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1 lnleiding
Het jaar 2016 was het eerste volledige boekjaar voor SSOE na de afsplitsing van de Taalbrugscholen

(cluster 2) en de aansluiting van de Antoon van Dijkschool.

De effecten van de gedwongen afsplitsing en de invoering van passend onderwijs worden ten volle

zichtbaar, 2016 was voor SSOE een financieel zeer moeilijk jaar. De oorzaken worden verderop in dit

verslag toegelicht en beschreven. Ook gaan we in op de maatregelen die genomen zijn en nog te

nemen zijn. De continuiÏeit van SSOE is niet in gevaar, we zullen echter wel alle zeilen moeten

bijzetten en trachten te anticiperen op een snel veranderende omgeving. Samenwerkingsverbanden

nemen besluiten en maken keuzes die direct van invloed zijn op de bedrijfsvoering van SSOE. Wet en

regelgeving en cao maken het niet mogelijk om daar in eenzelfde tempo op in te spelen. De

afhankelijkheid van onze stichting van het beleid van samenwerkingsverbanden en gemeente wordt

daarmee groter. Meer dan ooit zal goede samenwerking tussen besturen en

samenwerkingsverbanden noodzakelijk worden.

ln dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan de activiteiten van Stichting Speciaal Onderwijs en

Expertisecentra (SSOE)

Hierbij gelden de grondslagen van waardering en resultaatbepaling conform de Regeling voor de

Jaarverslaggeving Ondenvijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs

worden Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast

(behoudens afwijkingen en aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs).

De Jaarrekening is opgesteld in euro's.

2 Missie, visie en koers van SSOE

De missie, visie en koers die in dit hoofdstuk beschreven worden zijn in 2016 opnieuw en breed

vastgesteld in een nieuw koers- en beleidsplan.

Missie

Vanuit onze kernwaarden, Kracht, Verbinding en Perspectief werken alle professionals van SSOE

elke dag met onze speciale leerlingen. SSOE heeft haar missie als volgt geformuleerd:

"Wij zetten ons iedere dag opnieuw in om deze speciale leerlingen

voor te bereiden op een voor hen zinvolle plek in de maatschappü"

De missie geeft duidelijk richting aan alle activiteiten die SSOE ontplooit. Alles wat we doen, is gericht

op de ontwikkeling van onze leerlingen, met als doel om ze zo zelfstandig mogelijk naar een zinvolle

plek in de maatschappij te brengen.
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Visie

Tegelijk met onze missie is ook de visie opnieuw geformuleerd:

St¡chting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) is hét expertisecentrum voor onderwijs,

ambulante begeleiding en ondersteuning aan kínderen en jongeren met een beperking. Onze

specialistische kennis en deskundigheid op het gebied van motoriek, autisme, leerproblemen,

taalachterstand en gedragsproblematiek zetten wij iedere dag opnieuw in om deze speciale

leerlingen voor te bereiden op een voor hen zinvolle plek in de maatschappij. We gaan hierbij uit

van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. We werken hierbij nauw samen met

gemeentes en relevante partners in het onderwijs, de zorg, welzijn en hulpverlening. Bij alles wat

we ondernemen voor leerlingen, zijn de ouders/verzorgers onze belangrijkste partners.

Koersplan SSOE

Na de invoering van Passend Onderwijs is in 2016 het Koersplan van SSOE vastgesteld. Dit

Koersplan is tot stand gekomen in een traject van direct¡es en medezeggenschap.

Het koersplan vormt de basis van het SSOE-profiel. Het plan schetst de ontwikkelingsrichting voor de

jaren 2016-2020. Hoe geeft SSOE het onderwijs en de dienstverlening vorm en draagt zij bij aan

kwalitatief goed Passend Ondenvijs. Het koersplan geeft de richting aan voor de samenwerking

tussen de scholen, het Centrum voor Diensten en Expert¡se en het ArbeidsTransitieCentrum (ATC)

van SSOE.

SSOE: partner(s) in expertise

SSOE is een expertisecentrum en verzorgt gespecial¡seerd ondenivijs en begeleiding aan kinderen en

jongeren met ernst¡ge en complexe beperkingen. Ze wil voor het reguliere onderwijs, collega-scholen,

zorginstellingen en ouders een onmisbare partner zijn. SSOE beschikt over een brede expertise voor

de begeleiding van, in oude termen, cluster 3-leerlingen van 3 tot 20 jaar. Haar aandachtsgebieden

zijn: cognitie & gedrag, taal & communicatie en motoriek. SSOE werkt gestructureerd en doelgericht

aan de toekomst van iedere leerling. Er wordt toegewerkt naar het behalen van een diploma of (deel)

certificaten, het doorstromen naar een vervolgopleiding, het verkrijgen van een sociaal netwerk, het

vinden van werk, zelfstandig kunnen wonen en/of het vinden van een dagbesteding.

Kernwaarden: kracht. verbindinq en perspectief

Voor SSOE-medewerkers zijn de kernwaarden kracht, verbinding en perspectief richtinggevend in hun

professioneel handelen. SSOE stelt de kracht en het talent van haar leerlingen en medewerkers

centraal. Met toewijding brengt zij die kracht naar boven en versterkt d¡e.

Binnen SSOE heerst een open sfeer waarin collega's elkaar ondersteunen en van elkaar leren.

Verbinding betekent dat SSOE zowel intern (collega's onderling) als extern (met reguliere scholen en

ketenzorginstellingen) partnerschappen aangaat. Zokan ze nog beter in de behoeften van haar
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leerlingen voorzien en hen perspectief bieden op een zo volwaardig mogelijk mens-zijn en een plaats

in de maatschappij.

Onderwiisontwikkelinq en Passend Ondenviis bii SSOE

SSOE wil dat haar scholen onder het motto'SSOE: partner in expertise' moderne, dynamische en

professionele onderwijsvoorzieningen realiseren en daarbij de kwaliteit en expertise versterken. Het

ondenvijs wordt nog beter ingericht om leerlingen adequaat te begeleiden in het behalen van hun

doelen. De eigenheid van de scholen is op te maken uit de leer- en hulpbehoeften van hun

doelgroep(en) en het daarop aansluitende onderwijs/zorgaanbod. De SSOE-scholen profileren zich

als centra voor gespecialiseerd onderwijs én zorg. Daarom bouwt SSOE de samenwerking met de

zorgpartners verder uit. Het is de bedoeling om het aanbod van gedifferentieerde

onderwijsarrangementen te vergroten. De SSOE-scholen en hun zorgpartners werken ook aan de

realisatie van integrale kind-expertise centra. Naast onderwijs en zorg zijn deze centra onder andere

gericht op het bieden van buitenschoolse opvang, vrijetijdsactiviteiten en het voorbereiden op

zelfstandig wonen.

Ten behoeve van het ondenruijs aan leerlingen met hulpvragen op de reguliere scholen en de

Samenwerkingsverbanden PO en VO, kent SSOE een breed aanbod. Dit omvat onder andere

individuele begeleiding van leerlingen en ondenivijsinhoudelijke ondersteuning in de klas, coaching

van leerkrachten, onderzoek en professionalisering van de zorgstructuur. Samen met de reguliere

scholen wordt gewerkt aan een programma, gericht op diplomering van steeds meer leerlingen in de

VSO-scholen van SSOE.

SSOE wil in de Samenwerkingsverbanden PO en VO een actieve partner zijn. Per regio kunnen er

nieuwe onderwijstrajecten worden opgestart. Dit om te zorgen dat het juiste onderwijs voor elke

leerling wordt aangeboden. Dit is echter geen eenvoudige opgave gezien het feit dat SSOE is

aangesloten bij negen samenwerkingsverbanden. Het beleid van elk van deze

samenwerkingsverbanden is anders. Verreweg de meeste verbanden in de regio hebben gekozen

voor het schoolmodel. Daarbij worden de meeste middelen verdeeld onder de besturen voor regulier

onderwijs en wordt er op niveau van het samenwerkingsverband in meer of mindere mate beleidsarm

gewerkt. Dat maakt dat het moeilijk inzichtelijk te maken is hoe ze worden ingezet en wie besluit over

hoe de middelen voor ondersteuning worden ingezet. Dit leidt tot veel onduidelijkheid bij scholen

maar ook bij medewerkers van onze Externe dienst. Een veel gehoorde klacht is dat directeuren van

reguliere scholen niet kunnen besluiten of ze ondersteuning kunnen inhuren omdat ze niet weten of ze

nog middelen heþben dan wel mogen besteden. Ook de verantwoording is op dit moment summier.

De samenwerkingsverbanden in de regio, zeker die voor VO zijn nadrukkelijk bezig met het creëren

van forse reserves die ze, als de verevening volledig is, willen aanspreken. Dat betekent dat nu al veel

geld bedoeld voor passend onderwijs en ondersteuning, niet wordt besteed. De grote

samenwerkingsverbanden hebben reeds in twee jaar een miljoenereserve opgebouwd. Dit heeft een

directe en forse impact op besturen voor SO. lmmers, deze middelen zijn bedoeld voor inhuur

expertise, of plaatsing van leerlingen en worden daaraan dus niet besteed. Op zichzelf is deze
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ontwikkeling geen punt van discussie, samenwerkingsverbanden kunnen dit beleid zo maken. De

uitdaging voor SSOE is, dat wij de inkomsten harder zien teruglopen dan verwacht. Dat heefl

onvermijdelijk personele gevolgen. Die personele gevolgen komen echter voor rekening van SSOE.

