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Voorwoord 

 

 

Met dit jaarverslag legt Vereniging Oecumenisch Onderwijs in Maarn verantwoording af over de 

ontwikkelingen en resultaten over 2016 aan het personeel, het toezichthoudend bestuur, de 

medezeggenschapsraad, de leden van de vereniging en andere belanghebbenden.  

 

Dit jaarverslag informeert u over het gevoerde beleid in de organisatie, het personeel en de 

huisvesting. Wij geven aan welke activiteiten in 2016 zijn ondernomen om de kwaliteit van het 

onderwijs te verbeteren en te borgen. Tevens wordt in dit jaarverslag een toelichting gegeven op het 

contact met de externe relaties, wordt een financiële verantwoording gegeven en de continuïteit 

beschreven. Dit jaarverslag wordt afgesloten met een verslag van het toezichthoudend bestuur. Alle 

onderdelen zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen.  

 

Wij nodigen u van harte uit om op dit jaarverslag te reageren via directeur@deladder.nl 

 

 

Lianne van den Essenburg-Somsen, 

Directeur- bestuurder De Ladder 

Vereniging Oecumenisch Onderwijs in Maarn 
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A  Toelichting op onderdelen van het jaarverslag 
 

A1  Samenvatting 
 
Organisatie 
De Vereniging Oecumenisch Onderwijs in Maarn met bestuursnummer 30015, is een éénpitter. Het 

betreft hier Oecumenische basisschool De Ladder. De vereniging heeft een bestuur dat functioneert 

als Toezichthoudend bestuur. Het bestuur heeft de financiën, personele zaken en huisvesting 

gemandateerd aan de directeur van de school. Het Toezichthoudend bestuur heeft in de statuten, die 

op 12 juni 2013 zijn vastgesteld, de onderlinge taken en bevoegdheden vastgelegd. In november 2016 

heeft een SPO gecertificeerd functieweger een functiebeschrijving gemaakt waarin de 

resultaatgebieden, kaders, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd die bij de 

directeur van De Ladder horen.  

 

De directeur legt verantwoording af aan het bestuur tijdens de tweemaandelijkse 

bestuursvergaderingen. Zo nodig worden tijdens deze vergaderingen aanvullende afspraken voor 

vergaderingen gemaakt. 

Jaarlijks legt het bestuur van de vereniging verantwoording af aan de leden tijdens de algemene 

ledenvergadering. De MR heeft een adviserende rol en wordt vroegtijdig betrokken bij de 

beleidsvoornemens. De directeur geeft uitvoering aan het beleid in samenwerking en samenspraak 

met de medezeggenschapsraad. De totale organisatie wordt ondersteund door het ObT 

(Onderwijsbureau Twente). 

 

 

Onderwijs 
De Ladder wil garant staan voor de missie van de organisatie om goed onderwijs te geven in een 

veilige omgeving vanuit de visie:  

 
De school wil kwalitatief goed onderwijs aanbieden. Leerkrachten bewerkstelligen dit door: leerlingen 

waardering te tonen, leerlingen vertrouwen te geven, leerlingen zelfstandig te laten werken en 

leerlingen te laten samenwerken. Op deze manier ontplooit een leerling zich in een veilige omgeving 
tot een jong zelfstandig individu dat eigen keuzes kan maken, verantwoording leert nemen voor 

zijn/haar keuzes. Op deze manier wordt het vertrouwen van een leerling vergroot en kan de leerling 

passende resultaten behalen.  
 

In de verticale lijn legt de directeur aan het Toezichthoudend bestuur verantwoording af over het 

gevoerde beleid. Over de kwaliteit van het onderwijs wordt gesproken met de onderwijsinspectie. Het 

jaarverslag wordt naar het ministerie van OC&W gestuurd. In de horizontale lijn legt de directeur van 

De Ladder verantwoording af aan de medezeggenschapraad en aan de ouders tijdens algemene 

informatieavonden.  

De kwaliteit van het onderwijs op De Ladder wordt bepaald door een goede leerlingenzorg, goede 
inzet van het personeel, scholing voor het personeel, aandacht voor ouders en investering in de 
plannen voor de Multi Functionele Accommodatie (MFA). Uit de interne tevredenheidspeiling die in 
februari 2016 door het bureau voor praktijkgericht onderzoek (BVPO) onder de leerlingen uit de 
groepen 5 t/m 8, ouders en personeel is uitgevoerd, blijkt een hoge mate van tevredenheid. Ouders 
waarderen de school ruim voldoende met een 7,2. Leerlingen waarderen de school met een 7,5. 
Leerkrachten waarderen de school met een 8.1. Uit zowel de leerling- ouder- als 
personeelstevredenheidspeiling, blijkt het gebied veiligheid het hoogst te scoren en de begeleiding 
voor goede leerlingen het laagst. 
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De kwaliteit wordt verder gemeten via het inspectierapport, leerlingvolgsysteem LOVS, de Eindtoets 
en rapportages van de Arbodienst. Deze laten een positief beeld zien. Onder goed onderwijs zoals 
geformuleerd in de missie, wordt verstaan dat de leerlingprestaties op het te verwachten niveau 
worden behaald. In 2016 zijn de eindresultaten van De Ladder gestegen van 537 in 2015 wat op het 
gemiddelde ligt, naar 538,9 in 2016, wat tegen de bovengrens ligt. Dit is vergeleken met scholen met 
een gelijke leerlingpopulatie. 
  
Op 14 maart 2016 heeft een kwaliteitsonderzoek vanuit de inspectie plaatsgevonden op De Ladder. 
Uit het inspectieonderzoek is gebleken dat de school op alle onderzochte onderdelen voldoende of 
goed scoort. Het bestuur van De Ladder beschouwt de aanbevelingen als zeer waardevol voor de 
schoolontwikkeling en herkent deze zoals ze in het inspectierapport zijn opgesteld. Het rapport geeft 
een goede weergave van de ontwikkelingen van de school over de afgelopen vier jaar. Belangrijk is 
dat de directie en leerkrachten het niveau vasthouden en daar waar nodig verder verbeteren. De 
aanbevelingen van de inspectie helpen hierbij en zijn meegenomen in het schoolplan 2016-2020.   
 
Op een aantal beleidsterreinen zoals projectonderwijs en meerbegaafdheid is extra aandacht 
geschonken in 2016 om de kwaliteit van het onderwijs een extra impuls te geven. De doelstellingen 
die de school zichzelf heeft gesteld hebben een direct verband met deze missie. Onder goed 
onderwijs in een veilige omgeving, wordt op De Ladder verstaan dat de leerlingen voorbereid worden 
op een plek in de maatschappij. De belangrijke onderwijskundige ontwikkeling in 2016 is het 
projectonderwijs dat ingevoerd is in alle groepen en waarbij de onderzoekscyclus is geïntroduceerd en 
gewerkt wordt vanuit de taxonomie van Bloom. Er wordt gebruik gemaakt van Platform Onderwijs 
2032. Leerlingen worden hierbij geprikkeld om naar de wereld om hen heen te kijken en hierbij 
onderzoeksvragen te stellen. De zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek zijn 
geïntegreerd in combinatie met de creatieve vakken. De school is bij deze ontwikkeling ondersteund 
door de onderwijsbegeleidingsdienst KCP-groep.  

 
 
Personeel 
Om goed onderwijs te kunnen geven is het noodzakelijk om te beschikken over goed personeel. In 
2016 is actief beleid gevoerd om leerkrachten te enthousiasmeren Masteropleidingen en post-HBO-
opleidingen te volgen. Vier personeelsleden volgen op dit moment een opleiding: De Master Leren en 
Innoveren, Master Specialist Jonge Kind, specialist hoogbegaafdheid en de schoolleidersopleiding 
Vakbekwaam. Er is actief personeelsbeleid gevoerd waarbij functieomschrijvingen zijn gemaakt voor 
administratief medewerker, onderwijsassistent, intern begeleider, leerkrachten in de LA en LB functie 
en de directeur.  
Het personeelsbestand binnen De Ladder is stabiel. In 2016 hebben in totaal twee leerkrachten 
ontslag genomen door een vervolgstap te maken richting voortgezet onderwijs of zich te richten op 
andere zaken.  
 
Het ziekteverzuim is het aflopen kalenderjaar op 0,2% uitgekomen. In 2015 was het ziekteverzuim 
7,11%. De daling wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat in 2016 weinig langdurig zieke 
medewerkers zijn geweest ten opzichte van 2015.  
 
Door het breed uitdragen van de visie en missie bij zowel huidige als nieuwe ouders, zijn de  
leerlingenaantallen in 2016 gestabiliseerd. Het aantal leerlingen op 1 oktober 2015 bedroeg 186 
leerlingen en op 1 oktober 2016 187 leerlingen. De prognose laat voor de komende vier jaar zien dat 
het leerlingenaantal stabiel zal blijven. De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat (nog) uit van een 
leerlingendaling van 11% in de komende jaren, maar de scholen op de Utrechtse Heuvelrug zien in de 
praktijk een stabilisering van de leerlingenaantallen door onder andere het aantal verhuizers van de 
Randstad naar de Utrechtse Heuvelrug van gemiddeld 14%. Deze ontwikkeling wordt nadrukkelijk 
gevolgd door de school.  
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Huisvesting 
De staat van onderhoud van het gebouw van De Ladder is matig te noemen. Er is voor De Ladder een  

meerjarenonderhoudsplan gemaakt, waarin het reguliere onderhoud is opgenomen. De gemeente 

Utrechtse Heuvelrug is samen met de besturen van De Ladder, De Meent en De Twee Marken bezig 

met de ontwikkeling van een Multi Functionele Accommodatie (MFA). De inpassingsstudie is afgerond 

en momenteel wordt door de twee schoolbesturen, het bestuur van De Twee Marken en de gemeente 

het vervolgtraject voorbereid. In de planning is opgenomen dat in 2018 de bouw van de MFA zal 

starten. De verwachting is dat het gebouw medio juli 2019 gereed zal zijn. Om die reden zullen er in 

de komende twee jaar alleen dagelijkse onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden en geen grote 

investeringen. Hierdoor is de grootonderhoudsvoorziening in 2016 volledig vrijgevallen. 

  
Financiën 
Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van €130.550 waarvoor een tekort van €83.970 
was begroot, na drie jaar waarin de school een negatief exploitatieresultaat heeft behaald. De liquide 
middelen bedragen per 31 december 2016 € 573.380. Het eigen vermogen is door het positieve 
exploitatieresultaat over 2016 gestegen en bedraagt op balansdatum €706.610.  
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A2 Organisatie 
 
 

2.1 Kerngegevens  
Vereniging Oecumenische onderwijs in Maarn  

Breeschotenlaan 26 

3951 VL Maarn 

0343-442358 

Contactpersoon: Lianne van den Essenburg-Somsen, directeur 

Mail: directeur@deladder.nl 

Website: www.deladder.nl 

 
 
2.2 School 
Het bestuur van Vereniging Oecumenisch onderwijs in Maarn met bestuursnummer 30015 heeft 
verantwoordelijkheid over de volgende school: 
 

Vereniging Oecumenisch Onderwijs Maarn 
 

School Oecumenische basisschool De Ladder 

Brinnummer 09IP 

Aantal leerlingen 1-10-2016 187 

 
2.3 Organogram 
Onderstaand organogram van De Ladder. Functies, verantwoordelijkheden en taken staan 

beschreven in het personeelsbeleidplan.  

Bestuur

toezichthoudend

Directeur-

Bestuurder

leerkrachten

In LA- en LB- functie

medezeggenschaps

raad

Interne 

begelei-

ding
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2.4 Toezichthoudend bestuur 
De samenstelling van het bestuur, dat functioneert als Raad van Toezicht, van Vereniging 

Oecumenisch Onderwijs in Maarn bestaat uit zes bestuursleden die in hoofdstuk 10 worden genoemd. 

Er zijn drie bestuursleden van de Raad van Toezicht tekenbevoegd: de voorzitter, secretaris en de 

penningmeester. Het Toezichthoudend bestuur voert op grond van wet- en regelgeving 

voorgeschreven toezicht uit. Het Toezichthoudend bestuur heeft in de statuten, het Reglement 

Toezichthoudend bestuur en het Reglement College van Bestuur, hun onderlinge taken en 

bevoegdheden vastgelegd. In 2016 is acht keer vergaderd. Daarnaast heeft de penningmeester een 

gesprek gevoerd met het ObT. Het Toezichthoudend bestuur heeft de “Code Goed Bestuur in het 

Primair Onderwijs” integraal overgenomen en de code is daarmee de leidraad voor het handelen.  

 
 
2.5 Bovenschools management 
Het toezichthoudend bestuur heeft de directeur-bestuurder van De Ladder gemandateerd voor de 
dagelijkse uitvoering van dat beleid. Hiertoe heeft het bestuur acht keer vergaderd met de directeur. 
Dit overleg dient ter afstemming van het beleid op schoolsniveau. De vereniging beschikt over een 
Managementstatuut waarin een functieomschrijving is opgesteld met de taken die aan de directeur zijn 
gemandateerd. Deze is op 12 juni 2013 vastgesteld.  
 

 
2.6 Schoolmanagement 
De directie van de Ladder bestaat uit een directeur-bestuurder. Er heeft in 2016 geen directiewisseling 
plaatsgevonden. Aangezien Vereniging Oecumenisch Onderwijs in Maarn een éénpitter is, zijn er 
geen beleidscommissies vanuit verschillende directeuren omdat er één directeur-bestuurder is. De 
directeur-bestuurder stemt het beleid voor personele zaken, materiële zaken, financiën, onderwijs, 
ondersteuning en ontwikkeling af met het toezichthoudend bestuur.  
 

 
2.7 Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR vertegenwoordigt de school De Ladder binnen de Vereniging. Aangezien er één school binnen 
de Vereniging is, bestaat er geen GMR. De MR bestaat uit vier leden: twee personeelsleden en 2 
ouders. Er hebben in 2016 geen wisselingen plaatsgevonden. De voorzitter van de MR is de 
contactpersoon met de directeur van De Ladder. In de visie van de MR wil zij gespreks- en 
sparringpartner zijn in beleidsvoornemens en niet alleen een controleorgaan voor de 
beleidsuitvoering. Dit heeft erin geresulteerd dat de MR op voorhand meedenkt over de 
beleidsvoornemens in de advies functie. Waar dit gevraagd wordt, heeft zij haar instemming verleend 
aan het gevoerde beleid. De MR heeft in deze verslagperiode 4 keer vergaderd. Daarnaast heeft de 
MR twee keer vergaderd met de directeur van De Ladder erbij. 
  

