder:

- J.W. Homan (voorzitter)

- K. Schiphouwer (secretaris)

- K. van Scheijen

- Y. Starre

- P. Vereijken
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 41629

Naam instelling Stichting Promes

KvK-nummer 04083807

Statutaire zetel Gemeente Meppel

Adres Industrieweg 1B-1

Postadres

Postcode 7944 HT

Plaats Meppel

Telefoon 0522-278120

E-mailadres info@stichtingpromes.nl

Website www.stichtingpromes.nl

Contactpersoon De heer H. van Dijk

Telefoon 0522-278123

E-mailadres h.vandijk@stichtingpromes.nl

BRIN-nummers 04HW O.B.S. Commissaris Gaarlandt

05ZH O.B.S. De Berkenhorst

08ER O.B.S. De Iekmulder

12TP O.B.S. Oosterboerschool

13AA O.B.S. Sprinkels

13PS O.B.S. De Woldstroom

13TT O.B.S. De Tolter

19QE S.B.O. De Reestoever

19SK Mackayschool (ZMLK)
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Overige gegevens

Controleverklaring
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