De inkomsten dalen harder, dan dat wij personeel kunnen afstoten. SSOE zal haar organisatie

flexibeler moeten inrichten. Dit kost echter tijd en geld. De wijze waarop SSOE dit aanpakt staat

verderop in dit bestuursverslag.
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3 Kernactiviteiten van de Stichting
Het nummer van het bevoegd gezag is: 72905. De stichting vormt op 1 januari 2016 het bevoegd

gezag van de onderstaande scholen:

Eindhoven

Mytylschool Eindhoven

Mgr. Bekkersschool

Brin-nummer: 1650

Brin-nummer: 19HT

Deze scholen vallen onder cluster 3 en zijn lgggþljj( voor de hieronder opgenomen leerlingen

binnen de genoemde doelgroep na het afgeven van een Toelaatbaarheidsverklaring af te geven door

een Samenwerkingsverband.

De Mytylschool Eindhoven is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor

lichamelijk gehandicapte leerlingen en meervoudig gehandicapte leerlingen in de leeftijd van 4

tot 20 jaar; so-vso LG en so-vso LG/MG. Meer informatie is te vinden op

www.mvtvlschooleindhoven. nl .

De Mgr. Bekkersschool is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor

zeer moeilijk lerende kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar;

so-vso ZMLK en so-vso ZMLIIMG. Voor nadere informatie zie www.mbseindhoven.nl.

Helmond

Antoon van Dijkschool Helmond Brin-nummer: 14VL

De Antoon van Dijkschool is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor

zeer moeilijk lerende kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar,

so-vso ZMLK en so-vso ZMLIIMG. Voor nadere informatie zie www.antoonvandiikschool.nl .

Alle scholen van SSOE verzorgen binnen hun doelgroep ook onderwijs aan leerlingen met autisme

(ASS). De scholen van SSOE verzorgden in 2016 tevens ambulante begeleiding en externe

dienstverlening in het regulier onderwijs (POA/O/MBO).

Het werkgebied van SSOE bestrijkt vijf deelregio's. Het hoofdgebied is Zuidoost-Brabant met als

deelregio's Eindhoven, de Kempen en Helmond (en omgeving). Daarnaast verzorgt SSOE ook

onderwijs en/of ambulante begeleiding in Midden-Limburg en Oss e.o.

a

o

a
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4 Juridische structuur, organisatiestructuur en

personele bezetting

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een stichting. De statuten van de Stichting

Speciaal Onderwijs Eindhoven zijn medio 2015 gewijzigd. Daarbij is tevens de naam veranderd in

Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer 41087568.

Het bestuur van de Stichting was gedurende 2016 als volgt samengesteld:

Bestuurder: Dhr. H. de Vries

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de wijze van besturen van SSOE. Naast

het vervullen van de werkgeversfunctie en van een onafhankelijke advies- en klankbordfunctie voor de

bestuurder toetst zij inhoudelijk het gevoerde beleid en oefent zij een aantal vastgestelde

goedkeuringsbevoegdheden uit.

Een verslag van de Raad van Toezicht maakt onderdeel uit van dit bestuursverslag. ln dat verslag

wordt onder andere ingegaan op de samenstelling, werkwijze en beloning van de Raad van Toezicht.

De Stichting opereert conform de Code Goed Bestuur in het PO (2014) en is daar dit jaar niet van

afgeweken.

Structuur van de organisatie

Het organogram in Bijlage 1 geeft de organisatiestructuur van SSOE vanaf medio 2015 weer. ln 2016

is de structuur niet gewijzigd.
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5 Elementen van het gevoerde beleid

5.1 Zaken met (grote) personele conseguenfies

Passend onderwijs brengt een aantal grote veranderingen met zich mee. De verplaatsing van

geldstromen naar de samenwerkingsverbanden is een van die veranderingen met voor SSOE een

grote impact. Ruim 1,5 miljoen van wat voorheen leerlinggebonden financiering en preventieve

ambulante begeleiding was, is gegaan naar de negen samenwerkingsverbanden waarbij SSOE is

aangesloten. Deze negen verbanden maken eigenstandig beleid en kozen zoals eerder al geschreven

in bijna alle gevallen voor het school of bestuursmodel. De middelen worden dus voor het overgrote

deel doorgestort naar de schoolbesturen voor regulier onderwijs. SSOE treedt met al deze besturen in

overleg over besteding van deze middelen aan begeleiding van de leerlingen. Eén ding is namelijk

met de invoering van passend onderwijs niet veranderd. Er zijn nog veel leerlingen en leerkrachten

met begeleidingsvragen. ln het kader van tripartiete overeenkomst is in 2015 een aantal medewerkers

overgegaan naar aangesloten besturen, voor het overige zijn herbestedingsafspraken gemaakt. Deze

verplichte herbestedingsbedragen zijnin2O16 al deels verlaagd en de overeenkomst loopt in2O17 af .

Het leidt bij SSOE tot een grotere mate van onzekerheid over de inkomsten en toenemende risico's en

heeft daarmee invloed op het perspectief voor o.a. ambulante begeleiders. Na het aflopen van de

overgangsregeling (2016) treedt de verevening in werking. Dit zal eveneens naar verwachting grote

gevolgen hebben voor de bekostiging van SSOE, omdat in het verzorgingsgebied een forse

vereveningsopgave gerealiseerd moet worden (ruim 10 miljoen euro). Tevens is er sprake van krimp

in grote delen van ons werkgebied. De krimp leidt ertoe dat besturen ervoor kiezen de middelen vanuit

passend onderwijs te gebruiken om hun eigen personeel in te zetten op begeleidingstaken, in plaats

van deze te besteden aan specialistische expertise van o.a. SSOE. Dat is uiteraard een vrije en

begrijpelijke keuze, maar leidt wel tot een nog snellere vermindering van de baten van SSOE. lmmers

de middelen die schoolbesturen ontvangen, voor inkoop ambulante begeleiding of ondersteuning

worden daaraan niet besteed. Men laat de ondersteuning uitvoeren door eigen personeel in dienstte

houden. De baten vallen daarmee per direct weg maar SSOE kan niet in hetzelfde tempo haar

personeel inkrimpen. RDDF en cao-maatregelen nemen nu eenmaal minstens anderhalf tot twee jaar

in beslag.

De samenwerkingsverbanden maken bovendien zeer verschillende keuzes in de wijze van inrichting

van de zorgplicht en de organisatie van de ondersteuning van leerlingen met extra

ondersteuningsbehoeften. ln 2016 is door diverse samenwerkingsverbanden de zogenaamde 18-

jarige maatregel ingevoerd. Daarmee wordt aangegeven dat leerlingen van 18 of ouder in principe

geen TLV meer krijgen en dat daarmee de bekostiging stopt. Slechts bij hoge uitzondering kan een

TLV voor een leerling ouder dan 18 worden gegeven, na indienen van een speciaal verzoek en dan

maximaal voor een jaar. Voor SSOE betekende dit aan het einde van schooljaar 2015 - 2016 een fors

grotere uitstroom dan waarmee vooraf was rekening gehouden. Ook kennen

samenwerkingsverbanden voor VO de maatregel dat leerlingen pas voor een TLV voor het VSO in

aanmerking komen vanaf het moment dat ze 13 jaar zijn. Daarmee ontstaat een gat in de aansluiting
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met de TLV vanuit het SWV PO, indien een leerling wordt aangemeld die nog (net) geen 13 is.

Steeds vaker zien we dat leerlingen in het regulier PO zijn gehouden en dan direct instromen in het

VSO na afronding van groep 8. Verreweg de meeste van deze leerlingen zijn nog geen 13. Om

thuiszitters te voorkomen moeten wij deze leerlingen wel plaatsen zonder dat er een TLV voor wordt

afgegeven. Al met al leidt dit voor ons tot fors meer onzekerheid en veel meer administratieve lasten

dan voorheen. De rekening en de risico's met betrekking tot krimp, verevening en beleid van

samenwerkingsverbanden komen op deze manier geheel te liggen bij het speciaal onderwijs. Dat kan

niet de bedoeling zijn van passend onderwijs.

Naast het verzorgen van een passende plek voor alle leerlingen, hebben samenwerkingsverbanden

de wettelijke taak om de expertise van het speciaal onderwijs te behouden en te versterken. SSOE wil

als expertisecentrum haar diensten kunnen blijven aanbieden aan onze partners, leerkrachten en

leerlingen. Daarom is ervoor gekozen om de externe dienst voorlopig te houden op de omvang zoals

deze per 1-8-2015 is. Natuurlijk verloop wordt daarbij niet vervangen. SSOE richt zich op het afsluiten

van langlopende samenwerkingen met het regulier onderwijs. SSOE denkt dat er in de "markt" van de

samenwerkingsverbanden in principe voldoende basis zou moeten zijn voor een levensvatbare dienst

die op zakelijke wijze haar brood moet verdienen. Voor 2015 waren de inkomsten, onder ander door

de verplichte herbesteding naar verwachting. Voor 2016 is gebleken dat er minder is besteed door de

samenwerkingsverbanden dan verwacht. Voor sommige samenwerkingsverbanden is dit bijna 50%

verminderd. Tenivijl er signalen uit het veld zijn dat er echt behoefte is om de expertise, houden

samenwerkingsverbanden en besturen de hand op de knip. Hiervan zijn de miljoenen die de

Samenwerkingsverbanden voor PO en VO in de regio reserveren, met name in het VO getuige: ruim 8

miljoen is in 20'15 en 2016 alleen al door de SWV VO Helmond en VO Eindhoven aan reserves

opgebouwd. Een zeer onwenselijke zaak naar de mening van SSOE. Leerlingen en leerkrachten

komen hierdoor in soms onmogelijke situaties te zitten. Het aantal thuiszitters, in termen van de

definitie thuiszitters in de regio is weliswaar nog n¡et enorm groot, maar neemt zeker niet af in aantal.