2.8 Website 
De website van De Ladder wordt beheerd door de ICT-coördinator. Op de website worden tevens de 
stukken die besproken worden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) geplaatst, zoals het 
jaarverslag, inspectierapport en tevredenheidspeiling. Met deze website www.deladder.nl wil De 
Ladder enerzijds informatie geven aan het Toezichthoudend bestuur, personeel, ouders en derden en 
anderzijds zichzelf presenteren en profileren.   
 

 
2.9 Ondersteuning 
Het Onderwijsbureau Twente (ObT) is het administratiekantoor voor onze organisatie. Ten aanzien 
van de dienstverlening van het ObT wordt er gewerkt met een dienstverleningsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd met de mogelijkheid van beëindiging aan het einde van een kalenderjaar met 
inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Ook zijn er werkafspraken vastgelegd in 
Service Level Agreements PSA en FA. Jaarlijks vindt er een gesprek plaats over de omvang en 
kwaliteit van de dienstverlening en de prijsstelling voor het nieuwe jaar.  
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2.10 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
Het schoolbestuur is zich bewust van het maatschappelijk speelveld waarin de organisatie zich 

bevindt en de noodzaak om op maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen de 

organisatie vorm te geven. De school onderhoudt actief contacten met instellingen en verenigingen uit 

de lokale gemeenschap Maarn en Utrechtse Heuvelrug: o.a. de bibliotheek ZOUT. Met de bibliotheek 

is een samenwerking gestart, met het systeem Skoolwise waarin alle boeken van de school gekoppeld 

zijn aan het systeem van de openbare bibliotheek. De school werkt in de schoolbibliotheek met de 

Bibliotheek op school. De school heeft een Ladder in Bizz project georganiseerd waarbij de leerlingen 

uit groep 8 samenwerken met de lokale ondernemers. Leerlingen krijgen tevens gastlessen van de 

tennis-, judo-, tafeltennis-, hockey- en voetbalvereniging.  

Tevens werkt De Ladder nauw samen met de lokale kerkgemeenschappen door onder andere het 

organiseren van schoolprojectdiensten met de Ontmoetingskapel in Maarn en de Theresiakerk in 

Maarn. De voor- en naschoolse opvang wordt in samenwerking gedaan met Kind & Co De 

Trommelaar. 

De Ladder heeft in het kader van MVO en duurzaamheid geïnvesteerd in het menselijk kapitaal: 

medewerkers en kinderen, goed en gezond werkgeverschap, kwaliteit van onderwijs, de sociale en 

ethische aspecten van de organisatie. Er is op De Ladder aandacht geweest voor duurzaamheid door 

onder andere het organiseren van gastlessen van externe organisaties zoals de Plastic Soup 

Foundation en BREEAM Junior. Er zijn gastlessen gegeven over het milieu, energiebesparing, 

afvalverwerking en de omgevingsaspecten waarbij kinderen de wijk in zijn gegaan om afval te 

verwijderen. Dit project heeft De Ladder samen met de andere twee basisschool uit Maarn en 

Maarsbergen gedaan. Daarnaast hebben de leerlingen uit groep 1/ 2 gezongen bij de ouderen van de 

Trompstaete. 
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A3 Onderwijs 
 

 
3.1 Strategisch beleidsplan 
Het bestuur streeft naar een hoogwaardige kwaliteit voor het onderwijs op De Ladder. De school heeft  
ook een maatschappelijke functie in de omgeving. Het toezichthoudend bestuur en de directeur-
bestuurder hebben hier de bouwstenen voor aangedragen. Op de verschillende beleidsterreinen zijn 
de beleidsvoornemens geformuleerd en uitgezet in het schoolplan 2016-2020 dat is vastgesteld op  
1 september 2016. In dit schoolplan is onder andere een SWOT-analyse opgenomen, een overzicht 
welke periode een methode vervangen moet worden en een meerjarenplanning met de ambities voor 
de komende vier jaar. Voorafgaand hieraan is het schoolplan 2012-2016 geëvalueerd. De 
aandachtspunten uit deze planperiode zijn meegenomen in de totstandkoming van het nieuwe plan. In 
2016 zijn de onderwerpen die in onderstaande paragrafen staan beschreven aan de orde gekomen.  

 
 
3.1.1 Onderwijs en identiteit 
 

- Missie en visie 
Het doel voor 2016 was om de missie en visie van de school door te ontwikkelen. Dit is gebeurd door 

het organiseren van een missie en visie avond samen met de MR, OC, team en het bestuur. De 

insteek was om de missie en visie door te ontwikkelen in het kader van het nieuwe schoolgebouw. 

Tijdens klassenbezoeken van de directeur is gekeken in hoeverre de missie en visie terug te zien is in 

het onderwijs. Hier is individuele feedback op gegeven wat verwerkt is in ontwikkelpunten voor de 

komende periode. Dit wordt tijdens de evaluatie momenten besproken. 

- Zorg 
Eén van de bevindingen vanuit het kwaliteitsonderzoek van de inspectie was het in kaart brengen van 
de streefdoelen voor De Ladder, aangezien de school een leerlingpopulatie heeft bestaande uit 
voornamelijk leerlingen zonder leerlinggewicht. Op het gebied van de zorg scoort de school 
voldoende. Het ambitieniveau is om dit naar een goede beoordeling te krijgen. Om die reden heeft de 
intern begeleider in april 2016 streefdoelen geformuleerd en deze gepresenteerd en besproken in het 
team. Per vakgebied is een analyse gemaakt hoe de leerlingen scoren ten opzichte van zowel het 
groepsniveau als het leerlingenniveau. Er is in kaart gebracht of de streefdoelen per groep zijn 
behaald, wat de oorzaken hiervan zijn en welke conclusies hieruit getrokken kunnen worden. In 2017 
wil De Ladder dit verder uitwerken en een nieuwe zorgstructuur met begeleiding aan zowel de 
onderkant als de bovenkant gaan uitwerken. De nieuwe intern begeleider zal in 2017 gaan starten met 
de opleiding en dit als opdracht uitwerken. In het schoolplan 2016-2020 is dit opgenomen. 
 

- Schrijfonderwijs 

De methode Pennenstreken is in augustus 2016 ingevoerd. In de groepen 3, 4, 5 wordt het 

verbonden schrift aangeleerd. In groep 6, 7 en 8 wordt naast het verbonden schrift de blokletters 
aangeleerd. In november 2016 is deze methode teambreed geëvalueerd met de methodeontwerper. 

Het team is nog niet geheel tevreden over de methode. Alle punten van feedback zijn bij de 
methodeontwikkelaar aangegeven. Met de ontvangen feedback wil zij de methode kunnen blijven 

verbeteren.  
Er is schoolbreed nog geen keuze gemaakt om over te stappen op het verbonden schrift of blokschrift, 
omdat andere onderwijsontwikkelingen zoals projectonderwijs en meerbegaafdheid voorrang hebben 
gekregen. In 2017 zal een keuze gemaakt worden of er overgestapt gaat worden op het verbonden 
schrift of het blokschrift en besproken welke onderdelen er wel en niet vanuit de methode gebruikt 
gaan worden. 
 

- Projectonderwijs 
In augustus 2015 in het projectonderwijs schoolbreed op De Ladder ingevoerd. In 2015 heeft het 
accent binnen het projectonderwijs volop op organisatorisch vlak gelegen. In 2016 heeft het team een 
grote slag gemaakt met het projectonderwijs op inhoudelijk vlak. Iedere maand zit het team 4x bij 
elkaar om het projectonderwijs te bespreken. De onderzoekscyclus wordt in alle klassen uitgevoerd bij 
thema’s vanuit de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en worden 
geïntegreerd met de creatieve vakken. De opdrachten worden ontworpen door de leerkrachten met 
het bronmateriaal van Meander, Brandaan en Naut in de groepen 3 t/m 8 waarbij rekening gehouden 
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wordt met de 21e eeuwse vaardigheden. In de groepen 1/ 2 wordt het bronmateriaal van de 
kleuteruniversiteit gebruikt. De opdrachten worden gemaakt aan de hand van de taxonomie van 
Bloom. In 2017 zal georiënteerd worden op ander bronmateriaal, omdat de huidige methodes niet 
meer toereikend zijn. 
 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling 
De afgelopen jaren is er tijd en geld geïnvesteerd in de methode sociaal emotionele ontwikkeling van 
de Kanjertraining. In 2015 hebben alle leerkrachten uit het team de basisopleiding gevolgd. Het plan 
sociaal veilige school is geüpdatet. In alle klassen zijn ouder kijklessen georganiseerd waarbij ouders 
zijn uitgenodigd om een Kanjerles bij te wonen. In juni 2016 heeft teambrede nascholing 
plaatsgevonden. De helft van het team heeft de definitieve kanjerlicentie ontvangen. Deze investering 
heeft geresulteerd in een goede beoordeling vanuit de inspectie op het gebied van schoolklimaat en 
veiligheid. De andere helft van het team moet in november 2017 de laatste nascholing doen. Daarna 
zal De Ladder ‘gecertificeerd Kanjerschool’ zijn. De school is ver in de ontwikkeling op het gebied van 
het schoolklimaat en veiligheid en kan zich daarmee profileren.  
 
 

3.1.2 Personele zaken 
 

- Professionele leergemeenschap 
Het doel voor 2016 was om te ontwikkelen in een professionele leergemeenschap (PLG). In het kader 
van de PLG zijn vijf collegiale consultaties gehouden waarin klassenbezoeken centraal stonden voor 
alle leerkrachten. Het voornemen is om dit in 2017 uit te gaan breiden door leerkrachten elkaar te 
voorzien van constructieve feedback. Tevens is er een kijkwijzer ontwikkeld gericht op het onderwijs 
op De Ladder. Deze kijkwijzer wordt door directeur en leerkrachten onderling ingezet. Het is in dialoog 
over het onderwijs op De Ladder door samen te denken en te leren. 
 

- Scholing 
In 2015 is actief ingezet om leerkrachten te stimuleren zich door te ontwikkelen. In 2016 is opnieuw  
geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van het personeel. De Master Leren en Innoveren, Master 
Specialist Jonge Kind zijn voortgezet. Een van de leerkrachten is gestart met de opleiding specialist 
hoogbegaafdheid. De directeur is in 2016 gestart met de schoolleidersopleiding Vakbekwaam, wat 
een vervolg is van de schoolleidersopleiding Basisbekwaam dat in 2015 is gevolgd. De twee 
voorgenomen opleidingen ICO en opleiding Intern Begeleider zijn niet gestart, vanwege het feit dat 
deze personeelsleden nog niet in functie zijn. Het voornemen is om dit in 2017 wel te laten starten.  
 

- Formatieplan 
In het formatieplan dat in april 2016 is geschreven, is rekening gehouden met een lagere formatie dan 
in 2015, aangezien er minder rijksbijdragen voor het dalende leerlingen aantal in de afgelopen jaren 
binnen zijn gekomen. In 2016 is de formatie van 13,2 fte naar beneden bijgesteld naar 10,4fte gezien 
de leerlingendalingen in de afgelopen jaren. Aangezien twee leerkrachten ontslag hebben genomen, 
en een aantal leerkrachten formatie hebben ingeleverd, is op natuurlijke wijze de formatie naar 
beneden bijgesteld zonder gedwongen ontslagen voor mensen die in het RddF zaten. Het doel en de 
verwachting is dat de formatie in 2017 gelijk kan blijven aan 10,4 fte. 

 
 

3.1.3 Huisvesting 
In 2016 is het vooronderzoek voor gezamenlijke huisvesting met de Twee Marken en  De Meent in 
een  Multi Functionele Accommodatie (MFA) afgerond . Het is haalbaar om een MFA te realiseren 
mits de gemeente hiervoor krediet verleent in 2017. In 2016 zijn de ouders geïnformeerd op een 
informatieavond en via berichten in de Ladderkrant zijn meerdere avonden voor omwonende van het  
beoogde MFA-perceel georganiseerd en gesprekken met gemeenteraadsleden gevoerd. Vanuit het 
meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en in  verband met de beoogde herhuisvesting  van de school  zijn 
geen grote investeringen gedaan aan het huidige gebouw.   
 
 

3.1.4 Financiën 
Na een aantal jaar met een negatief exploitatieresultaat gedraaid te hebben, was het doel te 
bezuinigen waar mogelijk. Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat in de exploitatie van 
€130.550 bij een begroting van - €83.970.  
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Dit positieve verschil is onder andere te verklaren doordat de voorziening van groot onderhoud is 
vrijgevallen in verband met de aankomende nieuwbouw. Tevens zijn er extra subsidies vanuit OCW 
binnen gekomen vanuit de lerarenbeurs van €13.255, welke niet waren begroot en daarnaast niet 
begrote huur opbrengsten van een ruimte voor een orthopedagogenpraktijk. Aan de andere kant is 
fors bezuinigd op personele kosten. In 2016 is een positief voordeel behaald van zo’n €26.000 doordat 
de loonkosten voor de verwachte inzet van een expert van buitenaf is ingehuurd om de startende 
directeur te begeleiden is komen te vervallen. De directeur heeft deze taken zelf op zich genomen. Het 
financiële doel voor de komende jaren is een exploitatie rond de €0 te draaien en een eigen vermogen 
rond de €780.000 te behouden. 
 
 

3.2 Leerlingen 
Het leerlingaantal op 1 oktober 2016 van Vereniging Oecumenisch Onderwijs in Maarn bedroeg 187 
leerlingen. De ontwikkeling van het leerlingaantal blijft naar verwachting gelijk. Bij de prognose van de 
stabiliteit van de leerlingenaantallen is rekening gehouden met de geboortecijfers, geplande 
woningbouw en cijfers door verhuizing in de afgelopen jaren, wat gemiddeld op 14% uit komt. Voor de 
komende jaren is de verwachting het leerlingen aantal op De Ladder stabiel zal blijven. Ook regionaal 
en landelijk is deze trend duidelijk zichtbaar. Op de Utrechtse Heuvelrug is door de gemeenten in de 
omliggende dorpen een trendbreuk te zien in de leerlingendalingen.   