Het aantal verwijzing naar SO (met name cluster 4) neem toe, terwijl dit fors zou moeten dalen.

Concreet voor SSOE, betekent dit alles dat SSOE circa 30 FïE personeel moet laten vertrekken

tussen 2015 en medio 2017 om de lasten in lijn te brengen met de baten, terwijl het leerlingen aantal

slechts zeer beperkt is gedaald. SSOE hanteert daarom een zeer terughoudend formatiebeleid,

gericht op het voorkomen van gedwongen ontslagen en stimuleert tegelijk vrijwillig vertrek en

mobiliteit.

Leerlingenaantallen en leerlingstromen

Begin 2015 is er een meerjarenprognose opgesteld gebaseerd op de demografische gegevens van de

hoofdgemeenten en de regio's in het voedingsgebied van de school. Tabel 3 geeft de leerlingen-

prognose voor de komende drie jaar voor de drie cluster 3-scholen. ln het voedingsgebied van SSOE

is er momenteel sprake van krimp in het SO. Over enkele jaren gaat dit ook optreden in het VSO.
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Totaal

Mgr. Bekkersschool

Mytylschool

A.v.Dijkschool

Scholen

562

202

156

204

2017

Aantal ingeschreven

leerlingen

557

202

153

202

2018

550

200

'150

200

20't9

Tabel 1: Prognose van aantallen ingeschreven leerlingen perschool in2017,2018 en 20'l 9.

Deze prognose is gemaakt op basis van statische gegevens en demograf¡sche getallen. De invloed

van verwijzingsbeleid in het kader van de wet passend onderwijs is hierin niet meegenomen. Dat kan

ook n¡et. Dat is immers niet te voorspellen. Alle samenwerkingsverbanden hebben in hun beleid

opgenomen dat ze verwijzing naar het speciaal onderwijs zoveel mogelijk willen beperken dan wel

voorkomen. ln 2016 was dat zeer zichtbaar, zeker in het VSO. Al eerder is gememoreerd aan de 1 3-

en 18-jarige maatregelen. De leerlingenaantallen op bijvoorbeeld de Antoon van Dijkschool voor 2016

leken gelijk te blijven. De school heeft echter in 2016 een groep leerlingen overgenomen van Saltho

Onderwijs in Boxtel. Leerlingen krijgen hierdoor thuisnabijer onderwijs. Het betreft hier 12leerlingen

met een combinatie van zeer moeilijk gedrag i.c.m. een licht verstandelijke beperking. Mede hierdoor

is het aantal leerlingen niet gedaald. Als we deze overname buiten beschouwing zouden laten, is door

de 18-jarige maatregel het aantal leerlingen feitelijk met ruim 10 gedaald. Feit is dat de ontwikkeling

van de leerlingaantallen onvoorspelbaarder ¡s geworden.

Opvallend is de toename van de zogenaamde onderinstroom, leerlingen die niet worden verwezen,

maar waarvoor door ouders rechtstreeks een tlv wordt aangevraagd en vaak afgegeven. Veel van

deze leerlingen zijn niet toelaatbaar bevonden in het regulier onderwüs. Deze leerlingen zijn dan niet

toe te rekenen aan een bestuur, maar worden door het samenwerkingsverband als geheel betaald.

Dat is een direct gevolg van het beleid dat verwijzende scholen de middelen voor zware

ondersteuning uit hun eigen budget moeten betalen.

Scholing medewerkers

De stichting wil ondanks de lastige periode en druk op de budgetten investeren in kwaliteit en

professionaliteit van de medewerkers. Speerpunt in 2016 waren scholingstrajecten Master SEN.

Daarnaast zijn op de scholen veel activiteiten geweest in het kader van teamgerichte scholing met

betrekking tot opbrengstgericht werken; en de ontwikkeling en implementatie van doorlopende

leerlijnen.

Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal medewerkers dat in 2016 in- of externe scholing volgde in

individuele trajecten en in teamgerichte trajecten.
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MBS

Mvtvlschool

A. v.

Dijkschool

Teamgerichte

traiecten

MBS

Mytylschool

A. v.

Diikschool

lndividuele

traiecten

2

Diverse, allen in het

kader van

i n sp ecti ea rra n ge m e nt

Opleiding

6

4

11

Opleiding

L

2

Onderwijsontwikkeling

en curriculum

ontwikkelins

Cursus

T7

16

10

Cursus

1

1

Workshop

4

0

Workshop

2

3

Training

13

2

5

Training

Congres

7

9

Congres

Tabel 2: Overzicht van het aantal medewerkers dat in 2016 in- of externe scholing volgde in

individuele trajecten en in teamgerichte trajecten.

ln 2016 zijn aan 12 personeelsleden van SSOE in totaal 480 uur aan studieverlofuren toegekend

vanuit de Lerarenbeurs en hun Studie Master SEN. SSOE heeft deze personeelsleden in de

gelegenheid gesteld om in deze uren een studie te volgen en af te ronden.

Het Arboþeleid was gericht op het terugdringen en preventie van ziekteverzuim; speerpunt was het

frequent verzuim en het voeren van verzuimgesprekken.

Hetziekteverzuimpercentage bij SSOE was op 31-12-20166,2%.Dit is lager danin2O14 en 2015

(7,4 resp. 6,5 %). Het landelijk gemiddelde in het speciaal ondenvijs over 2015 ligt op 7% (Bron

Stamos.nl). Er is per school / afdeling een plan van aanpak voor vezuimreductie en -beheersing

opgesteld. Per 1-1-2016 is SSOE eigen risicodrager geworden voor de vervangingen. Het bestuur

heeft een pool van eigen medewerkers samengesteld waarmee de vervangingen zijn voorzien.

Daarmee is geanticipeerd op de effecten van de Wet werk en zekerheid, waarmee het aantal inval

contracten nog maar zeer beperkt mag worden gegeven. Daar waar er jaarcontracten zijn worden

deze aan het eind van het jaar in principe beëindigd en dan wordt bekeken, op basis van de dan

geldende vervangingsbehoeften welke nieuwe contracten er kunnen worden aangegaan. Dat zal

gezien de ontwikkelingen zeer terughoudend moeten gebeuren.

De kosten van de eigen pool worden in principe gedekt uit de bespaarde premie aan het

vervangingsfonds en eventuele WAZO/UWV gelden in geval van vervanging bij een

zwangerschapsverlof. De pool van SSOE was in 2016 gemiddeld tussen de 1O en 12 fte in omvang

Personele bezetting

Op 31 december 2015 had SSOE in totaal 283 personen in dienst. Op 31-12-2016 waren dat er 299.

Er zijn personeelsleden benoemd in vast en of tijdelijk dienstverband in de functies Directie (DlR),

Onderuvijzend Personeel (OP) en Onderwijsondersteunend Personeel (OOP) in de drie cluster 3-

scholen. De groei van personeel is toe te wijzen aan geprognotiseerde groei, voordat de 18-jarige
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maatregel werd afgekondigd en doordat de stichting eigen risicodrager is geworden voor de

vervangingen en het feit dat er tijdelijk meer personeel is ingezet op fricties.

ln 2015 was de verhouding OP/OOP 139/163, de verhouding vrouw/man was263154.ln 2016 was de

verhouding OP/OOP 1271157, de verhouding vrouw/man was 253/46.

Iabel 3 geeft de verdeling per leeftijdscategorie van personeel in vaste dienst.

Totaal

>65 jaar

60164 jaar

55/59 jaar

50154 jaar

45149 jaar

4O-44 jaar

35-39 jaar

30-34 jaar

25-29 jaar

20-24 )aar

Leeftijdscategorie

299

1

29

57

38

26

36

38

44

26

4

2016

Tabel 3: Verdeling personeelsleden in vaste dienst naar leeftijdscategorie op 31 december 2016

Het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

Volgens de regels wordt er na ontslag loopbaanbegeleiding aangeboden

5.2 Onderwijsgegevens

Kwantitatieve i nformatie

Tabel 4 geeft een overzicht van het aantal leerlingen dat in het schooljaar 2015-2016 (volgens de

telling per 1 oktober 2016) en op 1 oktober 2015 op de verschillende scholen ingeschreven stond.

Totaal

Mgr. Bekkersschool

Mytylschool

A.v.Dijkschool

Scholen

587

205

173

209

01-10-2014

Aantal ingeschreven leerlingen

582

204

174

204

01-10-20f 5

s62

202

156

204

r-10-2016

Tabel 4 : Aantal ingeschreven leerlingen per school per 1 oktober 2014 resp. 2015 en 2016
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ln het jaarverslag over 2015 schreven we dat er een daling wordt verwacht van circa 20 leerlingen in

de periode 2014-2019. Deze daling is echter al in één jaar voorgevallen. Onder andere door de eerder

beschreven maatregelen van samenwerkingsverbanden. De verwachte krimp over 4 jaar was volgens

het bestuursformatieplan 2016 in zijn geheel op te vangen door natuurlijk verloop en vrijwillige

mobiliteit. Een daling van 20 leerlingen in een jaar, en de uitval van de vraag op de ambulante

begeleiding heeft in 2016 echter geleid tot een forse verandering in deze situatie.

U itstroom

De uitstroomgegevens gedurende het schooljaar 2015-2016 zijn opgenomen in Tabel 5. ln deze tabel

zijn niet ven¡verkt de leerlingen die korter dan een jaar op een van de scholen verbleven (SO: 1, VSO

4 leerlingen).

Tabel 5: Uitstroom van leerlingen uit de cluster 3-scholen in schooljaar 2015-2016

Dc uibMætõw g.duFnd. àñ *ù@|tsù zi.in op8@ûñ ¡o T¿b.l 5. Itr d¿. bÞl ¿n.ô ¡llc l.üli¡8á væ.rkt diê lets d¡n ó s.kd op ú ü oe sb@l ËblÕa

-

spæi¡.Iondwijs (s)
ùuitc¡led
p¡¡n¡jfo¿rr¡js (p)
g@nbinrÊldc brug¡lss (mbo / h¡w)
¡çgulicr bûsiendcñijs (be / bæ)
mbo bbl + kbl
wbo Bl + tl
m r¡ü€id / pnhijtgqich¡ oDdwijg
p dlgþcsrcdiDg ¡rùc¡d¡Étig
w drgbGt.d¡¡g ûicr übeidñtig
wmbotbl+kb¡
wnbogl+t 3

lolldso 59

vs d4bcdcdiog oict E¡üGidsmtig
wdeb.tr/hËchmdc wqlø¡gpvilg

w ûbcid / pûttijlgcichl ordwijg

mbo bbl + kbl
bbt + kbt

ln dit overzicht is het effect van de 18-jarige maatregel zeer goed te zien. ln de eerste 7 maanden van

2016 is de VSO uitstroom met 14 leerlingen gestegen t.o.v. 2015. Over heel 2016 is dit effect zoals

geschreven ruim 20 leerlingen. Helaas geldt voor veel van deze (eerder dan voorheen) uitgestroomde

leerlingen dat ze thuis komen te zitten, zonder werk of plaats in de maatschappij. Waar wij voorheen

erin slaagde 50% van de leerlingen in uitstroomprofiel arbeid met een werkplek te laten vertrekken, is

dat gedaald naar minder dan 15o/o van de leerlingen die een baan heeft als ze op 18-jarige leeftijd,

met een beperking het onderwijs verlaten.

t3
2

¡

I
I
3

I
6

t4
l0
2

buicrtnd
onb€&6d

pûftijkoDdeffiijs (prc)

rcguliæ ûùci&pbÂts d d& nid mct m sub6idic

middclbo¡¡ bceD6oldw¡js triv€ù 2 (mbo bovbby lø- wsttnjæq 6G ø {c)
middelù{ar be¡æp6oûdúwijs dim 3 it. 4 (ßbo bov bbu ls-wrkr¡jæl 6 ¡¡c)
rùuiszinq, oict nø løplich¡ig
rùuiejtld mct læDlich¡mùemng

Uitstroom SO 59 Uitstroom VSO 90
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Hieronder is dit effect per school weergegeven

-

Ð€isl@dwij!(s)
H 8¡òcid / poktijksqicha ordw¡is

ffi

-

buit6lüd
pnhijkodryijsGrc)
spcctul ondwijs (þ)
ru r¡ùcid / pn¡rijkgüicht mdwijs
Þ dsgþGtrdi¡g srùci&sEtig
vs dsgbcrlcdi¡g lict arbcid@l¡g 4
Tot¡TIMBSSO 29

-

huitlded
gpombhqdc brugld8 (Ymbo i hårc)
rcguliq brsimdcsüs (bc / bro)
w¡o bbl + kbl
wbo gl + r.l

w qtcid / pnttijtgGichr @dwij3

þ dsgbaa¡.diog ûicr s¡öcidrmtig
vþ wbo bbl + kbl

þmbog¡+d 3

Tor.dMytytso t8

årt€i&múgc dagbestcdiag

buiæûlüd

pñktijko¡dcryts (pro)

Fguliæ !¡ùcidsplaB ¡l de Ãicr md @ sbddic
thuisittc, trid úÊ lcÉrplichr¡g

E dågbGtcditrg êröcidsmtig

E dsSb6¡cdiog oict ¡¡ùrid@tig

Tot¡dAYDVSO l7

s¡ùd¿ffi tigc d¡gbstedi¡g
del r¡bridrmtig€ d¡gb6tcdiDg

úbd(o¡d
prsktijkon&Bijs (pro)

si¡þ wrlwioi¡g/ wiElp wtplå¡ùy bGchemdc wqtomgwiog
rùuisiltd, rict M lærplichtig
Þ ¡¡ùcid / pn&tijkSsicht ødwij3
K d¡SþcE¡cdilg aÈcidffi tig

l2

Toi¡TIMBSVSO 32

middclbû8¡ bcr!.pcoodcryijs ûiva 2 (nbo hol,ôby ld- uilrllnjær, 6Eæ @ a¡c)

middclb{r¡ bct!.p&ndwùs ni@ 3 &. 4 (mbo bou túy lq-wqttEjæl 6 rtc)
ûiet r¡ùddBmtigc d¡gbét rling
thuising, ûi.r nÊ lærplichlig

nw
nbo bbl + kbl
E rùcid / poh¡jlg6icbt oûdwijs
m d¡gþcúrcdhg d.r üöddffi tig
E mbo bbl + t¡l

ll
I

l4
3

4

¡

I

2

5

I

4

I
I

ll
2

l0

I
I
I
3

I

I

l
2

2

Tor¡d Mytytvso 2t

ToEl SO 59 Toel VSO 90

Kwal itatieve informatie

ln 2016 zijn op alle scholen schoolplannen voor 2016-2020 vastgesteld. ln deze schoolplannen wordt

rekening gehouden met Passend Onderuvijs, de Wet Kwaliteit VSO en het Koersplan van SSOE. Het

belangrijkste inhoudelijke speerpunt op alle scholen is de verdere implementatie van opbrengstgericht

werken en versterken van het planmatig werken aan kwaliteit. ln het Koersplan 2016 -2020 zijn de

strategische keuzes vastgelegd.

5.3 Onderwijsku ndige en ondenrvijs-prog ram matische ontwi kkelingen

ln het najaar van 2015 is er onder het personeel van SSOE een tevredenheidspeiling gehouden. Over

het algemeen komt hier een positief beeld uit. Medewerkers zijn over de meeste zaken tevreden. De

verbeterpunten hebben de aandacht en zullen per school in de schoolplannen 2016-2020 worden

opgenomen.
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Onderwijs

De doelstelling voor alle scholen is uiteraard het verkrijgen dan wel behouden van tenminste het

basisarrangement inspectietoezicht. Op alle scholen is aandacht voor opbrengstgericht werken, de

verbetering van de ondersteuningsplannen en het ontwikkelperspectief voor de leerlingen. Elke school

zal in haar eigen schoolplan de beleidskeuzes verder uitwerken. De Antoon van Dijkschool heeft in

2016 een zwak arrangement niet kunnen omzetten in een basisarrangement. Daardoor heeft de

school het predicaat "zeer a¡'tak" gekregen. Daarop is veel inzet gepleegd, ook extra personele inzet

en dat heeft ertoe geleid dat de school hard op weg is naar het basisarrangement. Tussentijdse

rapportage van de inspectie bevestigt deze lijn, al wordt duidelijk aangegeven dat er nog werk te doen

is. Naar veruvachting zal begin 2017 het zee¡ a¡'tak arrangement verdwijnen en zal het

basisarrangement in de loop van 2017 weer worden behaald.

SSOE is een expertisecentrum. Centraal staat in de komende jaren het ontwikkelen en uitdragen van

deze expertise. Daartoe zullen we diverse activiteiten organiseren. Denk aan expertisemiddagen,

themadagen, symposiums, wetenschappelijk onderzoek et cetera. Een en ander wordt uitgewerkt in

het meerjarenplan van de ED. We blijven daarbij kritisch de ontwikkelingen volgen en bepalen medio

2017 oÍ en in welke omvang de expertisedienst in stand kan worden gehouden.

Kwaliteit

De kwaliteit van de scholen en de voortgang van de ontwikkeling wordt gemonitord door middel van

periodieke managementrapportages. Tenminste drie keer per jaar is er naar aanleiding van een

dergelijke managementrapportage (Marap) een overleg tussen bestuur en directie van de scholen. ln

2017 wordt een start gemaakt met een systeem van interne audits, op basis van het nieuwe

toezichtskader van de onderwijsinspectie.

H ui svesting

Eind 2016 betrokken we de nieuwbouw van de MBS. Ook het bestuurskantoor en het Autisme

Steunpunt hebben daarin onderdak gekregen. Voor de overige gebouwen is het

meerjarenonderhoudsplan actueel en uitgevoerd. De geplande interne verbouwing van de Antoon van

Dijkschool is uitgesteld om prioriteit te geven aan de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen in het kader

van het zwakke arrangement.

5.4 I nterne en erterne l<wal iteitszorg

Er is bovenschools een kwaliteitskader ontwikkeld met focus op planmatige kwaliteitszorg en

planmatige leerlingenzorg. Ook wordt zoals gezegd gewerkt aan een intern auditing systeem om de

kwaliteit van de hele organisatie in lijn te brengen met het nieuwe toezichtskader van de inspectie dat

in 2O17 van kracht wordt. Jaarlijks wordt aandacht besteed aan leerling-informatie (in-, door- en

uitstroomgegevens), trends, analyse en prognoses om hierop beleid te kunnen formuleren en beter te

kunnen sturen. Het kwaliteitskader van SSOE kent een aantal ondersteunende systemen.

- Onderwijskundig: op stichtingsniveau is Parnassys verder geTmplementeerd;
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Personeel: in het kader van de gesprekkencyclus wordt gewerkt met een digitaal

gespreksdossier en bekwaamheidsdossier. Tevens is het verzuim- en vervangingsbeleid

opnieuw vastgesteld en is verzuimsignaal in gebruik genomen in het kader van de

verzuimregistratie.

Financieel: na de splitsing en fusie is de beheers- en ondersteuningsstructuur opnieuw

ingericht. Dit is in 2016 niet naartevredenheid verlopen. lnterne beheersing, signalering en

controle, zowel intern als extern is niet op het niveau waar bestuur en toezicht dit wensen.