 
 
3.3 Promotie school en werving van leerlingen 
Om het leerlingenaantal stabiel te houden, is in de afgelopen drie jaar actief ingezet op promotie van 
de school. De accenten en aandachtspunten legt De Ladder op de deskundigheidsbevordering bij 
leerkrachten en goed onderwijs in een veilige omgeving. Er is in 2016 een promotiefilmpje gemaakt 
dat op de website van de school is geplaatst. Er zijn in totaal drie open ochtenden in 2016 
georganiseerd. Ten aanzien van de promotie van de school wordt jaarlijks een schoolgids uitgebracht 
waarin het beleid van de school is geformuleerd en praktische informatie is opgenomen. Deze 
schoolgids is op de website te vinden en wordt fysiek meegegeven aan nieuwe ouders. 
 
 

3.4 Leerlingenzorg, zorgplicht en samenwerkingsverbanden 
In 2006 is door het ministerie van OC&W het begrip zorgplicht geïntroduceerd. Met deze zorgplicht wil 
men schoolbesturen verantwoordelijk maken voor alle kinderen die zich bij een school van het bestuur 
aanmelden. Ieder kind moet een passend onderwijsarrangement worden aangeboden ook al heeft dit 
kind een lichamelijke of geestelijke beperking. Op 19 december 2007 heeft de Tweede Kamer groen 
licht gegeven voor het invoeringsplan Passend Onderwijs. Per 1 augustus 2014 zijn de scholen 
wettelijk verplicht aangesloten bij een samenwerkingsverband passend onderwijs. De indeling van 
deze samenwerkingsverbanden is door het ministerie van OC&W vastgesteld. Onze school is 
aangesloten bij het samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht. 
Op De Ladder is één interne begeleider aangesteld die twee dagen ambulante tijd heeft voor die taak 
in 2016. De interne begeleider heeft de netwerkbijeenkomsten vanuit het samenwerkingsband 
Zuidoost Utrecht in 2016 bijgewoond. Naast de verplichte bijeenkomsten heeft de intern begeleider 
tevens bijeenkomsten bijgewoond met een bepaald inhoudelijk karakter zoals leerlingen met dyslexie 
en het werken met leerpleinen.   
 
 

3.5 Onderwijsresultaten 
Voor de opbrengsten van het onderwijs wordt in eerste instantie gekeken naar de meetbare 
resultaten; de uitslagen van toetsen. Op De Ladder werken we enerzijds met de methodetoetsen om 
na te gaan of behandelde lesstof begrepen is. Anderzijds werken we met Cito-toetsen om na te gaan 
hoe het kennisniveau van de leerlingen zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. We nemen een 
groot deel van de beschikbare Cito-toetsen in de groepen 1 t/m 8 af. 
Bij de eindopbrengsten van de eindtoets in 2016 is een positieve verschuiving te zien naar de 
bovengrens in vergelijking met het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare schoolpopulatie. In 
2015 is het doel gesteld om de eindopbrengsten dichter tegen de bovengrens te laten aanschuiven. 
Dit doel is behaald. Er is ingezet op kwaliteitsverbetering van het onderwijs op De Ladder door onder 
andere de invoering van nieuwe methodes voor taal en rekenen en de invoering van Snappet in 2015.   
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Het resultaat hiervan is te zien in de opbrengsten van 2016. Het doel voor 2017 is om dit resultaat te 
kunnen behouden en de analyse verder vorm te gaan geven. Eindtoets 2016 De Ladder 

 
 
 

 
 

 

School 

     
 

 

Inspectie onder- en bovengrens van de schoolvergelijkingsgroep 

Eindtoets 2016 De Ladder 

 

In onderstaande tabel zijn de eindopbrengsten van 2014, 2015 en 2016 van groep 8 opgenomen. 

Hierin is te zien dat de eindopbrengsten van 537 in 2015, wat op het gemiddelde ligt met de 

vergelijkingsgroep, zijn gestegen naar 538,9 in 2016 wat tegen de bovengrens ligt. 

Jaar Landelijk gemiddeld  
vergelijkingsgroep 

De Ladder Ondergrens Bovengrens 

2016 537,0 538,9 535,2 539,2 

2015 537,0 537,0 335,2 539,2 

2014 537,0 536,2 535,2 539,2 

Eindopbrengsten 2014, 2015, 2016 

Er wordt op school niet alleen naar de opbrengsten van toetsen gekeken, maar ook naar het 
welbevinden van een kind. Hiervoor gebruikt De Ladder KANVAS (Kanjertraining). Tot slot heeft De 
Ladder oog voor de ontwikkeling van de individuele leerling, het proces. Hoe groeit de leerling ten 
opzichte van zichzelf.  
Het uitstroomniveau met de plaatsing van de leerlingen in het VO in 2014, 2015 en 2016 is in 

onderstaande tabel en grafiek opgenomen. 
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Plaatsing VO aantal 
2014 

Percentage  
2014 

aantal 
2015 

Percentage 
2015 

aantal 
2016 

Percentage 
2016 

VWO 6 20,7 % 12 26,8 % 14 50 % 

Havo/ Vwo 11 37,9 % 7 15,6 % 5 17,9 % 

Havo   10 22,2 %   

TL/ Havo 8 27,6 % 8 17,8 % 3 10,7 % 

TL   3 6,6 % 1 3,6 % 

Kader/ TL   2 4,4 % 2 7,1 % 

Basis/ Kader 4 13,8 % 3 6,6 % 3 10,7 

Tabel plaatsing voortgezet onderwijs leerlingen van De Ladder in 2014, 2015, 2016 

 

3.6 Prestatiebox 
Om de ambities met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs uit het bestuursakkoord te 
verwezenlijken heeft het Ministerie extra financiële middelen beschikbaar gesteld in de vorm van de 
Prestatiebox. Er is geld beschikbaar gesteld voor onder andere verdere professionalisering van 
schoolleiders en leraren, een budget voor opbrengstgericht werken en de kwaliteit van de 
cultuureducatie. De Ladder heeft €24.000 vanuit de prestatiebox ontvangen. Er is €8.000 besteed aan 
de teamscholing voor projectonderwijs en de begeleiding van de projectgroep door de KPC groep. 
Daarnaast is er €6.000 besteed aan het vormgeven voor de ontwikkeling van onderwijs voor 
meerbegaafdheid door de externe begeleider Lonneke Sneijder. Tevens is €10.000 geïnvesteerd in 
extra ICT middelen door de groepen 4 en 5 ook te laten werken met Snappet. 

 
 
3.7 Klachtenafhandeling 
Vereniging Oecumenisch Onderwijs in Maarn is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie 
Christelijk Onderwijs in Den Haag. Er is geen formele klacht ingediend bij de Geschillencommissie. 
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A4 Personeel 
 
 
Eind 2016 waren er twintig personeelsleden in dienst, waarvan 95% vrouw is. De Ladder heeft als 
streven het percentage mannen in de organisatie te verhogen. Waar mogelijk worden mannen die 
afstuderen gevolgd en benoemd binnen De Ladder indien er vacatureruimte is.  
 
In 2016 waren er 2 jubilea van leerkrachten. Een van de leerkrachten was 25 jaar actief in het 
onderwijs en de andere leerkracht 40 jaar. 
 
Er werken steeds meer mensen in deeltijd. Leerkrachten willen graag een evenwichtige verdeling 
tussen werk en thuis. Voor de organisatie betekent dit een grotere complexiteit om de formatie op 
goede wijze in te vullen. Tegelijkertijd betekent veel deeltijd ook de mogelijkheid tot een flexibele inzet 
en geeft het invulling aan de maatschappelijke wens om arbeid en zorg te combineren. Van de 
ouderschapsregeling hebben in 2016 op De Ladder geen personen gebruik gemaakt. Het jaar 2016 
laat een enigszins verouderde personele leeftijdsopbouw zien met relatief veel leerkrachten in de 
categorie 60+, zoals weergegeven in onderstaande grafiek. De verwachting is dat De Ladder in 2017 
gaat verjongen, aangezien 3 personeelsleden van 60+ met een totale werktijdsfactor van 1,3 hebben 
aangegeven te gaan vertrekken. Deze personeelsleden zullen vervangen worden door personeel in 
de leeftijdscategorie tussen de 20 en 30 jaar. In onderstaande grafiek is de leeftijdsopbouw van het 
personeel van De Ladder in 2016 opgenomen. 
 

 
 
4.1 Verlof m.b.t duurzame inzetbaarheid 
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 maken 4 personen van het aantal personeelsleden gebruik 

van het verlof m.b.t. duurzame inzetbaarheid, wat overeenkomt met 20%. De totale omvang van de 

duurzame inzetbaarheid is 0,42 Fte. Voor het schooljaar 2016-2017 is het deelname percentage verlof 

m.b.t. duurzame inzetbaarheid 4%.   

 

4.2 Werving 
Het vinden van personeel voor de reguliere vacature voor De Ladder heeft in 2016 nog geen 

problemen opgeleverd. Tijdelijk werk is in 2016 goed vervuld. De vervanging bij ziekte heeft in 2016 

minimale problemen opgeleverd. Sinds 1 augustus 2016 wordt gebruikt gemaakt van de 

vervangingspool IPPON ingezet bij ziekte. Er worden op langere termijn wel personele tekorten 

verwacht o.a. door aanzienlijk lagere aanmeldingscijfers (-30%) op de Pabo ’s in de regio Utrecht en 

Ede.  
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4.3 Mobiliteit  
In 2015 is De Ladder gestart met de bevordering van mobiliteit binnen de school. Onder mobiliteit 

wordt doorstroming van medewerkers verstaan. De verandering van functie, groep, bouw, duo partner 

en takenpakket kan zowel op vrijwillige als onvrijwillige basis plaatsvinden. Tijdens de 

ontwikkelingsgesprekken in 2016 is dit één van de gesprekonderwerpen. Van alle personeelsleden 

wordt verwacht na te denken over de eigen ontwikkeling ter voorbereiding van de persoonlijke 

ontwikkeling. Bij het maken van het formatieplan staat het belang van de leerlingen en de 

schoolorganisatie voorop. Achterliggende redenen voor mobiliteit is een belangrijk aspect van 

ontwikkeling en het daarbij passende personeelsbeleid.  

Voortdurende persoonlijke professionele ontwikkeling van medewerkers maken mobiliteit tot een 

belangrijk element binnen het concept van de lerende organisatie. Mobiliteit is een element dat bij kan 

dragen aan deze ontwikkeling, omdat medewerkers in verschillende werkomstandigheden terecht 

komen waardoor je geprikkeld wordt om je als professional verder te ontwikkelen. Stilstaan of 

‘vastroesten’ kan hiermee voorkomen worden.  

 
4.4 Ziekteverzuim 
In samenwerking met de Arbodienst Ardente is in 2016 actief beleid gevoerd om het ziekteverzuim 
percentage zo laag mogelijk te houden. Het is van groot belang dat ziek personeel op adequate wijze 
begeleid wordt. Met als doel op verantwoorde wijze en binnen afzienbare tijd terug te keren in het 
arbeidsproces. Het beleid verschuift van reactief naar proactief. Dit beleid staat beschreven in het 
integraal personeelsbeleid. 
Het verzuimpercentage in 2016 binnen De Ladder ligt op 0,2%. Dit is lager dan het landelijk 
gemiddelde binnen het Primair Onderwijs van 6,4%. In het schooljaar 2015-2016 heeft De Ladder niet 
te maken gehad met langdurig zieken. In 2015 heeft De Ladder daarentegen te maken gehad met een 
verzuimpercentage van 7,11%, wat destijds boven het landelijk gemiddelde lag. Dit is het gevolg van 
meer langdurig zieken in het schooljaar 2014-2015. De verwachting is dat het 
ziekteverzuimpercentage in 2017 opnieuw lager zal blijven dan het landelijk gemiddelde door het 
actief uitvoeren van goed personeelsbeleid. Tevens neemt het aantal personeelsleden in de 
risicogroep boven de 60+ in 2017 af. Bij het aangaan van het eigen risicodragerschap (ERD) loopt 
Vereniging Oecumenisch Onderwijs in Maarn als éénpitter het risico dat als het ziekteverzuim stijgt de 
vervangingskosten hoog worden.   
In het kader van het proactieve beleid werden alle medewerkers van 45 jaar en ouder eens per vier 
jaar  een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) aangeboden. In 2017 zal dit onderzoek aan alle 
medewerkers aangeboden worden. Het doel van het onderzoek is het inventariseren van 
leefgewoonten, onderzoeken van risicofactoren van veel voorkomende aandoeningen en het geven 
van individueel preventief medisch advies. In onderstaande tabel en grafiek is het 
ziekteverzuimpercentage opgenomen. In de tabel is daarnaast de meldingsfrequentie opgenomen wat 
landelijk gezien in het onderwijs uitkomt op 1. In de jaren 2014, 2015 en 2016 zit De Ladder daar 
onder. 
 

Jaar Ziekteverzuim % 
De Ladder 

Ziekteverzuim % 
Landelijk 

Meldingsfrequentie 
De Ladder 

Meldingsfrequentie 
Landelijk 

2016 0,20 Nog niet bekend 0,86 
 

 

2015 7,11 6,1 0,27 
 

1,1 

2014 1,58 6,1 0,55 
 

1,1 

2013 4,12 6,6 1,02 
 

1,2 

Tabel kerngetallen De Ladder ziekteverzuim 2013 t/m 2016  
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Grafiek ziekteverzuimpercentage De Ladder t.o.v. ziekteverzuimpercentage Landelijk in 2013 t/m 2016 

 

 

4.5 Scholing  
In 2016 zijn meerdere scholingstrajecten gevolgd. Op teamniveau zijn er drie verschillende 
scholingstrajecten geweest. De eerste teamnascholing is geweest voor de Kanjerlicenties van alle 
leerkrachten door het Kanjerinstituut. In 2017 zal de tweede nascholing voor de Kanjerlicenties 
plaatsvinden voor het hele team, waarna De Ladder officieel Kanjer gecertificeerd is.  
Op schoolniveau is het tweede jaar van het projectonderwijs gestart onder leiding van de KPC-groep. 
Daarnaast heeft KPC groep de projectgroep begeleid.  
Ten slotte is het eerste jaar van de teamscholing op het gebied van meerbegaafdheid gestart door 
Lonneke Snijder. Zij heeft de werkgroep meerbegaafdheid begeleid bij het opstellen van het beleid 
van meerbegaafdheid op De Ladder.  
Naast teamscholing heeft er ook individuele scholing plaatsgevonden in 2016, wat in paragraaf 3.1.2 
staat beschreven bij de scholing van Master en HBO+ opleidingen. Tevens zijn er meerdere 
leerkrachten die cursussen hebben gevolgd zoals jongensgedrag en meidenvenijn, motiveren van 
leerlingen en De Slimme Kleuter. 