Diverse oorzaken zijn aan te wijzen en in het begin van 2017 zal dit nader worden onderzocht.

ln 2017 zal daarom een overgang naar een ander administratiekantoor en

administratiesysteem worden overwogen.

lntern wordt gewerkt met 3-maandelijkse managementrapportages op de belangrijkste

beleidsdomeinen.

Huisvesting: op alle scholen is het meerjarenonderhoudsplan hezien, mede door de

overdracht van de middelen voor buitenonderhoud aan de schoolbesturen.

De ondenvijsinspectie heeft in 2016 de scholen bezocht met themaonderzoeken op het gebied van

leerlingenverzuim en arbeidstoeleiding. Op het gebied van verzuim is een reparatieopdracht gegeven,

omdat niet alle aspecten van de wet op de juiste manier en naar het inzicht van de inspectie werden

uitgevoerd. Bij heronderzoek bleken de gebreken te zijn opgelost en is daarmee voldaan aan de

opdracht,

5. 5 Samenwerki ngspartners

SSOE hecht veel waarde aan een goede samenwerking met partners in onderwijs en zorg

SSOE is lid van:

o Verusbesturenorganisatie

. De PO-Raad

SSOE heeft een samenwerkingsovereenkomst met een aantal zorginstellingen (AWBZ) ten behoeve

van het zorg-londerwijsaanbod aan de leerlingen van:

¡ Blixembosch;

r LUNET-zorg.

SSOE heeft een samenwerking ten behoeve van integratieklas / medium-arrangement met:

¡ NOVALIS College Eindhoven (Blauwe Bloem-zmlk); in het kader hiervan heeft SSOE een

nevenvestiging van de MBS gerealiseerd in het Novaliscollege.

SSOE participeert in:

. LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs); voor cluster 3 en 4-scholen;

. SWV (Samenwerkingsverband) Passend Onderwijs Helmond/Peelland PO;

. SWV Passend Onderwijs Helmond/Peelland VO;
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SWV Passend Onderwijs Eindhoven PO;

SWV Passend Onderwijs VO Eindhoven / De Kempen;

SWV Passend Onderwijs PO De Kempen;

SWV Passend Onderwijs Oss Uden Veghel PO;

SWV Passend Onderwijs Weert PO;

LEA (Lokale Educatieve Agenda) Eindhoven 12- I 12+;

Bestuurlijk overleg Helmondse scholen.

SSOE is aangesloten bij de volgende netwerken / ketenzorg verbanden:

r SVA (Samenwerkingsverband Autisme) Zuid Oost Brabant in het regionaal Convenant

Autisme;

. Netwerk Vroeghulp Zuid Oost Brabant;

. NetwerkarbeidstoeleidingVSO-PRO.

SSOE heeft een dienstverleningsovereenkomst met

. Arbo Unie (Bedrijfsgezondheidszorg);

¡ DYADEOnderwijsbureau;

r MEE; schoolmaatschappelijk werk MBS

o Blixembosch; fysiotherapie / ergotherapie.

SSOE huurde in 2016 externe expertise in bij:

o Fontys OSO, scholingstrajecten en deskundigheidsbevordering;

o HEVO, bouwmanagement nieuwbouw MBS Eindhoven

. Springvorm Graphic Design, opmaak en verzorging jaarbeeld;

o Crooijmans Communicatie, interne en externe communicatie;

¡ ACKNOWLEDGE; ICT Traject ontvlechting van Vitus Zuid;

¡ ORO Helmond voor ondersteuning aan leerlingen met een beperking;

5.6 G overn a n ce o ntwi kkel i n ge n

ln 2016 is de Raad van Toezicht zesmaal in vergadering bij elkaar geweest. ln deze vergaderingen

zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

¡ Financiën, waaronder de goedkeuring van de jaarrekening 2015, het accountantsverslag over

2015, tussentijdse managementrapportages en de goedkeuring van de begroting 2016;

¡ Beleidsontwikkelingen, zoals ontwikkelingen omtrent Passend Onderwijs en de gevolgen voor

SSOE; jaarplan SSOE 201 6-2017;

. Het Koersplan 2A16-2020;

. Personeel: het Bestuursformatieplan 2016-2017.

a

a

a

a

a

a

a
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De horizontale verantwoording vindt elk jaar plaats via het SSOE Jaarbeeld. Ontwikkelingen in het

onderwijs, m.b.t. personeel, medezeggenschap en samenwerking worden hierin beschreven naast de

belangrijkste kengetallen. Het Jaarbeeld 2015 is te vinden op www.ssoe.nl. Het Jaarbeeld 2015 wordt

breed verspreid naar medewerkers; samenwerkingspartners en stakeholders.
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6 Overige activiteiten van de organisatie

6.1 Huisvesting

. De meerjaren onderhoudsplanning (2016) is uitgevoerd. Met ingang van januari 2015 is door

de decentralisatie van het buitenonderhoud vanuit de gemeenten ook het buitenonderhoud in

de onderhoudsplanning opgenomen.

¡ Tot en met 2014 verliep de financiële verantwoording van huisvestingsvoorzieningen vanuit de

gemeentelijke verantwoordelijkheid niet via de reguliere exploitatie van SSOE maar vond

plaats middels afrekening met de diverse gemeenten en is in de balans opgenomen op basis

van de projectadministratie. Er is veel aandacht besteed aan een adequate inrichting van

deze administratie om een goed beeld te krijgen van de activiteiten en uitgaven. Ook na de

doordecentralisatie wordt gebruik gemaakt van de projectadministratie. Kosten voor het groot

onderhoud worden jaarlijks gedoteerd aan de hiervoor bestemde voorziening. Uitgaven

verlopen middels een onttrekking aan deze vooaiening.

. ln 20't5 is gestart met de transformatie van het schoolgebouw aan de Venetiëstraat in

Eindhoven. Op deze locatie is medio november 2016 de MBS gehuisvest. De nieuwbouw is

tot stand gekomen na een periode van een kleine 15 jaar aan plannen maken, bijstellen,

afstemmen. Met de gemeente Eindhoven is hard gewerkt aan het realiseren van een

businesscase die maakte dat het plan uitvoerbaar werd. De gemeente stelt in het IHP een

stevige duurzaamheidsambitie en stelt dat die duurzaamheidsmaatregelen voor rekening van

de gebruiker zou moeten komen. Die heeft immers ook baat bij duurzaamheid, doordat de

exploitatiekosten daarmee omlaag gaan. Het budget dat de gemeente beschikbaar stelde

voor de bouw was, mede door de duurzaamheidsambities, niet voldoende om het

toegewezen, bestaande schoolgebouw middels transformatie geschikt te maken voor de

MBS. Om de businesscase haalbaar te maken was cofinanciering door onder andere SSOE

noodzakelijk en zijn er aanvullende keuzes gemaakt. Er zijn een aantal prakt¡jklokalen

gerealiseerd waar de leerlingen in het uitstroom profiel Arbeid, kunnen werken aan hun

arbeidsvaardigheden. Zo heeft het gebouw nu een horeca gecertifìceerde keuken, een

techniek ruimte, een lokaal voor schoonmaak en een groen lokaal. SSOE wil serieus werk

maken van arbeidstransitie en kan dat op deze manier real¡seren. Ook is er ruimte ingeruimd

in het gebouw voor speciale kinderopvang voor onze doelgroep via KlupPluz (een externe

Kinderopvangorganisatie) Deze voorzieningen vallen binnen de financiering van de

Gemeente.

De MBS was gehuisvest in twee oude gebouwen in Eindhoven, en nu in één modern nieuw

gebouw.

SSOE heeft ingezet en geïnvesteerd in duurzaamheid van het gebouw en het gebruik van

duurzame materialen. Zo zijn in het nieuwe gebouw energiebesparende technieken en

duurzame materialen gebruikt. Door het gebruik van de duurzame materialen en toepassing

van voorzieningen in duurzaamheid heeft het gebouw onder andere een A+++ energielabel.

De investering in duurzaamheid levert een besparing op in de kosten voor energie- en
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onderhoudslasten van gemiddeld € 40.000 per jaar. ln de jaarcijfers zijn de exacte bedragen

verder opgenomen.

6.2 Beleidsnota's

Voor verschillende beleidsterreinen van de stichting zijn beleidsnota's vastgesteld en/of

geactualiseerd.

. Scholingsbeleid

¡ Verzuim en vervangingsbeleid

o Beleid rondom jubilea en gratificaties

. Regeling reiskosten ambulante dienst

¡ Bestuursformatieplan 201 5-2016 en meerjarenperspectief;

. Geactualiseerd Schoolveiligheidsplan;

. Communicatieplan interne communicatie vanuit het bestuursbureau;

¡ Jaaragenda2016-2017;

o Cafetariaregeling20l6

o Mobiliteitsbeleid.

ln 2017 worden de overige regelingen geharmoniseerd en opgenomen in het herziene

personeelshandboek.

6.3 Medezeggenschap

Het bestuursbeleid is vastgesteld met inachtneming van de bevoegdheden van de

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) dan wel de afzonderlijke

medezeggenschapsraad (raden) van de school (resp. scholen).

De GMR vergaderde zes keer.

Behandeld zijn o.a.'.

- Bestuursbegroting 2016;

- Verzuim en vervangingsbeleid

- Bestuursformatieplan 2016-2017 (instemming PGMR);

- Vakantieregeling 2016-2017 (instemming OGMR);

- Regeling Mobiliteit (instemming PGMR);

- Reiskosten Ambulante dienst (instemming PGMR)

- Cafetariaregeling(instemmingPGMR);

6.4 Klachtencommissie

Binnen de Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra is een klachtenregeling van kracht conform

het model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs van het VBKO d.d. maart 1998. Deze

regeling voldoet aan de wettelijke eisen en is van toepassing wanneer men met zijn klacht niet ergens

anders terecht kan. Er wordt binnen SSOE gewerkt met interne contactpersonen en externe

vertrouwenspersonen. Door goede communicatie binnen de scholen is men gericht op het preventief
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signaleren van klachten. De stichting is aangesloten bij de landelijke commissie voor geschillen in het

onderuijs. ln 2016 zijn er geen klachten gemeld bij de externe vertrouwenspersonen wel zijn er enkele

vragen gesteld.

6.5 Effecten van Splitsing, invoering Passend Onderwijs, WWZ op SSOE

ln 2015lag de focus op de afsplitsing van De Taalbrugscholen en de overname van de Antoon van

Dijkschool. De afsplitsing ging gepaard met een aanzienlijke overdracht van het eigen vermogen aan

de nieuwe stichting voor cluster 2 onderwijs, Vitus Zuid. De aanzienlijk kleinere omvang van SSOE

brengt risico's met zich mee als het gaat om het betaalbaar houden van de (bovenschoolse) overhead

en de financiële mogelijkheden om risico's op te kunnen vangen. ln 2016 is het bestuurskantoor

derhalve in omvang kleiner geworden. Dat is gerealiseerd door natuurlijk verloop.

De financiële risico's die de Wet Passend Onderwijs voor de stichting met zich meebrengt, met name

in de onzekerheid met betrekking tot de ambulante dienstverlening, vraagt de nodige aandacht en zijn

in dit verslag reeds eerder genoemd. SSOE moet een keuze maken tussen het in stand houden van

deze ambulante begeleiding zonder dat daar op voorhand inkomsten tegenover kunnen worden gezet

of geleidelijke afbouw van deze dienst. ln 2017 wordt dit proces geëvalueerd en vindt besluitvorming

hierover plaats.

Ook de invoering van de Wet werk en zekerheid brengt een forse kostenstijging met zich mee. lmmers

transitievergoedingen bij ontslag kosten veel geld, dat niet meer aan onderwijs kan worden besteed.

Voor SSOE geldt dit als een extra risico omdat effecten van passend onderwijs (verevening) en krimp

direct weerslag hebben op de baten van SSOE en er dus personeel zal moeten vertrekken. Het risico

is dan per jaar al snel groter dan € 100.000. Elke transitievergoeding die we moeten betalen, leidt tot

kostenverhoging en dus kunnen we minder personeel inzetten. De WWZ beschermt derhalve geen
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medewerkers tegen de gevolgen van ontslag, het kost extra banen en het maakt dat SSOE zeer

terughoudend zal zijn bij het aangaan van personele verplichtingen.

ln het verleden lag bij SSOE de nadruk op een voorzichtige personele en materiële begroting waarbij

uit werd gegaan van financiële en personele krimp. Waarbij incidentele meevallers werden gebruikt

om incidentele tegenvallers op te lossen. Nu gaat de begroting uit van financiële dekking vanuit

rijksmiddelen voor het in stand houden van het onderwijs en een prognose van de baten voor

ambulante begeleiding waarbij de personele lasten wel zeker zijn maar de þaten niet. Met name het

maken van prognose blijkt een stuk moeilijker dan voorheen. Een toenemend deel van de baten komt

niet meer rechtstreeks via DUO, maar indirect via de samenwerkingsverbanden, die daar jaarlijks

afspraken over maken. lnmiddels gaat het daarbij om ruim 15o/o van de baten van SSOE, waarop

risico wordt gelopen. Anticiperen wordt hierdoor lastiger en minder voorspelbaar. SSOE zal zich in

deze situatie moeten schikken en haar beleid erop moeten aanpassen.

Daar waar de effecten van bijvoorbeeld krimp of andere financiële keuzes van besturen invloed

hebben op SSOE, wordt geregeld gesproken over de overname van personeel van SSOE. Dit komt

tot nu toe moeilijk tot stand, omdat bijvoorbeeld voor veel VO besturen ons personeel niet plaatsbaar

is, omdat onze medewerkers niet over een eerste of tweedegraads bevoegdheid beschikken. Op

papier is overname van personeel dus wel mogelijk, in de praktijk is dit vaak lastiger te realiseren. Ook

krimp in de regio maakt dat besturen terughoudend zijn met overname van personeel.

De krimp van de leerlingenaantallen maakt de materiele instandhouding van gebouwen zeer

ingewikkeld. Voorzieningen als bijvoorbeeld therapievoorzieningen op onze Mytylschool, tilapparatuur

etc. en lasten voor onderhoud van gebouwen die door terugloop van leerlingen deels leeg komen te

staan, drukken zi¡taar op de exploitatie. De kosten voor het gebouw dalen niet als er 20 leerlingen

minder zijn. De bekostiging wel. De ratio voor vaste gebouwelijke lasten stijgt daardoor.

SSOE heeft er in 2016 voor gekozen om eigen risicodrager te worden voor vervangingen om

meerdere redenen. De eerste is dat SSOE al vele jaren een forse netto bijdrager was aan het

vervangingsfonds en dat we met de te besparen premie, onze eigen medewerkers konden inzetten

voor de vervangingen. De tweede reden is dat we met ons vastgestelde vervangingsbeleid een

antwoord hebben op de effecten van de wet werk en zekerheid en daarmee het aantal contracten per

medewerker konden beperken. Een derde reden is gelegen in onderuvijskundige aard. Niet elke

vervanger kan zomaar aan de slag met onze doelgroep. ln het speciaal onderwijs is het hebben van

vervangers die de leerlingen kennen een belangrijk voordeel. Leerlingen zijn gebaad bij deskundige

mensen die ze kennen. Ook dat konden we realiseren.

SSOE is een stichting met een behoorlijke liquiditeit, opgebouwd door terughoudend beleid in de

afgelopen jaren. De onduidelijkheid over bezuinigingen en het uitstellen van de invoering van passend

onderwijs zorgde de afgelopen jaren voor onzekerheid en dat is na de invoering van de wet passend

onderwijs niet bepaald minder geworden. De bezuinigingen op landelijk niveau zijn niet doorgegaan,
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maar het effect van krimp en negatieve verevening in de regio (ruim 10.000.000) hebben grote impact

op met name het speciaal onderwijs.

Als SSOE zich als betrouwbare partner wil profileren, als expertisecentrum haar plek op de markt wil

behouden en versterken, zal dat alleen kunnen door deskundigheid in stand te houden. Dat betekent

dat SSOE wel kosten maakt en personeel aanhoudt en niet zeker weet of de activiteiten

kostendekkend zullen worden. ln goed overleg met de toezichthouder en de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad is ervoor gekozen om een deel van de reserves in te zetten in de schooljaren

2015-2016 en 2016-2017. Dit zal in de jaren 2016 en 2017 leiden tot een negatieve exploitatie. Dit is

een bewuste keuze. Don (Don, Zwart, & Zwol, 2009) gaf in de notie financieel beleid van

onderwijsinstellingen (2009) al aan dat scholen alleen door een negatieve exploitatie hun liquiditeit

kunnen verminderen. SSOE kiest daar nu dus voor in 2016 en 2017.

De trend met betrekking tot de inhuur van onze expertise blijkt echter dalend. Scholen voor regulier

ondenruijs kiezen ervoor om eigen personeel in te zetten op begeleiding en verwijzing uit te stellen,

daar veel samenwerkingsverbanden het beleid hanteren dat de verwijzende school of het bestuur de

kosten van de TLV moet dragen. De prikkel om leerlingen niet of zo laat mogelijk te verwijzen is

daarmee ingebouwd. We zien het effect aan een afname van verwijzingen in het SO in 2016 en een

toename van de onderinstroom.

Daarom zal medio 2017 een deel van de externe medewerkers weer in de scholen worden ingezet, en

wordt men gestimuleerd om een baan buiten SSOE te zoeken.

Passend onderwijs is voor SSOE een wettelijke aanpassing met extreme (negatieve) invloed. De

afsplitsing van de Iaalbrug maakte dat SSOE 640/o van haar omvang kwijtraakte, de invloed van

krimp, verevening en beleid van negen samenwerkingsverbanden met hun maatregelen zoals

hierboven beschreven maakt bestuurlijk anticiperen zeer complex. SSOE anticipeert op al deze

bewegingen. Dat is in 2016 al gebeurd en ook in 2017 e.v. is dit nog volop gaande. Het tempo waarin

ontwikkelingen zich afspelen, vereist een snelheid en flexibiliteit van SSOE die niet altijd gelijk opgaat

met de mogelijkheden die wet en regelgeving in zich hebben.

6.6 Toelichting op de cijfers van 2016

SSOE heeft een financieel slecht jaar achter de rug De oorzaken zijn terug te voeren naar een drietal

hoofdredenen.

Splitsing van de organisatie in 2015

Het effect van de afsplitsing van cluster 2 school de Taalburg, ijlt fors na voor SSOE in 2016. Dit zowel

in personele als in materiele zin. Na de afsplitsing van de Taalbrug scholen medio 2015 is mede op

basis van het Due Dilligence ondezoek (BDO) de personele omvang bepaald van SSOE na de

splitsing, evenals de hoeveelheid personeel dat is meegegaan naar de Taalbrug/Vitus Zuid. lnmiddels

is duidelijk dat hierbij te veel personeel bij SSOE is achtergebleven. De prognoses die in het
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onderzoek van DBO staan, en waarop de keuzes zijn gebaseerd, wijken in de praktijk fors af.