 
 

4.6 Vertrouwenspersoon 
Volgens de wetgeving kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en 
beslissingen (of het nalaten daarvan) van het bevoegd gezag en het personeel. De Ladder is 
aangesloten bij Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs. 
Er is in 2016 geen officiële klacht ingediend bij de Geschillencommissie Openbaar / Bijzonder 
Onderwijs.  
 
 

4.7 Beheersing uitkeringen na ontslag 
De Ladder werkt niet met een flexibele schil aan personeel. Detachering, tijdelijke aanstellingen, 

reserve wachtgeld, kijken naar kwaliteit en arbeidsverleden, gecalculeerd risico.  
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A5  Huisvesting 
 

 
5.1 Algemeen  
Het schoolgebouw van De Ladder is gelegen aan de noordkant van Maarn, ten noorden van de 
Rijksweg A12. De school ligt beschermd tussen huizen en bomen met aan de oostkant een 
waterpartij.  
De school beschikt over 12 leslokalen, waarvan 8 lokalen als leslokalen worden gebruikt. Van de 
overige lokalen wordt  één lokaal verhuurd aan orthopedagogenpraktijk Mischa Wink, één lokaal wordt 
gebruikt als bibliotheek, één lokaal als theater en een vierde lokaal als ontdekruimte en handenarbeid-
lokaal. In alle lokalen is een wifipoint aanwezig voor het gebruik van Snappet. 
 

 
5.2. Gerealiseerd buitenonderhoud en grootonderhoud 
In 2016 zijn er op het gebied van huisvesting een aantal kleine activiteiten geweest die gericht waren 
op het onderhoud van het gebouw en het schoolplein. In juli 2016 is een deel van de riolering onder 
het schoolplein vervangen. Het schoolplein is afgegraven, aangezien er wortelgroei in de buizen zat 
en de afwatering van buizen niet goed zat. Deze buizen zijn vervangen.  
Het speellokaal van de kleuters en de speeltoestellen zijn gecontroleerd door Janssen en Fritsen, wat 
jaarlijks gebeurd. 
Er zijn geen grote investeringen gedaan aan het schoolgebouw, aangezien de start van de 
herhuisvesting gepland staat in de zomer van 2018. Mede gezien bovenstaande is de voorziening 
vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. 
 
De Ladder heeft in 2014 een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld, uitgevoerd door Dekra. Op 
basis van deze MOP’s is een meerjarenonderhoudsplan en meerjarenonderhoudsbegroting 
beschikbaar. De komende twee jaar zal op deze huidige locatie alleen het noodzakelijke 
buitenonderhoud plaatsvinden gezien de geplande herhuisvesting. 
 
 

5.3. Voorziening groot onderhoud 
De voorziening (groot) onderhoud is volledig in 2016 vrijgevallen.    

 

5.4. Herhuisvesting  
In 2016 is door bureau VKZ  het haalbaarheidsonderzoek voor gezamenlijke huisvesting met de Twee 
Marken en  De Meent is afgerond. Het is duidelijk geworden dat een integrale nieuwbouw voor de 
twee scholen in Maarn en voor dorpshuis De Twee Marken de meest gewenste ontwikkeling is. Een 
alternatief van  de combinatie van gedeeltelijke sloop/ nieuwbouw en renovatie blijkt zowel in 
functioneel opzicht als financieel gezien te veel haken en ogen te hebben..  
De drie partijen de Meent, De Ladder en De Twee Marken hebben als ambitie geformuleerd om de 
gezamenlijke huisvesting te realiseren waarin educatie, sport, cultuur en ontspanning samen komen.  
Een dergelijke huisvesting wordt ook wel een Multi Functionele Accommodatie (MFA) genoemd. 
Conform  het IHP van de gemeente is de beoogde  locatie voor de te realiseren MFA  het Trompplein 
in Maarn. Enerzijds omdat de sporthal die daar nu staat (als onderdeel van huidige dorpshuis) in tact 
blijft  en anderzijds omdat de grond eigendom is van gemeente en dorpshuis. 
 
In de eerste helft van 2017 vindt onder begeleiding van bureau PenthaRho de uitwerking van het 
MFA-plan plaats. Documenten zoals de visie op samenwerking in het gebouw,  de visie op 
duurzaamheid, een functioneel en ruimtelijk programma van eisen, de opzet van beheer, exploitatie 
en eigendom, een investeringskostenraming en de aanbestedingsstrategie zullen worden opgesteld. 
Ouders, medezeggenschap en leerkrachten zullen bij de voor hen relevante onderdelen worden 
betrokken. 
De gemeente heeft voor dit traject en de borging van de inzet van de daarvoor benodigde ambtelijke 
uren een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 95.000.  
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A6  Externe relaties 
 

6.1 Algemeen 
De Ladder onderhoudt diverse contacten met externe instanties. In februari 2016 heeft een 
tevredenheidspeiling plaatsgevonden onder ouders, personeel en leerlingen door het bureau van 
praktijkgericht onderzoek Bvpo. Alle 18 personeelsleden hebben de personeelstevredenheidspeiling  
ingevuld. Hieruit blijkt dat leerkrachten over het algemeen tevreden zijn over de school, met een 
gemiddeld rapportcijfer 8.1 voor De Ladder bij een 7.6 bij de referentiegroep. 100% geeft aan dat de 
sfeer, veiligheid en samenwerking met collega`s goed is. Een aandachtspunt is het creëren van extra 
mogelijkheden voor snelle leerlingen. 31% geeft aan dat hier meer aandacht aan besteed kan worden.  
 
Onderstaande matrix vanuit de oudertevredenheidspeiling geeft aan hoe tevreden ouders over een 
punt zijn in combinatie met hoe belangrijk dit onderwerp wordt ervaren. De algemene waardering voor 
de school komt uit op een gemiddeld rapportcijfer van een 7,4 wat overeenkomt met de 
referentiegroep. Het schoolgebouw (1) en de omgeving (2) scoren het laagst. Tegelijkertijd worden 
deze punten als minder belangrijk ervaren. Over punt 4 t/m 10 zijn ouders over het algemeen tevreden 
die rechts in de matrix staan bij belangrijk en tevreden. Als aandachtspunt komt de begeleiding (3), 
naar voren. Als gekeken wordt naar de vragen die gesteld zijn in de peiling, heeft dit voornamelijk te 
maken met de begeleiding van meerbegaafde kinderen. Als ouders over belangrijke onderwerpen 
zeer tevreden zijn, kan de school zich daarop profileren. Dit geldt voor sfeer, veiligheid, 
kennisontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en leerkracht. Bij belangrijk en niet tevreden is een 
onderwerp een aandachtspunt. Voor De Ladder is dit begeleiding waarbij de aandachtspunten liggen 
bij de uitdaging en aandacht voor goede prestaties. De leerlingtevredenheidspeiling laat zien dat de 
leerlingen op De Ladder over het algemeen tevreden zijn met het onderwijs. Zij waarderen de school 
met een 7,8. 
 

 
Satisfactie-Prioriteiten matrix oudertevredenheidspeiling De Ladder, februari 2016 

 

6.2 Onderwijsbureau Twente 
Het Onderwijsbureau Twente (ObT) vervult een belangrijke ondersteunende rol voor de organisatie 

van De Ladder. Op personeelsgebied is er de ondersteuning van Gerrie Veenendaal. Zij verzorgt de 

personeelsadministratie. Op financieel gebied is Rob Vermeer onze vaste contactpersoon. Hij voert de 

financiële administratie voor het bestuur en ondersteunt bij het opstellen van de begrotingen, 

managementrapportages en de jaarrekening.   
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6.3 Netwerken en opleidingscentra 
De Ladder nam in 2016 deel aan verschillende netwerken. Te weten het PLG netwerk vanuit 

opleidingscentrum Christelijke Hogeschool Ede (CHE), het OOGO overleg vanuit de gemeente en het 

netwerk vanuit het Samenwerkingsverband ZOUT. De Ladder heeft in 2016 regelmatig contact gehad 

met Studenten van het opleidingscentrum CHE. Van januari t/m juli 2016 hebben drie 

tweedejaarsstudenten en één derdejaarsstudent stage gelopen op De Ladder. Vanaf augustus t/m 

december 2016 hebben twee eerstejaars studenten en twee derdejaarsstudenten stage gelopen in 

diverse groepen. De goede contacten zijn belangrijk omdat de opleidingscentra de collega’s voor de 

toekomst opleiden. 

 

6.4 Onderwijsinspectie 
Vanaf augustus 2017 vernieuwt de inspectie het toezicht op besturen en scholen. Eigen 

verantwoordelijkheid van besturen en scholen voor de onderwijskwaliteit en hun ambities vormen het 

uitgangspunt voor het vernieuwde onderwijstoezicht.  De onderwijsinspectie heeft in 2016 De Ladder 

bezocht door middel van een kwaliteitsonderzoek. Uit het inspectie onderzoek is gebleken dat de 

school op alle onderzochte onderdelen voldoende of goed scoort, waarmee vooruitgang is geboekt 

ten opzichte van het inspectiebezoek in 2012. Het bestuur van De Ladder beschouwt de 

aanbevelingen als zeer waardevol voor de schoolontwikkeling en herkent deze zoals ze in het 

inspectierapport zijn opgesteld. Het rapport geeft een goede weergave van de ontwikkelingen van de 

school over de afgelopen vier jaar. Belangrijk is dat de directie en leerkrachten het niveau vasthouden 

en daar waar nodig verder verbeteren. De aanbevelingen van de inspectie helpen hierbij en zullen 

worden meegenomen in het schoolplan. In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsoordelen op de 

onderzochte standaarden opgenomen.  

1: zeer zwak, 2: zwak, 3: voldoende, 4: goed 

 

Inspectie kwaliteitsoordelen op de onderzochte standaarden 
 

1 2 3 4 

1.1 Onderwijsresultaten 

 
  ●  

2.1 Aanbod 
 

   ● 

2.2 Zicht op ontwikkelingen 
 

  ●  

2.3 Didactisch handelen 
 

  ●  

3.1 Schoolklimaat 
 

   ● 

3.2 Veiligheid 
 

   ● 

4.1 Evaluatie en verbetering 
 

  ●  

4.2 Kwaliteitscultuur 
 

   ● 

4.3 Verantwoording en dialoog 
 

  ●  

Tabel kwaliteitsoordelen De Ladder op onderzochte standaarden inspectie, maart 2016 

6.5 Gemeente 
Overleg met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waarbinnen De Ladder valt, vindt regelmatig plaats. 

In dit overleg is het afgelopen schooljaar gesproken over de activiteiten van het jongerenwerk Welnúh, 

de activiteiten op het gebied van sportiviteit en gezondheid, de preventie en verduurzamen van de 

schoolgebouwen en de prognose van de leerlingentellingen. De gemeente heeft een rol bij het 

uitvoeren van het landelijke beleid ten aanzien van Het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het onderwijs 

heeft hier ook een rol in. Met de wethouders wordt ook het OOGO gevoerd vanuit het SWV 23-01, 

waar onder andere gesproken wordt over het ondersteuningsplan.  
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A7  Financiën 
 

In dit hoofdstuk worden de balans, exploitatie, kengetallen en risicoanalyse over het boekjaar 2016 
gepresenteerd en afgezet tegen de begroting 2016 en de realisatie over 2015. Een slechte financiële 
positie zou de uitgangspunten in de weg kunnen staan. Daarentegen zou een te sterke toename van 
de financiële reserves  er weer echter  toe kunnen leiden dat het gevoel wordt versterkt dat De Ladder 
te weinig middelen inzet ten gunste van het onderwijs. Hiertoe heeft de Commissie Don een kengetal, 
te weten de kapitalisatiefactor, in het leven geroepen. Deze geeft aan in welke mate het kapitaal wordt 
benut voor de vervulling van taken. In de loop van dit hoofdstuk zal hier verder op worden ingegaan. 

 

 

7.1 Balans en kengetallen 
 

Balans  

Activa 31-12-2016 31-12-2015 Passiva 31-12-2016 31-12-2015 

Materiële vaste activa 117.850 159.990 Eigen vermogen 706.610 576.060 

Vorderingen 93.280 71.350 Voorzieningen 13.410 128.760 

Financiële vaste activa 20.400 21.450 Kortlopende schulden 84.890 109.060 

Liquide middelen 573.380 561.090    

Totaal activa 804.910 813.880 Totaal passiva 804.910 813.880 

 

Kengetallen als solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en weerstandsvermogen geven mede inzicht in de 

continuïteit van de organisatie en zijn van belang wanneer het schoolbestuur plannen heeft om forse 

investeringen te doen. Deze kengetallen zijn ‘slechts’ een momentopname, berekend naar de in de 

jaarrekening vastgelegde situatie per 31 december. Niet het statische beeld van een kengetal, maar 

de trendmatige ontwikkeling van de gezamenlijke kengetallen over meerdere jaren is essentieel. Het 

Ministerie heeft naar aanleiding van de resultaten van de Commissie Don reeds enkele streefwaarden 

geformuleerd. Deze zijn bij het beoordelen van de waarden mede als leidraad genomen.  

 

- Liquiditeit 
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 
Het is de verhouding tussen de vlottende activa (liquide middelen en vorderingen) en de kortlopende 
schulden. 