Uitgangspunt was dat de nieuwe stichting Vitus Zuid met een passende formatie zou starten. Dat is

gelukt, maar het effect op SSOE is zichtbaar geworden in 2016. De personele kosten waren fors

hoger dan de personele baten. Deels was dit bij het vaststellen van de begroting al bekend. Daartoe is

reeds begin 2016 onder andere het beleid ingezet om eigen risicodrager te worden. Naast het

kwalitatief goed regelen van de vervangingen had de keuze om ERD te worden nog twee andere

redenen. Ten eerste als antwoord op de WWZ, die maar een zeer beperkt aantal contracten toestaat

en ten derde om de premie van 575.000 euro te besparen. Door vervangingen te laten uitvoeren door

mensen die al bij ons in vaste dienst waren is er op deze manier een dekking voor hun loonkosten.

De verwachte besparing van ruim € 500.000 is echter niet gerealiseerd. Enerzijds door stijging van de

loonkosten, anderzijds doordat er toch nog extra personeel is ingezet, op de door de scholen

ingeschatte groei, die is uitgebleven door de niet veruvachte 13- en 18-jarige maatregelen van de

SWV-en en door een aantal langdurig zieke medewerkers. Voor 2017 is de prognose dat verwachte

effecten wel worden gerealiseerd, door strakkere monitoring en registratie. De effecten van de

afsplitsing van de Taalbrugscholen heeft nog een nawerkend negatief effect. De ontmanteling van de

ICT-|nfrastructuur die SSOE, uiteraard samen met de Ïaalbrug had. Deze splitsing van systemen,

netwerk, hardware en services heeft veel extra geld gekost. We spreken dan al snel over extra kosten

van ruim € 100.000, in 2016.

Êffecten van Passend onderwijs

Deze zijn reeds eerder in dit bestuursverslag beschreven. De 18-jarige maatregel van

samenwerkingsverbanden kwam voor ons onveruacht en de snelle invoering heeft gemaakt dat de

groei van het leerlingenaantal niet is gerealiseerd, of pas na de teldatum tot stand kwam. SSOE heeft

derhalve kosten voor personeel gemaakt, de baten zijn uitgebleven of komen pas een jaar later. EN

de terugloop van bestedingen bij de externe diensVambulante begeleiding.

Onvoldoende kwaliteit bij de administratieve organisatie en interne beheersing.

Door personele wisselingen bij ons administratiekantoor, samenvallend met het uitvallen van

medewerkers in de interne organisatie is gebleken dat de interne beheersing kwetsbaar was.

Daardoor is er onvoldoende strak gestuurd op het beheersen van formatie en uitgaven. Een

samenloop van redenen die uiteraard niet had mogen leiden tot de hoge overschrijdingen van de

uitgaven op diverse posten. Door het niet actueel hebben van de cijfers zijn er besluiten genomen op

basis van achteraf onjuiste gegevens. Voor 2017 zullen de herinrichting van administratieve

processen en de interne beheersing worden geëvalueerd en verbeterd.

Overige oorzaken

De stijging van de loonkosten die we in 2016 hebben gezien als gevolg van de cao-maatregelen en

pensioenpremies is weliswaar deels gecompenseerd door hogere baten, maar voor een groot deel

niet. Wij constateren een dekking van 3% door stijging van de baten, tegen een totale stijging van de
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loonkosten van 5,8% per fte) De loonkosten per fte zijn in 2016 gestegen van ca. € 59.000 naar bijna

€ 61.000. Op ruim 200 fte maakt dat enkele tonnen verschil. Dat zien we terug in het resultaat.

Analyse van het resultaat van 2016 maakt verder duidelijk dat het al verwachte tekort, nog fors hoger

is ultgepakt. Dit is al vrij snel in 2016 gesignaleerd en ook tussentijds al aan de raad van toezicht

gerapporteerd middels rapportages in juni en oktober. ln de zomer van 2016 heeft SSOE afscheid

genomen van ca. 10 fte aan personeel om de tekorten terug te dringen. Dit is gerealiseerd zonder

gedwongen ontslagen. O.a. door knelpunten op de Antoon van Dijkschool vanwege het zeer zwakke

arrangement en een aantal langdurig zieken was het noodzakelijk om daarna toch weer tijdelijk

personeel aan te trekken. Ook het beleid van reguliere scholen heeft er bijvoorbeeld alleen al op de

MBS toe geleid dat de instroom van nieuwe leerlingen pas na de teldatum van 1- 10 op gang komt.

(instroom I leerlingen na de herfstvakantie). Dit leidt voor SSOE direct tot meerkosten, immers, I
leerlingen is bijna een hele groep, terwijl de baten pas veel later komen. Er is om onderwijskundige

redenen niet voor gekozen om halverwege een schooljaar personeel vrij te maken door klassen

samen te voegen. Dat heeft geleid tot hogere kosten.

Door een kwaliteitsslag in 2015 en 2016 is afscheid genomen van een aantal medewerkers met een

lang dienstverband bij SSOE of haar rechtsvoorgangers. De WWZ maakt dat de kosten voor

transitievergoed¡ngen fors zijn. Deze kosten waren niet begroot en verslechteren het resultaat.

ln hoofdstuk 7 wordt nader in gegaan op de financiële resultaten en de kengetallen. Samengevat kan

worden gesteld dat SSOE fors last heeft gehad in 2016, van een aantal effecten dat zich tegelijkertijd

voordeed:

- Onvoldoende continuileit en daardoor te weinig kwaliteit in de administratieve organisatie en

van de interne beheersing. Dit leidde o.a. tot forse overschrijding van de begroting door de

scholen, o.a. door gebrekkig inzicht in de actuele situatie.

- Stijgende loonkosten, 5,3% t.o.v. 3% hoger personele baten (effect ruim € 200.000)

- Maatregelen samenwerkingsverbanden, als 13- en 18-jarige maatregel en de trend om alleen

nog TLV categorie 1 af te geven. (Effect in 2016 € 155.000, naar verwachting stijgend tot

enkele tonnen in2017 en later).

- Tegenvallende inkomsten in de Externe dienst: € 200.000.

- Transitievergoedingen vanwege invoering WWZ: € 120.000.

- Hogere kosten voor vervanging: € 80.000.

- De materiele kosten zijn hoger dan de materiele baten, o.a. door een eenmalig effect om dure

langlopende contracten af te kopen en te vervangen door nieuwe goedkopere en flexibelere

overeenkomsten, o.a. voor reproductie en schoonmaak. Ook dit is nog een na-effect van de

afsplitsing van de Taalbrug.

Uiteraard zijn er door SSOE zelf keuzes gemaakt die geëvalueerd zijn en besproken met de Raad van

Toezicht. Extra onderzoek zal in 2017 worden uitgevoerd door een externe deskundige. Dit moet
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duidelijk maken of de nu ingezette maatregelen voldoende zijn om met ingang van schooljaar 2017-

2018 weer met een sluitende exploitatie te kunnen werken.

6.7 Risicoanalyse

De schets hierboven maakt duidelijk dat SSOE in een moeilijke situatie verkeert. Uiteraard denken we

na over de toekomst. Recent is de risicoanalyse door het bestuur als volgt vastgesteld.

SSOE ziet voor de komende periode diverse r¡sico's. Dit zijn onder andere de risico's met betrekking

tot interne processen en situaties aan de ene kant en aan de andere de externe ontwikkelingen. Op

de eerste hebben we zelf veel invloed, op de externe ontwikkelingen veel minder. Dat maakt het

anticiperen erop nog belangrijker.

lnterne risico's

Administratieve processen zijn onvoldoende strak vastgelegd en worden niet goed gevolgd.

Risico: Kans groot, impact groot. Beleid: Door kwetsbaarheid die zich in de interne organisatie

heeft voorgedaan en personele wisselingen bij ons administratiekantoor is de monitoring in

2016 niet voldoende geweest. ln 2017 worden alle administratieve processen opnieuw

gekeken, beschreven en ingevoerd, in samenwerking met een nieuw administratiekantoor en

met hulp van AFAS. Per 1-1-2018 is dit gerealiseerd. ln2017 wordt reeds in de aanloop

hiernaar toe gewerkt met kwartaalrapportages en een strakke liquiditeitsplanning. Vanaf

medio 2017 werken we met zes wekelijkse rapportages.

Cultuurverschillen tussen scholen onderling.

Risico: Kans midden. lmpact midden. Beleid. De inpassing van de Antoon van Dijkschool bij

SSOE is in eerste instantie geleidelijk vorm gegeven. Er is gekozen de school tijd te geven om

te wennen. Dat heeft achteraf niet geleid tot duidelijke en snelle inpassing van deze school.

Strubbelingen en foutieve beleidskeuzes tot gevolg hebbend. ln 2Q17 zal de implementat¡e

middels een 'harde reset' opnieuw moeten plaatshebben. Procedures en werkwijzen, evenals

cultuur zullen hierbij aan bod komen.

Onvoorspelbare leerling prognoses en daling van het aantal leerlingen (krimp); We gaan uit van

prognoses die wij van de gemeenten ontvangen. De werkelijke cijfers wijken af.

Risico: kans, groot, impact midden tot groot:

Maatregelen. We kunnen geen invloed uitoefenen op de venvijzing door scholen. Uiteindelijk

dienen we dus scherp de leerlingenstromen te monitoren en hanteren we een personeelsstop.

Bij sterke groei gaan we hooguit werken met tijdelijk personeel.

Externe risico's

Een verdere daling van de afname van ambulante begeleiding en de bereidheid vanuit het regulier PO

en VO om deze dienstverlening af te nemen bij SSOE;

Risico: kans groot, impact midden: Beleid: inzet op krimp en flexibilisering personeel in de ED.

ln 2017 herbezinning op de instandhouding van de dienstverlening.