Kengetal 2016: 7,85 

Kengetal 2015: 5,80 

Kengetal 2014 8,15 

 

De liquiditeit was de laatste jaren relatief stabiel. De liquiditeitsratio geeft aan dat in 2016 7,85 keer 

kon worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit het crediteurensaldo, nog 

te betalen (salaris)posten en overlopende passiva. De Ladder had op 31 december 2016 de 

beschikking over €573.380 aan liquide middelen (inclusief effecten) en had daarnaast €93.280 

openstaan aan nog te ontvangen bedragen. Dit laatste bedrag was binnen één jaar opeisbaar, 

waardoor kon worden voldaan aan de openstaande schulden die binnen één jaar voldaan moesten 

zijn, te weten €84.890. Het Ministerie geeft als grenzen voor de liquiditeit 0,5 en 1,5 aan, wat betekent 

dat De Ladder zich daar ruim boven bevindt.  
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- Solvabiliteit 
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en verschaft dus inzicht in 
de financieringsopbouw. Ze geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar 
verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit is het eigen vermogen exclusief voorzieningen, gedeeld 
door het totale vermogen. De solvabiliteitsratio geeft aan dat 88% van het totale vermogen uit eigen 
vermogen (reserves) bestond. Dat houdt in dat 12% van het totale vermogen gefinancierd werd met 
vreemd vermogen. Aan de door het Ministerie vastgestelde ondergrens van 20% voor de solvabiliteit 
wordt hiermee ruimschoots voldaan.  
 

Kengetal 2016 
 

88 % 

Kengetal 2015: 
 

71 % 

Kengetal 2014: 77 % 

 
 

- Rentabiliteit 
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot 
de totale baten. De rentabiliteit is het resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door de totale 
baten. De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de omzet als resultaat wordt behaald. Op een 
omzet van € 996.820 heeft De Ladder een positief resultaat van €130.550 behaald.  
Dit positieve resultaat was 13,1% van de omzet. Anders geformuleerd betekent dit dat 86,9% van de 
omzet direct is besteed aan de doelen van de organisatie, oftewel het verzorgen van goed onderwijs. 
De ondergrens en bovengrens van het ministerie zijn 0% en 5%. Met een rentabiliteit van 13,1% 
scoort De Ladder dus buiten de normen vanuit het Ministerie. Echter is de stijging incidenteel en wordt 
deze slechts veroorzaakt door het vrijvallen van de voorziening grootonderhoud. 
 

Kengetal 2016: 13,1 % 

Kengetal 2015: -9 % 

Kengetal 2014 -8 % 

 

- Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen geeft een beeld, hoe solide de financiële positie van De Ladder is. Het 

weerstandsvermogen geeft daarmee inzicht om niet voorziene financiële tegenvallers in het 

begrotingsjaar op te vangen met de hiervoor gereserveerde financiële middelen. Het 

weerstandsvermogen van De Ladder bedraagt over 2016 60% en is daarmee 20% gestegen aan het 

percentage in 2015, wat 40% bedroeg. Dit is volgens de normen van het primair onderwijs ruim 

voldoende om financiële tegenvallers op te vangen. 

Kengetal 2016: 60 % 

Kengetal 2015: 40 % 

Kengetal 2014 45 % 

 

- Kapitalisatiefactor 
De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het totale vermogen aan de actiefzijde van de 
balans minus gebouwen en terreinen en de totale baten. Het geeft aan of onderwijsinstellingen een 
deel van het kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Nadat in 2009 de 
Commissie Don de kapitalisatiefactor heeft geïntroduceerd in het PO, heeft het Ministerie in februari 
2010 brieven verstuurd waarin de schoolbesturen zijn geïnformeerd over hun financiële positie 
volgens het beoordelingskader van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (CVO). 
De bovengrens in het PO bedraagt 60% voor kleine instellingen (tot € 5 miljoen jaarlijkse baten). De 
kapitalisatiefactor van De Ladder bedroeg op 31 december 2016 81% wat betekent dat dit boven de 
gehanteerde grenzen van het Ministerie lag. Inmiddels is dit eerste onderzoek afgerond en is het 
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financieel beoordelingskader verder ontwikkeld. Een belangrijk nieuw inzicht is dat de hoogte van de 
financiële buffer, een onderdeel van de kapitalisatiefactor, een nog betere indicatie geeft van de 
middelen die nog niet zijn ingezet voor het onderwijsproces dan de kapitalisatiefactor zelf. Hieronder is 
in een tabel de financiële positie van De Ladder in beeld gebracht en zijn de relevante kengetallen 
daarin opgenomen. Daarbij zijn voor het eerst ook de financiële buffer, de financieringsfunctie en de 
transactiefunctie als kengetallen gebruikt. Een beschikbare financiële buffer moet 5% zijn, waar De 
Ladder ruimschoots boven zit. 
 

Kapitalisatiefactor                     Financierings functie        Transactiefunctie         Financiële buffer 

Kengetal 2016 81 %  38%  9 %  34 % 
 

Kengetal 2015 76 %  36%  10%  29 % 
 

Kengetal 2014 77  33 %  7 %  37 % 
 

 
 

7.2 Investeringen 
Inventaris, apparatuur en hulpmiddelen van € 500 of meer worden vanaf 2006 geactiveerd, wat met 

zich meebrengt dat de jaarlijkse afschrijvingsbedragen in de exploitatie worden opgenomen. 

Aanschaffingen beneden dit bedrag worden rechtstreeks in de exploitatierekening verantwoord.  

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: 
Gebouwen/gebouwdelen   3,30 % 
Kantoormeubilair    5,00 % 
Schoolmeubilair    5,00 % 
Inventaris en apparatuur 10,00 % 
ICT    20,00 % 
Leer- hulpmiddelen  12,50  % 

 
De waarde van de materiële vaste activa is gedurende het kalenderjaar 2016 gedaald met € 42.140 

tot een totaalbedrag van € 117.850. Deze daling werd veroorzaakt doordat de investeringen in  

inventaris en apparatuur in 2016 lager waren dan de afschrijvingen over dezelfde periode. In 2016 

hebben er geen investeringen plaatsgevonden in het gebouw, aangezien er nieuwbouw gepland staat 

in 2018-2019. In het schoolmeubilair zal in het nieuwe schoolgebouw fors geïnvesteerd worden. In 

2016 heeft hier geen investering voor plaatsgevonden. In ICT is in 2015 geïnvesteerd en niet in 2016.   

Er heeft een onderbesteding plaatsgevonden op de leer- en hulpmiddelen. Methodes worden steeds 
minder vaak op de traditionele manier aangeschaft, lesboeken verdwijnen uit de klas en maken plaats 

voor jaarlijks te bekostigen licenties. De kosten van licenties zijn in 2016 hoger uitgekomen dan 

begroot, wat dit beeld bevestigt. Er zal in de begroting nog beter moeten worden ingeschat of 
toekomstige methodes middels een investering voor 8 jaar of middels jaarlijkse licenties worden 

aangeschaft. 
  

7.3 Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van De Ladder is van € 576.060 op 31 december 2015 gestegen naar € 706.610 

per 31 december 2016 als gevolg van een positief exploitatieresultaat van € 130.550 in 2016.  
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7.4 Exploitatie en toelichting  
Het werkelijke positieve resultaat over het kalenderjaar 2016 bedroeg €130.550 terwijl er een negatief 
resultaat van € 83.970 was begroot. Ten opzichte van het jaar 2015 is het resultaat met  
€ 230.810 verbeterd.  

    Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

    2016 2016 Real-Begr  2015 2016-2015 

     € € € € € 
Baten        

Rijksbijdragen OCW  979.340 954.380 24.960 1.046.690 -67.350 

Overige baten  17.480 7.000  10.480 15.550 1.930 

Totaal  Baten  996.820 961.380 35.440 1.062.240 -65.420 

        

Lasten        

Personeelslasten  778.070 839.780 61.710 927.210 -149.140 

Afschrijvingen  42.140 43.270 1.130 48.650 -6.510 

Huisvestingslasten  -51.600 62.900 114.500 75.200 -126.800 

Overige lasten 98.820 99.400 580 114.800  -15.980 

Totaal  Lasten  867.430 1.045.350 177.920 1.165.860 -298.430 

        

Saldo baten en lasten 129.390 - 83.970 213.360 -103.620 233.010 

        

Financiële baten en lasten      

Financiële baten  1.600 0 1.600 3.830 2.230 

Financiële lasten  440 0 440 470. 30 

Saldo fin. baten en lasten 1.160  1.160 3.360 2.200 

        

Exploitatieresultaat   130.550 -83.970 214.520 -100.260 230.810 

 
 

- Totale baten 
De gerealiseerde Rijksbijdragen OCW waren € 24.960 hoger dan begroot en € 67.350 lager dan in 
2015. Onder de overige subsidies OCW is een bate uitgekeerd van €13.255 vanuit de lerarenbeurs, 
welke niet was begroot. De overige baten waren in 2016 begroot op ruim € 7.000. Er is €10.480 meer 
ontvangen dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de niet begrote huur opbrengst van 
€310 per maand van 8 perioden. Daarnaast is het percentage van ouders die de vrijwillige 
ouderbijdrage heeft betaald hoger dan begroot. In 2016 waren de overige baten €1.930 hoger dan in 
2015.  
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- Personele lasten 
Wanneer  de begroting en de realisatie van de personele lasten vergeleken worden dient er een 
onderscheid gemaakt te worden tussen de loonkosten en de overige personele lasten, waaronder 
nascholing, loonkosten derden en ARBO. De totale personele lasten liggen €61.710 lager dan 
begroot. Dit positieve verschil heeft te maken met het feit dat de loonkosten derden van de expert die 
de startende directeur zou begeleiden zijn komen te vervallen. De vervangingsbaten zijn conform de 
declaratie geboekt. In de begroting zijn de vervangingsfonds baten als kosten opgenomen. Hierdoor is 
een positief verschil ten opzichte van de begroting ontstaan. 
De meeste onderdelen van de personele lasten, te weten reiskosten (woon- werkverkeer en 
dienstreizen), dotatie aan de voorziening jubilea, scholing en overige personeelskosten hebben zich 
conform begroting ontwikkeld en tonen zich door de jaren heen redelijk constant. 

 
 

- Afschrijvingen 
De totale afschrijvingen bedragen in 2016 € 42.140 en zijn in lijn met de begroting. Dit ligt €6.510 lager 
dan de afschrijvingen in 2015. Dit heeft te maken met de hoge afschrijvingskosten van de ICT 
investering in het eerste jaar in 2015. De afwijking op leermiddelen kan verklaard worden doordat er in 
2016 niet geïnvesteerd is ondanks dat dit wel begroot was. De investering van de begrote investering 
van de methode projectonderwijs is verplaatst naar 2017, aangezien het onderwijs hiervoor eerst 
ontwikkeld moest worden.  
 
 

- Huisvestingslasten 
De rubriek huisvestingslasten bestaat uit huurkosten, onderhoud, energiekosten, schoonmaakkosten, 
diverse publiekrechtelijke heffingen en dotatie onderhoudsvoorziening en overige huisvestingslasten. 
De huisvestingslasten zijn €114.500 lager dan begroot. Dit kan verklaard worden, omdat De Ladder 
de voorziening grootonderhoud heeft laten vrijvallen in 2016 in verband met de geplande nieuwbouw. 

Daartegenover zijn de energiekosten ongeveer €3.500 hoger uitgevallen dan begroot. Dit kan 

verklaard worden door de hoge contractkosten met een waarde van €0,27 per kuub. De overige 

huisvestingslasten hebben zich conform begroting ontwikkeld en zijn in de lijn met de resultaten van 
2015. 
 
 

- Overige lasten 
De totale overige lasten zijn uitgekomen op €98.820, wat in lijn is met de begroting. Dit is €580 lager 
dan de begroting. Onder de overige lasten vallen de administratie- en beheerslasten, de inventaris, 
apparatuur, leermiddelen, ICT-verbruikskosten en licenties, de kopieerkosten en de schoolse 
activiteiten.   
 
 

- Financiële baten 
De rentebaten en lasten zijn in 2016 niet begroot, aangezien dit nihil is. De realisatie hiervan komt uit 
op €1.160.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Jaarverslag 2016 Vereniging Oecumenisch Onderwijs Maarn 
27 

7.5 Begroting 2017 
   Begroting Begroting  

Exploitatiebegroting   2016 in € 2017 in €  

      

Baten      

(Rijks)bijdragen OC&W   954.380 938.420  

Overige overheidsbijdragen      

Overige baten   7.000 12.720  

Totaal baten   961.380 951.140  

      

Lasten      

Personele lasten   839.780 765.942  

Afschrijvingen   43.270 32.065  

Huisvestingslasten   62.900 62.700  

Overige instellingslasten   99.400 91.100  

Totaal lasten   1.045.349 951.807  

      

Saldo baten minus lasten   -83.970 -667  

Saldo financiële baten en lasten   0 0  

Saldo exploitatie   -83.970 -667  

 
Het begrote exploitatieresultaat van De Ladder is voor het kalenderjaar 2017 bijna gelijk aan 0 met € 
667 negatief, tegenover een negatief resultaat van € 83.970 in de begroting van 2016. Voor de jaren 
2017-2019 is een exploitatieresultaat te verwachten dat rond de € 0 zal liggen.  
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A8 Continuïteitsparagraaf 
 
 

8.1 Algemeen 
In de brief van 20 december 2013 geeft de minister van OC&W aan dat de Regeling 

Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) is uitgebreid met een voorschrift dat voorziet in de opname in het 

jaarverslag van de zogeheten Continuïteitsparagraaf. De Ladder onderkent het belang van het 

structureel inbedden hiervan in onze PDCA-cyclus. We hebben de continuïteitsparagraaf in 2015 dan 

ook definitief gestalte gegeven en deze nader onderbouwd. 

 

8.2 Kengetallen 

 
2016 2017 * 2018 * 2019 * 

Personele bezetting 
    

- Directie 1,5 1,3 1,3 1,3 

- OP 10,0 8,6 8,6 8,6 

- OOP 0,1 0,4 0,2 0,2 

Totaal 11,6 10,4 10,1 10,1 

 

Leerlingentelling per 1 oktober 187 186 186 186 

     

* Prognoses     

     

De jaren 2017 tot en met 2019 betreffen geprognosticeerde aantallen die door de directeur en het 

toezichthoudend bestuur van De Ladder zijn opgesteld en als uitgangspunt dienen voor de te 

ontvangen gelden vanuit het Rijk in de meerjarenbegroting. Ten aanzien van personele bezetting gaat 

De Ladder er vanuit dat het leerlingenaantal stabiel blijft en dus zal het personeelsbestand ook stabiel 

kunnen blijven. Dit is conform de goedgekeurde meerjarenbegroting 2017-2019 zoals hieronder 

verder toegelicht 

 

  



 

  

Jaarverslag 2016 Vereniging Oecumenisch Onderwijs Maarn 
29 

8.3 Meerjarenbegroting  

 

Balansprognose   
2016 

(realisatie) 
2017 2018 2019 2020 

Activa       

       
materiele vaste activa           117.850              94.290           125.990           203.890           171.820  

financiële vaste activa              20.400              20.400              20.400              20.400              20.400  

Totaal vaste activa           138.250           114.690           146.390           224.290           192.220  

       
vorderingen overig              46.430              17.310              17.310              12.250              12.250  

vorderingen OCW              46.850              44.390              44.210              44.200              44.120  

liquide middelen           573.380           628.990           613.440           542.420           572.300  

Totaal vlottende activa           666.660           690.690           674.960           598.870           628.670  

       
Totaal Activa           804.910           805.380           821.350           823.160           820.890  

       
Passiva       
algemene reserve           706.610           705.940           723.200           724.180           721.220  

Totaal eigen vermogen           706.610           705.940           723.200           724.180           721.220  

       
voorziening personeel              13.410                9.370                9.250                9.330                9.390  

belastingen en sociale premies              35.650              30.740              30.340              30.590              30.810  

pensioen                7.830                6.850                6.760                6.820                6.870  

vakantiegeld              24.920              22.110              21.820              22.010              22.160  

overig kortlopend              16.490              30.370              29.980              30.230              30.440  

Totaal overige passiva           98.300           99.440           98.150           98.980           99.670  

       
Totaal Passiva           804.910           805.380           821.350           823.160           820.890  

 

De ontwikkeling van de materiële vaste activa is gebaseerd op de voorgenomen investeringen 
alsmede de daaruit voortvloeiende afschrijvingslasten zoals opgenomen in de goedgekeurde 
meerjarenbegroting 2017-2020. 
De vorderingen zullen naar verwachting de komende jaren een constant beeld vertonen. Het grootste 
bedrag van de vorderingen is jaarlijks het gevolg van het betaalritme van het Ministerie OC&W dat niet 
evenredig met het baten en lastenstelsel loopt. 
 
De mutaties van het eigen vermogen in de komende jaren zijn het gevolg van de hierna 
gepresenteerde meerjaren exploitatieresultaten. 
De voorziening jubilea is gelijk gehouden de komende jaren, omdat verwacht wordt dat de daling van 
het aantal personeelsleden wordt gecompenseerd door een hoger forfaitair bedrag per medewerker. 
Bij de overige kortlopende schulden zijn op dit moment geen noemenswaardige mutaties te 
verwachten. Slechts een lichte daling van de premies en pensioenen zijn begroot door de daling in 
personeel. 
Dit alles zal vervolgens leiden tot het voorgaande verloop van de post liquide middelen. Deze fungeert 
namelijk als sluitpost. 
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Staat van Baten en Lasten   
2016 

(realisatie) 
2017 2018 2019 2020 

Baten       
Rijksbijdrage           979.340           938.420           944.540           942.700           942.130  

Overige baten              17.480              12.720              12.720                9.000                9.000  

Totaal Baten           996.820           951.140           957.260           951.700           951.130  

       
Lasten       
Personeelslasten           778.070           765.940           755.900           762.320           767.720  

Afschrijvingen              42.140              32.070              30.300              34.100              32.070  

Huisvestingslasten             -51600              62.700              62.700              63.200              63.200  

Overige lasten              98.820              91.100              91.100              91.100              91.100  

Totaal Lasten           867.430           951.810           940.000           950.720           954.090  

       
Saldo baten en lasten gewone 

bedrijfsvoering  

            

129.390                  -670  

            

17.260                   980              -2.960  

Saldo financiële bedrijfsvoering                1.160  

                       

-  

                       

-  

                       

-  

                       

-  

Totaal resultaat  

            

130.550                  -670  

            

17.260                   980              -2.960  

 

De rijksbijdragen OCW zullen naar verwachting ongeveer gelijk blijven, aangezien de verwachting is 

dat het leerlingenaantal op De Ladder stabiel zal blijven na een periode van afname. Deze stabilisatie 

is te verklaren doordat er geen grote groepen meer uitstromen, de instroom van het aantal 4 jarige 

kinderen is vergroot vanwege een beter imago van De Ladder en doordat er in Maarn meer huizen zijn 

verkocht aan gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd.  

De formatie zal daarom de komende jaren naar verwachting gelijk kunnen blijven op ongeveer 10,4 fte 

voor 8 groepen inclusief directie, intern begeleider, vakdocent gym, administratief medewerker en 

onderwijsassistent. 

De afschrijvingen zullen naar verwachting de komende jaren afnemen, aangezien investering in 

nieuwe methodes steeds vaker ten laste zal komen van jaarlijkse licenties in plaats van boeken die 

over een periode van acht jaar kunnen worden afgeschreven. In 2019 zal geïnvesteerd worden in 

nieuwe digiborden en zal voor het nieuwe schoolgebouw geïnvesteerd worden in nieuw leerling 

meubilair, leerkrachtmeubilair en de inrichting van het leerplein en teamkamer.  

Op huisvestingslasten zal na 2016 bezuinigd kunnen worden door de ingezette wijziging in 

goedkopere contracten voor onder andere de beveiliging van het gebouw.    

De overige lasten zijn in de begroting naar beneden gebracht doordat er minder juridische 

dienstverlening nodig zal zijn aangezien de dossiers waarvoor juridische dienstverlening nodig was in 

de afgelopen twee jaar gesloten zijn.  

 

 

 

 

 

 
  

Raming van baten en lasten 
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8.4 Risicobeheersingssysteem 
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de wijze waarop De Ladder de risico’s van de organisatie 
beheerst. Risico’s worden gezien als die factoren die het behalen van de doelstellingen kunnen 
bedreigen. De commissie Don heeft naast signaleringsgrenzen voor de financiële kengetallen, ook 
een risico-inventarisatie gemaakt. Hierin zijn de volgende risico’s aangemerkt als 
risico’s/onzekerheden binnen het onderwijs die (voor een belangrijk deel) niet beheersbaar zijn en niet 
kunnen worden voorzien: 
 

• fluctuatie in leerlingaantallen 

• financiële gevolgen van arbeidsconflicten 

• instabiliteit in de bekostiging 

• onvolledige indexatie van de bekostiging 

• restrisico’s 
 

Voor deze risico’s heeft de Commissie Don de signaleringsgrenzen voor de bufferliquiditeit gesteld 
voor kleine besturen zoals Vereniging Oecumenisch Onderwijs in Maarn op 10% en voor grote 
besturen op 5%.  
Op De Ladder is het risicomanagement aanwezig. Risicomanagement houdt in dat het bestuur van De 
Ladder voortdurend op gestructureerde wijze aandacht besteedt aan de plan-do-check-act cyclus: het 
proces van inventariseren van risico’s, analyseren van risico’s, nemen van beheersmaatregelen en 
bewaken en eventueel bijsturen. Door risicomanagement als een cyclisch proces in de organisatie van 
De Ladder in te zetten, draagt het blijvend bij aan de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs en de 
daarmee te behalen resultaten, de onderwijsopbrengsten.  
Het risicomanagement heeft als doel de risico's ten aanzien van het realiseren van doelstelling en 
missie van De Ladder tijdig te onderkennen en te beheersen. D.w.z. de wijze van besturen, beheersen 
en toezicht houden dient gericht te zijn op een effectieve en efficiënte realisatie van strategische en 
operationele doelstelling en missie, alsmede het hierover op een open wijze communiceren en 
verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden. 
Ten behoeve van het risicomanagement van De Ladder heeft het bestuur aansluiting gezocht bij het 
instrument Risico’s in Beeld dat PWC in opdracht van de PO-Raad in 2013 heeft ontwikkeld. Aan de 
hand van vier stappen worden de risico’s in beeld gebracht: 
 
1. risico inventarisatie  
Van de mogelijke risico’s heeft De Ladder een inventarisatie gemaakt van de domeinen: Te weten: 
Bestuur en Organisatie, Onderwijs en Identiteit, Personeel, Financiën, Huisvesting, Facilitaire 
Dienstverlening en ICT, PR & Communicatie 
 
2. risicoanalyse 
 
3. vaststellen en implementeren van beheersmaatregelen  
Teneinde de geïdentificeerde en geanalyseerde risico’s adequaat te beheersen, onderkent het 
bestuur van De Ladder vier alternatieven voor wat betreft het effect van de beheersmaatregelen. 

- Vermijden van risico’s. 
- Overdragen van risico’s door onder andere het afsluiten van een verzekering en uitbesteden 

van risicovolle processen. 
- Beperken van risico’s. Significante risico’s die niet, of slechts tegen zeer hoge kosten door 

vermijding of overdracht buiten de organisatie kunnen worden geplaatst, moeten altijd worden 
aangepakt. 

- Accepteren van rest risico’s. Dit kan op het moment dat de organisatie het risico goed in beeld 
heeft en het voldoende mogelijkheden ziet om de gevolgen van dit risico op te vangen. 

 
4. bewaken van risico’s en bijsturen van beheersmaatregelen  
Het bestuur voert in ieder geval jaarlijks een risico-inventarisatie, risico-analyse en evaluatie van 
beheersmaatregelen uit. Daarbij beoordeelt het bestuur of alle risico’s in beeld zijn, een update van de 
risico-inventarisatie dient te worden gemaakt en/of gedefinieerde beheersmaatregelen adequaat zijn 
uitgevoerd. Indien nodig stuurt het bestuur de beheersmaatregelen bij. 
Per risico is de kans op schade en de impact ingeschat en zijn er beheersmaatregelen genoemd. Zo 
resteert een netto risicoprofiel per domein.  
Hieruit is conclusie getrokken dat er geen domeinen zijn waar er sprake is van een urgent risico. Wel 
zijn er middelgrote risico’s waarover in 2017 en verder moet worden nagedacht in hoeverre en op 
welke wijze deze risico’s afgedekt moeten worden. 
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Van de 20 belangrijkste risico’s die de doelstellingen van De Ladder kunnen bedreigen, zijn op basis 
van onze inschatting er 2 als urgent bestempeld.  

- Het bestuur heeft onvoldoende kennis van relevante wet- en regelgeving. 
- Landelijke politiek of landelijke uitvoeringsorganisaties wijzigen regels of subsidiebedragen. 
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A9 Treasury en risicomanagement 
 

9.1 Treasury 
Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de 
financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden 
risico’s.  
In het treasurystatuut wordt beschreven welke treasurytaken van toepassing zijn voor de Vereniging 
Oecumenisch Onderwijs in Maarn. Tevens worden de beleidskaders vastgelegd voor degenen die bij 
deze taken en verantwoordelijkheden betrokken zijn. In de begroting zal melding worden gemaakt van 
het geldende treasurybeleid. In het jaarverslag zal verslag worden gedaan van het gevoerde 
treasurybeleid.  
  
In het treasurystatuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van renteopbrengsten, 
kosten en –risico’s, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.  
Het treasurybeleid maakt deel uit van het financiële beleid van de Vereniging Oecumenisch Onderwijs 
in Maarn. Het vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap van 6 juni 2016 met kenmerk WJZ/800938, houdende regels over het uitzetten van 
gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten 
(Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 RBLD 2016). De regeling heeft betrekking op de 
publieke en private middelen van de Vereniging Oecumenisch Onderwijs in Maarn.  
  
In de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap de regels vastgelegd rondom treasury van de door haar gefinancierde instellingen. In 
het verplichte  treasurystatuut worden het treasuryproces en de geldende regels nader uitgewerkt en 
vastgesteld door het Bestuur.   
  
Het treasurybeleid is ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling van de Vereniging, 
namelijk het geven van onderwijs. Hiervan afgeleid is de doelstelling van het financieel beleid het 
borgen van de financiële continuïteit van de organisatie. Deze doelstelling valt uiteen in het realiseren 
en borgen van:   
1 Voldoende liquiditeit  
2 Lage financieringskosten  
3 Risicomijdende beleggingen  
4 Kosteneffectief betalingsverkeer  
5 Beheersen en bewaken financiële risico’s. 
 

 

9.2 Risicomanagement 
Het toezichthoudend bestuur van De Ladder is verantwoordelijk voor de interne risicobeheersing en 

controlesystemen. We maken bij dit alles gebruik van verschillende instrumenten: 

− Bij de beleidsvorming en evaluatie maken we zoveel mogelijk gebruik van de zogeheten Plan, 
Do, Check & Act-cyclus. Dit betekent bijvoorbeeld dat we beleidsplannen op 
gemeenschappelijk of op schoolniveau vertalen in gedetailleerde begrotingen. We zorgen er 
vervolgens voor dat we driemaandelijks een voortgangsrapportage krijgen zodat we realisatie 
en begroting kunnen vergelijken. 

− Ons treasurybeleid en de voor treasury geldende taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zijn vastgelegd in een treasurystatuut. 

− De accountant controleert in ieder geval de rechtmatigheid van onze bestedingen en stelt een 
verklaring op bij de jaarrekening. 

− We hebben alle relevante financiële kaderafspraken vastgelegd. 
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A10 Verslag toezichthoudend bestuur 
 
 
Toezicht visie  
De Vereniging Oecumenisch Onderwijs in Maarn handelt conform de gedragsregels van de Code 

Goed Bestuur, zoals die voor het primair onderwijs is opgesteld door de PO Raad. Binnen de 

vereniging vervult het verenigingsbestuur de wettelijke rol als toezichthoudend orgaan (hierna het 

“toezichthoudend bestuur”). In het bestuursmodel heeft dit toezichthoudend bestuur het verrichten van 

de dagelijkse bestuurstaken en het uitvoeren van het beleid door middel van het managementstatuut 

gemandateerd aan de directeur (hierna de “directeur-bestuurder”).  

Het toezichthoudend bestuur heeft de taken en bevoegdheden uitgeoefend conform de statuten van 

de Stichting en zoals die zijn uitgewerkt in het managementstatuut. In artikel 9 van de 

verenigingsstatuten en artikel 1 van het managementstatuut is vastgelegd dat het toezichthoudend 

bestuur werkgever blijft en de bij wet en statuten toegekende taken uitvoert. Dit betreft onder meer: 

- goedkeuring van de begroting, de jaarrekening en het strategisch beleidsplan; 

- toezicht op naleving door de directeur-bestuurder van de code Goed Onderwijs Goed Bestuur; 

- toezicht op rechtmatige verwerving en besteding van middelen; 

- vaststellen van het strategisch beleidsplan en het daaruit voortvloeiend schoolplan (incl. 

deelbeleidsplannen) en toetsing van de uitvoering van deze plannen; 

- het aanwijzen van administratiekantoor en accountant; 

- het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken van het 

toezichthoudend bestuur aan de vereniging tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

De artikelen 7 tot en met 16 van het managementstatuut specificeren het mandaat aan de directeur-

bestuurder voor alle onderwijsinhoudelijke en beheersmatige aspecten, waaronder begrepen de 

voorbereiding en uitvoering van het schoolplan en bijbehorende deelbeleidsplannen: 

- deelbeleidsplan “Financiën”; 

- deelbeleidsplan “Personeel”; 

- deelbeleidsplan “Onderwijs”; 

- deelbeleidsplan “Communicatie”; 

- deelbeleidsplan “Leerlingbeleid”. 

De begroting voor het boekjaar 2016 is goedgekeurd op 12 december 2015. Het jaarrapport van 2015 
is goedgekeurd in mei 2016. 
 
 
Samenstelling 
Het toezichthoudend bestuur kent zes zetels. In 2016 was sprake van een onbezoldigd 
toezichthoudend bestuur dat bestond uit de volgende leden: 

· Tessa Wouters (Voorzitter) 
· Ivo Habets (Secretaris) 
· Ralf Fietje (penningmeester) 
· Wiegerina Huistra (Huisvesting) 

· Righard Atsma (algemeen bestuurslid) 
· Derk Welling (algemeen bestuurslid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rooster van aftreden    
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Er hebben twee mutaties plaatsgevonden in het afgelopen boekjaar: Arne Breunesse is afgetreden als 
Algemeen bestuurslid en daarvoor in de plaats is Derk Welling toegetreden als algemeen bestuurslid. 
Het rooster van aftreden voor de komende jaren ziet er als volgt uit: 
01-07-2017 Tessa Wouters  1e termijn 
01-07-2018 Ivo Habets  1e termijn 
01-07-2018 Ralf Fietje       1e termijn 
01-07-2018 Wiegerina Huistra 2e termijn 
01-07-2018 Richard Atsma  1e termijn 
01-07-2020 Derk Welling  1e termijn 
 
 
Toezicht 
Het toezichthoudend bestuur hanteert de “Code Goed Bestuur van de PO-raad”. Er is geen contact 
geweest met de inspectie van het Onderwijs. Het Toezichthoudend bestuur ziet toe op de rechtmatige 
verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de 
scholen door gesprekken met het administratiekantoor. Er zijn verscheidene gesprekken gevoerd met 
het adminstratiekantoor Obt waarbij ondermeer de penningmeester, de secretaris en bij enkele 
gesprekken de voorzitter aanwezig was. 
 
Accountant 
Het toezichthoudend bestuur heeft Ten Kate Huizinga aangewezen als accountant voor de controle 
van de jaarrekening 2016. De accountant heeft zijn verklaring afgegeven aan het toezichthoudend 
bestuur in 2017. 
 
 
Beoordeling bestuur 
De directeur-bestuurder is tussentijds beoordeeld door het toezichthoudend bestuur. 
 
 
Werkgeverstaken   
Er hebben geen benoemingen, schorsingen, ontslagen en gerechtelijke procedures plaatsgevonden 
op directieniveau, dat slechts bestaat uit een directeur-bestuurder.  
 
 
Klankbordfunctie 
Het toezichthoudend bestuur heeft gesprekken gevoerd met de gemeente en het administratiekantoor. 
Er heeft in 2016 geen aanpassing plaatsgevonden van de statuten, reglementen en de Code Goed 
Bestuur.   
 
 
Vergaderingen 
In het jaar 2016 heeft het toezichthoudend bestuur acht keer vergaderd, waarbij tijdens elke 

bestuursvergadering (deels) ook de directeur-bestuurder aanwezig was. Daarbij voorzag de directeur-

bestuurder het toezichthoudend bestuur van een maandelijkse managementrapportage.  

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die tijdens de vergaderingen aan de orde 

kwamen: 

1) visie en strategisch beleidsplan van de school 

2) personeel en organisatie 

3) leerlingprognoses  

4) onderwijskwaliteit en onderwijskundige vernieuwingen  

5) financiën waaronder meerjarenbegroting voor 2016-2018 en het jaarverslag 2015 

6) huisvesting 

7) ICT 

8) PR en Communicatie richting verschillende stakeholders 

 
Tessa Wouters,  
voorzitter toezichthoudend bestuur Vereniging Oecumenisch Onderwijs Maarn  
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B  Jaarrekening 2016

B1 Grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 

Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die 

uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. 

Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

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

kosten, tenzij anders vermeld.

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

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

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

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 

bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de stichting en nauwe verwanten zijn 

verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2016 zijn waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met de cijfers van 2015 mogelijk 

te maken.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 

voorgaande jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 

de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen 

maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard

van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de

toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de verwachte 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. Over terreinen en 

vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. De gehanteerde activeringsgrens bedraagt € 500.

Investeringssubsidies

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa waarop de 

subsidies betrekking hebben.

Financiële vaste activa

De leningen en vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van 

noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan 

de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking 

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Eventuele rekening-courantschulden bij 

banken zijn opgenomen onder de schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.

Algemene Reserve

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 

gefinancierde activiteiten.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de stichting. Deze wordt 

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

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

van de algemene reserve gebracht. 

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang 

op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 

wikkelen, tenzij anders vermeld.
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Voorziening ambtsjubileum

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 

verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden.

De voorziening 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. De voorziening is bepaald op basis van € 700 

per FTE per jaareinde.

Onderhoudsvoorziening

Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud wordt 

rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening gebracht. De meerjarenonderhoudsvoorziening is gevormd 

op basis van eigen dotaties en verminderd met uitgaven voor groot onderhoud.

Schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van de exploitatierekening

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW 

subsidies en overige overheidsbijdragen, alsmede de van derden ontvangen overige bijdragen. De baten 

worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, 

gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de 

geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening.

Personele lasten

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

rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren 

van extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenen

De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. De 

pensioenverplichtingen uit de regeling worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 

pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie 

als last in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/of 

werknemers wordt een voorziening opgenomen (indien relevant).

Ultimo 2016 en 2015 waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de 

betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 2015 was de 

beleidsdekkingsgraad van het ABP 98,7%. De beleidsdekkingsgraad eind 2016 is 91,7%. De overheid eist 

een beleidsdekkingsgraad van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de beleidsdekkingsgraad niet aan de 

minimale vereisten van de toezichthouder.
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Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 

toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige 

gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de 

incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering 

en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende ontvangen

en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van uitgegeven en ontvangen leningen en overige 

kredietfaciliteiten.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

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

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer 

dan drie maanden.

Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële 

leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit 

financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave 

uit operationele activiteiten.
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B2 Balans per 31 december 2016

 

1 Activa

Vaste Activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen -                   6.340           

1.2.2 Inventaris en apparatuur 54.200         74.060         

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 63.650         79.590         

Materiële vaste activa 117.850        159.990        

1.3 Financiële vaste activa

1.3.7 Overige financiële vaste activa 20.400         21.450         

Financiële vaste activa 20.400          21.450          

Totaal vaste activa 138.250        181.440        

Vlottende activa

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 3.220           -                   

1.5.2 Ministerie OCW 46.850         50.180         

1.5.7 Overige vorderingen 16.260         6.820           

1.5.8 Overlopende activa 26.950         14.350         

Vorderingen 93.280          71.350          

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kassen 110              110              

1.7.2 Banken 573.270       560.980       

Liquide middelen 573.380        561.090        

Totaal vlottende activa 666.660        632.440        

Totaal  Activa 804.910        813.880        

31 december 2016 31 december 2015
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene Reserve 706.610       576.060       

Eigen vermogen 706.610        576.060        

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 13.410         11.340         

2.2.3 Overige voorzieningen -                   117.420       

Voorzieningen 13.410          128.760        

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 Vooruitontvangen gelden 4.290           -                   

2.4.3 Crediteuren 4.110           4.680           

2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 35.650         37.210         

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 7.830           8.300           

2.4.9 Overige kortlopende schulden 1.880           120              

2.4.10 Overlopende passiva 31.130         58.750         

Kortlopende schulden 84.890          109.060        

Totaal  Passiva 804.910        813.880        

31 december 2016 31 december 2015
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B3 Exploitatierekening over 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 979.340        954.380        1.046.690     

3.5 Overige baten 17.480          7.000            15.550          

Totaal  Baten 996.820        961.380        1.062.240     

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 778.070        839.780        927.210        

4.2 Afschrijvingen 42.140          43.270          48.650          

4.3 Huisvestingslasten 51.600-          62.900          75.200          

4.4 Overige lasten 98.820          99.400          114.800        

Totaal  Lasten 867.430        1.045.350     1.165.860     

Saldo baten en lasten 129.390        83.970-          103.620-        

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 1.600            -                    3.830            

5.5 Financiële lasten 440               -                    470               

Saldo financiële baten en lasten 1.160            -                    3.360            

Totaal resultaat 130.550        83.970-          100.260-        
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B4  Kasstroomoverzicht 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten 129.390     103.620-    

Aanpassingen voor:

    - Afschrijvingen 42.140       48.650      

    - Mutaties voorzieningen 115.350-     13.150      

    - Vorderingen (-/-) 21.930-       7.300        

    - Kortlopende schulden 24.170-       28.050      

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 10.080        6.470-          

    - Ontvangen interest 1.600         3.830        

    - Betaalde interest (-/-) 440            470           

1.160          3.360          

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 11.240        3.110-          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) -                 21.200-      

Investeringen financiële vaste activa (-/-) 1.050         4.050        

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.050          17.150-        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen 12.290        20.260-        

Beginstand liquide middelen 561.090     581.350    

Mutatie liquide middelen 12.290       20.260-      

Eindstand liquide middelen 573.380      561.090      

2016 2015
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2016

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa

Afschrijvings-

jaren

Aanschaf-

prijs

Afschrijvingen 

cumulatief

Boekwaarde Aanschaf-

prijs

Afschrijving 

cumulatief

Boekwaarde

1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016

1.2.1 Gebouwen en terreinen

1.2.1.2 Gebouwdelen/verbouwingen 30 50.790          44.450          6.340          -                   -                    6.340             50.790          50.790        -                   

1.2.1 Totaal Gebouwen en terreinen 50.790          44.450          6.340          -                   -                    6.340             50.790          50.790        -                   

1.2.2 Inventaris en apparatuur

1.2.2.2 Schoolmeubilair 20 131.970        96.280          35.690        -                   -                    6.570             131.970        102.850      29.120         

1.2.2.3 Inventaris en apparatuur 10 23.640          17.830          5.810          -                   -                    1.580             23.640          19.410        4.230           

1.2.2.4 ICT 5 114.570        82.010          32.560        -                   -                    11.710           114.570        93.720        20.850         

1.2.2 Totaal Inventaris en apparatuur 270.180        196.120        74.060        -                   -                    19.860           270.180        215.980      54.200         

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.2.3.2 Leer- hulpmiddelen 8 181.830        102.240        79.590        -                   -                    15.940           181.830        118.180      63.650         

1.2.3 Totaal andere vaste bedrijfsmiddelen 181.830        102.240        79.590        -                   -                    15.940           181.830        118.180      63.650         

Totaal 502.800        342.810        159.990      -                   -                    42.140           502.800        384.950      117.850       

Afschrijvingen

Mutaties 2016

Investeringen Des-                                                                     

investeringen
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1.3 Financiele vaste activa

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

1.3.7 21.450       300                  1.350              20.400          

21.450       300                  1.350              20.400          

1.5 Vorderingen

1.5.1 3.220               -                   

44.610       47.860            

2.240         2.320              

1.5.2 46.850             50.180          

16.260       6.820              

1.5.7 16.260             6.820            

2.310         2.380              

9.490         530                 

15.150       11.440            

1.5.8 26.950             14.350          

Totaal vorderingen 93.280             71.350          

1.7 Liquide middelen

1.7.1 110                  110               

1.7.2 573.270           560.980        

573.380           561.090        

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde huisvestingskosten

Banken

Kassen

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten

Te vorderen personele bekostiging

Te vorderen prestatiebox

Ministerie van OCW

Overlopende activa

Overige vorderingen

31 december 2015

Totaal liquide middelen

Mutaties 2016

Overige vorderingen

31 december 2016

31 december 2015

Mutaties bij Mutaties af

31 december 2016

Debiteuren
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

2.1.1 576.060     130.550           -                      706.610        

576.060     130.550           -                      706.610        

2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per

1-1-2016 31-12-2016

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea 11.340       4.980         2.910               -                      13.410          

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 

groot onderhoud
117.420     -                 1.480-               118.900          -                   

Totaal voorzieningen 128.760     4.980         1.430               118.900          13.410          

Stand per

31-12-2016

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1

3.283               10.127            13.410          

Totaal 3.283               10.127            13.410          

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 4.290               -                   

2.4.3 4.110               4.680            

27.710       34.720            

3.000         -                      

4.940         2.490              

2.4.7 35.650             37.210          

6.570         6.890              

1.090         1.240              

170            170                 

2.4.8 7.830               8.300            

1.880         120                 

2.4.9 1.880               120               

6.210         31.980            

24.920       26.770            

2.4.10 31.130             58.750          

84.890             109.060        Totaal kortlopende schulden

Onderverdeling saldo per

31 december 2016 31 december 2015

Dotaties Onttrekkingen

Voorziening jubilea

Algemene Reserve

Mutaties 2016

Totaal eigen vermogen

Overlopende passiva

31-12-2016

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva

Te betalen vakantie-uitkering

Afdr. / inh. Participatiefonds

Afdr. / inh. FPU

Vooruitgefactureerde en -ontvangen 

termijnen

Crediteuren

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Afdr. / inh. ABP

Afdr. / inh. loonheffing

Mutaties 2016

Personeelsvoorzieningen

Netto salarissen

Afdr. / inh. IP/BW

Schulden terzake pensioenen

Belastingen en premies soc.verz.

Afdr. / inh. Vervangingsfonds

Vrijval
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Model G

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving toewijzing Bedrag Ontvangen De prestatie ultimo 2016 conform subsidiebeschikking
Kenmerk Datum toewijzing t/m 2016 Geheel afgerond

€ €

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009-

2017

BL/B/110284

7.009        7.009       Ja

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009-

2011

PO/ZO-

2007/12884 13.255      13.255     Nee

20.264      20.264     

Toewijzing
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B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans 

blijkende rechten (actief)

Financiële verplichting

Er is sprake van een huurovereenkomst inzake kopieermachines. De ingangsdatum is 1 juni 2014 en de looptijd 

6 jaar. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 8.000,- (inclusief btw).

Duurzame inzetbaarheid

Op basis van geldende wet- en regelgeving is geconcludeerd dat voor gespaarde uren duurzame inzetbaarheid 

in het kader van het ouderenverlof een voorziening moet worden gevormd. 

 

Het basisbudget (40 uur) duurzame inzetbaarheid voor iedere werknemer kan in principe ook gespaard worden. 

Deze uren worden echter niet meegenomen in de voorziening, voor zover deze uren niet worden gespaard voor 

ouderenverlof.

 

Om uren te kunnen sparen voor ouderenverlof moet de werknemer conform artikel 8.A8 CAO PO vooraf een plan 

indienen, waarin staat hoe deze verlofuren de komende vijf jaren worden ingezet. Uitgangspunt voor het 

waarderen van de voorziening zijn deze plannen, die zwart op wit staan. De basis voor het vaststellen van de 

hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het aantal uur dat een medewerker op basis van deze 

plannen heeft gespaard (en niet heeft opgenomen) vermenigvuldigd met de loonkosten per uur (rekening 

houdend met de eigen bijdrage en de blijfkans).

 

Indien aan de voorwaarden voor de onderbouwing van een voorziening wordt voldaan moet het bestuur in 2017 

een voorziening vormen.

In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de 

BAPO-regeling vervallen. De CAO-regelingen betreffende de duurzame inzetbaarheid, geven medewerkers recht 

op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is er vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er 

sprake van een overgangsregeling BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. Uit inventarisatie blijkt dat er geen 

medewerkers gebruik gaan maken van sparen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.

Rapport 2016 49



B7

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 928.450         915.780         988.120         

3.1.2 Overige subsidies OCW 13.260           -                     7.000             
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 37.630           38.600           51.570           

Rijksbijdragen OCW 979.340         954.380         1.046.690      

Uitsplitsing -                    -                     -                     

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW 765.830         753.910         814.090         

Rijksbijdragen materieel OCW 162.620         161.870         174.030         

928.450         915.780         988.120         

3.1.2 Overige subsidies OCW

Niet-geoormerkte subsidies 13.260           -                     7.000             

13.260           -                     7.000             

3.1.4 Af: Inkomensoverdrachten
Doorbetalingen rijksbijdragen SWV 37.630           38.600           51.570           

37.630           38.600           51.570           

3.5 Overige baten
Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

3.5.1 Verhuur 3.410             -                     -                     
3.5.4 Sponsoring -                    -                     1.400             
3.5.5 Ouderbijdragen 10.530           7.000             10.450           

3.5.6 Overige 3.540             -                     3.700             

Overige baten 17.480           7.000             15.550           

Toelichting op de exploitatierekening over 2016
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten
Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.1.1 Lonen en salarissen 747.370         674.880         829.100         

4.1.2 Overige personele lasten 66.000           128.900         149.280         

4.1.3 Af: uitkeringen 35.300-           36.000           51.170-           

Personeelslasten 778.070         839.780         927.210         

Uitsplitsing -                    -                     -                     

4.1.1 Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 554.210         496.520         612.160         

Sociale lasten 126.990         105.270         139.940         

Pensioenpremies 66.170           73.090           77.000           

747.370         674.880         829.100         

4.1.2 Overige personele lasten

Reiskosten (woon- werkverkeer) 3.470             5.200             3.380             

Dienstreizen 610                1.500             480                

Personeel niet in loondienst 13.920           40.000           111.440         

Vrijwilligersvergoeding 580                750                260                

Onderzoeken/begeleidingsdienst 850                7.500             -                     

Dotatie personele voorzieningen 4.980             5.000             1.970             

Scholing 30.000           22.500           12.850           

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 4.260             10.000           1.080             

Arbo-dienstverlening 3.270             3.000             2.600             

Overige 4.060             8.000             15.220           

66.000           128.900         149.280         

Gemiddeld aantal FTE's 2016 2015
- Directie 1,50 1,00
- Onderwijzend Personeel 10,00 12,40

- Onderwijs Ondersteunend Personeel 0,10 0,20
11,60 13,60

4.2 Afschrijvingen
Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.2.2 Gebouwen 6.340             6.340             6.360             

4.2.3 Inventaris en apparatuur 19.860           19.860           25.680           

4.2.5 Leermiddelen 15.940           17.070           16.610           

Afschrijvingen 42.140           43.270           48.650           

-                    -                     -                     

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het 

bedrag zie bijlage B11.
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4.3 Huisvestingslasten
Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.3.1 Huur 300                1.000             -                     

4.3.3 Onderhoud 5.440             3.750             3.260             

4.3.4 Energie en water 22.750           18.950           21.010           

4.3.5 Schoonmaakkosten 30.740           30.000           42.650           

4.3.6 Heffingen 840                2.200             800                

4.3.7 Mutatie onderhoudsvoorzieningen 118.900-         -                     -                     

4.3.8 Overige huisvestingslasten 7.230             7.000             7.480             

Huisvestingslasten 51.600-           62.900           75.200           

-                    -                     -                     

4.4 Overige lasten
Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

4.4.1 Administratie en beheerslasten 30.050           28.300           33.880           

4.4.2 Inventaris en apparatuur 15.080           16.000           16.180           

4.4.4 Overige 53.690           55.100           64.740           

Overige lasten 98.820           99.400           114.800         

Uitsplitsing -                    -                     -                     

4.4.1 Administratie en beheerslasten

Administratie- en accountantskosten* 15.990           20.000           17.730           

Kantoorbenodigdheden 330                150                50                  

Telefoonkosten 1.610             2.000             2.210             

Portokosten -                    150                230                

Overige beheerslasten 12.120           6.000             13.660           

30.050           28.300           33.880           

4.4.2 Inventaris en apparatuur

ICT-verbruikskosten 5.530             6.000             6.000             

ICT-licenties 9.550             10.000           10.180           

15.080           16.000           16.180           

4.4.4 Overige

Wervingskosten -                    -                     15.250           

Representatiekosten 2.680             500                2.370             

Schoolse activiteiten 8.030             6.500             5.850             
Muziek/Toneel/Jaarfeest 1.030             3.000             -                     
Klassenbudget 490                1.600             20                  
PR/Schoolkrant 1.070             1.500             1.730             

Abonnementen 4.410             4.000             4.570             

Medezeggenschapsraad -                    500                100                

Verbruiksmateriaal onderwijs 27.600           27.500           26.440           

Kopieerkosten 8.380             8.500             8.410             

53.690           55.100           64.740           

* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening 1.940             1.900             1.900             

  Accountantskosten 1.940             1.900             1.900             

Rapport 2016 52



5.1 Financiële baten
Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

Rentebaten 1.600             -                     3.830             

Financiële baten 1.600             -                     3.830             

5.5 Financiële lasten
Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

Rente- en bankkosten 440                -                     470                

Financiële lasten 440                -                     470                
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2016 bedraagt € 130.550 positief.

Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en toe te voegen

aan de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand

1-1-2016 resultaat mutaties 31-12-2016

Algemene Reserve 576.060       130.550       -                   706.610       

576.060       130.550       -                   706.610       
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Er is géén sprake van verbonden partijen.

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden 

B9 Gebeurtenissen na balansdatum

B10 Overzicht verbonden partijen
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B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Bezoldiging

Leidinggevend of gewezen topfunctionaris 2016

(Fictieve) 

dienstbetr.

Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Gewezen 

topfunctionaris

Functie(s) Aanvang 

functie

Einde 

functie

Taak-

omvang

(FTE)

Beloning Belastbare 

onkostenverg.

Beloning 

betaalb. op 

termijn

Onversch. 

betaald bedrag 

bezoldiging

Totale bezoldiging Afwijkend WNT 

maximum

Individueel WNT 

maximum

Motivering 

overschrijding 

bezoldigings-norm

Ja mevrouw A.W. vd Essenburg Nee Bestuurder 1-1-2016 31-12-2016 0,833 48.544€     -€                      5.884€           nvt 54.428€                96.667€                Niet van toepassing

Leidinggevend of gewezen topfunctionaris 2015

(Fictieve) 

dienstbetr.

Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Gewezen 

topfunctionaris

Functie(s) Aanvang 

functie

Einde 

functie

Taak-

omvang

(FTE)

Beloning Belastbare 

onkostenverg.

Beloning 

betaalb. op 

termijn

Uitgekeerde 

bezoldiging 2015

Ja mevrouw A.W. vd Essenburg Nee Bestuurder 1-8-2015 31-12-2015 0,800 € 17.655 € 0 € 2.411 € 20.066

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12

Ja de heer J. Tiel Groenesteege Nee Interim 1-1-2015 18-12-2015 0,600 € 85.455 € 4.885 € 0 € 90.340

Toezichthoudend topfunctionaris

Bezoldiging

Toezichthoudend topfunctionaris 2016

 (Fictieve) 

dienstbetr. 

Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Functie-

categorie

Aanvang 

functie

Einde 

functie

Beloning Belastbare 

onkostenvergo

eding

Beloning 

betaalb. op 

termijn

Onversch. 

betaald bedrag 

bezoldiging

Totaal bezoldiging Afwijkend WNT 

maximum

Individueel WNT 

maximum

Motivering 

overschrijding 

bezoldigings-norm

Nee mevrouw T Wouters Voorzitter 1-1-2016 31-12-2016 -€               -€                      -€                   -€                        -€                          -€                         15.900€               -€                               

Nee de heer I Habets Secretaris 1-1-2016 31-12-2016 -€               -€                      -€                   -€                        -€                          -€                         10.600€               -€                               

Nee de heer R Fietje Penningmeester 1-1-2016 31-12-2016 -€               -€                      -€                   -€                        -€                          -€                         10.600€               -€                               

Nee de heer A Breunesse Lid 1-1-2016 31-12-2016 -€               -€                      -€                   -€                        -€                          -€                         10.600€               -€                               

Nee mevrouw W Huistra Lid 1-1-2016 31-12-2016 -€               -€                      -€                   -€                        -€                          -€                         10.600€               -€                               

Nee de heer R Atsma Lid 1-1-2016 31-12-2016 -€               -€                      -€                   -€                        -€                          -€                         10.600€               -€                               

Toezichthoudend topfunctionaris 2015

(Fictieve) 

dienstbetr.

Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Functie-

categorie

Aanvang 

functie

Einde 

functie

Beloning Belastbare 

onkostenverg.

Beloning 

betaalb. op 

termijn

Uitgekeerde 

bezoldiging 2015

Uitkering 

beëindiging 

dienstverband

Onversch. 

Betaald bedrag 

ontslaguitkering

Waarvan betaald in 

2016

Nee mevrouw T Wouters Voorzitter 1-1-2015 31-12-2015 -€               -€                      -€                   -€                          -€                         -€                         -€                               

Nee de heer I Habets Secretaris 7-7-2015 31-12-2015 -€               -€                      -€                   -€                          -€                         -€                         -€                               

Nee de heer R Fietje Penningmeester 7-7-2015 31-12-2015 -€               -€                      -€                   -€                          -€                         -€                         -€                               

Nee de heer A Breunesse Lid 1-1-2015 31-12-2015 -€               -€                      -€                   -€                          -€                         -€                         -€                               

Nee mevrouw W Huistra Lid 1-1-2015 31-12-2015 -€               -€                      -€                   -€                          -€                         -€                         -€                               

Nee de heer R Atsma Lid 7-7-2015 31-12-2015 -€               -€                      -€                   -€                          -€                         -€                         -€                               

Nee de heer F.C.G. Stunkel Lid 1-1-2015 7-7-2015 -€               -€                      -€                   -€                          -€                         -€                         -€                               

Nee de heer W.M. Brittijn Lid 1-1-2015 7-7-2015 -€               -€                      -€                   -€                          -€                         -€                         -€                               

Nee de heer H. Rijksen Lid 1-1-2015 7-7-2015 -€               -€                      -€                   -€                          -€                         -€                         -€                               

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording:

De Laddder herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de stichting geen 

verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen.

In het kader van de WNT wordt vermeld dat basisschool De Ladder in 2017 geen functionarissen in dienst heeft gehad waarvan het belastbaar jaarloon uitsteeg boven de vastgestelde voor de instelling van toepassing zijnde normbedragen.

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als 

uitgangspunt gehanteerd.

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van functievervulling of gewezen topfunctionaris.

Dienstbetrekking

Dienstbetrekking

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die 

op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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C   Overige gegevens

C1 Controleverklaring
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Vergadering Toezicht op bestuur d.d. 28 juni 2017

Geachte toezichthoudend orgaan,

Hierbij stel ik u voor de jaarrekening  2016 vast te stellen met een positief saldo van € 130.550

en akkoord te gaan met de verwerking van voornoemd saldo in de reserves conform het 

voorstel resultaatbestemming.

Maarn, 28 juni 2017

Algemeen directeur,

Lianne van den Essenburg-Somsen

Het Toezichthoudend orgaan stelt de jaarrekening  2016 vast met een positief saldo van € 130.550

en gaat akkoord met de verwerking van voornoemd saldo aan de reserves conform het 

voorstel resultaatbestemming.

Maarn, 28 juni 2017

T. Wouters I. Habets

voorzitter Secretaris

R. Fietje A. Breunesse

Penningmeester Lid

W. Huistra R. Atsma

Lid Lid

Bestuursbesluit

Besluit Toezichthoudend orgaan
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