28



De ontwikkelingen met betrekking tot de decentralisatie van het buitenonderhoud van de gebouwen

vanuit de gemeenten. Met name de kosten voor onderhoud met een meerjarig karakter op onderdelen

van gebouwen dat niet direct zichtbaar is in relatie tot de zogenaamde koude overdracht van de

gebouwen vanuit de gemeenten;

Risico: kans laag, impact midden: Beleid: MJOP actueel houden en jaarlijks actief preventief

onderhoud plegen. MJOP vaststellen op basis van 20 jaar, de huidige onderhoudsituatie van

de gebouwen is goed te noemen.

De Wet Werk en Zekerheid. De Wet Werk & Zekerheid past - zoals zij is bedoeld niet bij de sector

onderwijs en zorgt voor veel onzekerheid over de inzet van onder andere vervangers bij ziekte en

afwezigheid;

Risico: kans groot, impact midden. Beleid: Eigen risicodrager voor vervangingen/ lnrichten

pool met eigen medewerkers, met harde monitoring en grens. Tevens actieve sturing op

verzuimduurverkorting i.s. m. Arbo dienst.

De ontwikkelingen in de nieuwe cao PO. Het hoger worden van de lasten door o.a. invoering van de

nieuwe CAO PO, de premieontwikkelingen van het ABP Pensioenfonds en het nog niet kunnen

overzien hoeveel kosten dit met zich mee gaat brengen. Ontwikkelingen op het gebied van de hogere

duurzame inzetbaarheid, hogere werkgeverspremies en onvoldoende dekking hiervoor vanuit het

Ministerie onder andere vanuit de GPL;

Risico: kans midden, impact groot: Beleid: ruimte in de formatie creëren door de komende

jaren te realiseren dat maximaal 82Yo van de totale baten uit loonkosten bestaan. Hiermee

wordt wat lucht in het systeem gebracht dat het mogelijk maakt om knelpunten tijdelijk op te

lossen.

Kostenremanentie. Door de dalende leerlingaantallen van de afgelopen jaren daalt ook de bekostiging

voor de materiele zaken, de kosten van deze materiele zaken dalen echter niet evenredig mee;

Risico: kans hoog, impact groot. Beleid: Bij verdere daling van leerlingenaantallen komt de

instandhouding van sommige voorzieningen in gevaar. Daarom starten we in 2Q17 met het

proces van omvorming en reorganisatie. Dit moet leiden toe een meer toekomst bestendige

organisatie van de scholen en beter bezetting van de gebouwen.

Achterstanden bij het Participatiefonds. Er is door onvoldoende beleid en sturing bij het

Participatiefonds een achterstand ontstaan in het beoordelen van dossiers en vergoedingsverzoeken.

Het is het Participatiefonds zo het lükt toegestaan om - in vergelijking met de Belastingdienst - verder

terug dan maximaal 5 jaar deze lasten terug te halen bij de werkgevers. SSOE en andere

schoolbesturen worden nu geconfronteerd met lasten waarvoor zij geen voorziening hebben kunnen

treffen of anderszins op hadden kunnen anticiperen. Ook de werkdruk met het achterhalen van oude

gegevens en het risico deze niet te kunnen achterhalen brengt een risico met zich mee.
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Risico: kans midden, impact midden. Beleid. Wegwerken van oude dossiers, (2013 en

eerder). Yanaf 2014 is alles nu in orde. Wel liggen er nog enkele claims uit de periode

daarvoor. Met Vitus Zuid is een afspraak gemaakt over hoe met deze kosten om te gaan

6.8 Toekomstparagraaf. Waar staat SSOE in 2020-2025

Uit bovenstaande is genoegzaam duidelijk geworden dat het SSOE, meer in het algemeen ook de

hele sector Speciaal Onderwijs in een lastige situatie zit. Doorgaan op dezelfde weg is geen optie.

Wat is de situatie nu en waar liggen kansen voor SSOE?

Allereerst zal SSOE financieel op orde moeten komen. De organisatie moet fors krimpen. Medio 2017

is een fors aantal medewerkers (30 FTE, 50 mensen) uit de organisatie verdwenen. Dat kan nog

zonder gedwongen ontslagen. Daarmee bereiken we dat SSOE per 1-8-2017 een sluitende exploitatie

heeft. De hierboven genoemde risico's, zijn daarmee niet allemaal verdwenen. Ook niet als we het

beleid strak doorvoeren. Om toekomstbestendig te worden is naar de mening van het bestuur een

aantal zaken van belang.

Allereerst het behoud en de uitbouw van onze expertise. We moeten nog meer dan nu, duidelijk

maken wat het speciale is aan ons onderwijs. Scholen, leerkrachten, maar ook ouders moeten altijd

een beroep op ons kunnen doen. Daarvoor zijn meerjarige afspraken nodig met schoolbesturen en

samenwerkingsverbanden. Daarop is de afgelopen jaren al veel inzet gepleegd. Ðat zal minstens op

niveau moeten blijven. Echter, dit niet kan niet als het volledige risico voor de bedrijfsvoering bij SSOE

ligt. Dus mocht het in 2017 en verder niet mogelijk blijken om deze afspraken te maken dat zullen we

onze dienstverlening noodgedwongen moeten inkrimpen of zelfs opheffen. Dat willen we voorkomen

door inzet van goede medewerkers die de meeruvaarde bewijzen. Onderzoek onder onze klanten wijst

uit dat er zeker mogelijkheden blijven voor de dienstverlening van SSOE. Het is dus goed mogelijk dat

SSOE in de nabije toekomst verder gaat met alleen de instandhouding van haar scholen. Dat is

uiteraard goed mogelijk en minder risicovol. Ondenvijsinhoudelijk vinden we dit zeer spijtig omdat

daarmee veel specialistische kennis en ervaring gaat wegvallen voor het reguliere ondenvijs.

Verder is het van belang voor onze continuiTeit dat de leerlingaantallen niet verder teruglopen.

Passend Onderwijs en regulier onderwijs hebben een belang of zelfs expliciet doel om het aantal

leerlingen in SO te laten krimpen. Iegelijk wordt van ons verwacht dat we het dekkend aanbod in

stand houden. Daar zijn alle besturen en samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor. Maar

duidelijk is dat als we allemaal verantwoordelijk zijn, er tegelijk niemand is die de verantwoording

neemt. We zullen zelf dus moeten zorgen dat we er over enkel jaren nog zijn.

Verbreding van de doelgroep

Met het verdwijnen van de clustergrenzen openen zich kansen om ook andere doelgroepen aan te

trekken. Hiertoe zijn wij in goed overleg met de overige schoolbesturen voor SO en regulier onderwijs

We richten ons daarbij vooral op leerlingen waarvoor binnen de samenwerkingsverbanden nog geen

goed aanbod bestaat. Denk aan jonge Ernstig Meervoudig Beperkte (EMB)leerlingen. Ouders van

deze categorie leerlingen kri.jgen veelal vrijstelling van de leerplicht en houden hun kinderen onder de
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zorg van bijvoorbeeld een MKD. Om deze doelgroep aan te trekken zijn we inmiddels met de

zorgpartners in overleg getreden. Deze leerlingen hebben recht op onderwijs en veel van deze

leerlingen kunnen in onze scholen prima terecht. Het betreft hier in onze regio een kleine 100

leerlingen in de leeftijd van 4-8 jaar. Voor samenwerkingsverbanden zal dit leiden tot meer leerlingen

met een hoge bekostiging. Een andere doelgroep is die van de zeer moeilijk lerende kinderen met

ernstige gedragsproblemen. Veel van deze leerlingen gaan buiten de grenzen van ons

samenwerkingsverband naar school. We onderzoeken of wij een setting voor deze leerlingen kunnen

ontwikkelen, in samenwerking met onder andere het SWV Helmond Peelland VO.

Al eerder benoemden we dat door krimp van sommige onderdelen het verschijnsel van kosten

remanentie optreedt. Het deel van de vaste kosten waarvoor de baten niet meer toereikend zijn.

SSOE wil de komende twee jaar onderzoeken of het herschikken van onderdelen kan leiden tot

kostenbesparingen, maar ook tot een betere bezetting. Nu hebben we een nog SO Mytyl en een SO

ZML. We onderzoeken de mogelijkheid om daar één brede SO-voorziening voor Eindhoven van te

maken. Eveneens kijken we hiernaar voor het VSO, Dagbestedingsactiviteiten en arbeidstoeleiding

doen we nu op meerdere locaties voor soms (te) kleine groepen leerlingen . We onderzoeken of dat

niet beter worden samengevoegd. Hierbij spelen uiteraard ook de collega SO-besturen en de

samenwerkingsverbanden een rol. Het eerste overleg over deze heroriëntatie vindt in de eerste helft

van 2017 plaats. Als laatste willen we onderzoeken of we kunnen groeien naar een situatie waarin

onze scholen 50 weken per jaar open zijn voor leerlingen. Al in vele wetenschappelijke onderzoeken,

zelfs al uit de tweede helft vorige eeuw, is aangetoond is, dat met name leerlingen met lagere lQ 's

soms wel 4-6 maanden leerrendement verliezen na 6 weken zomervakantie. Ouders en leerlingen zijn

gebaat bij doorlopend aanbod, ritme en regelmaat. Hoe dit vorm moet gaan krijgen is onderwerp van

onderzoek dat in de tweede helft van 2017 gaat starten.

StaÞilisering van de leerlingenaantallen op het huidige niveau is een eerste vereiste. Gelukkig laten de

laatste ontwikkelingen zien dat het dal in de daling achter ons ligt. Er komt meer instroom, met name

de zogenaamde onderinstroom komt op gang. De achterliggende reden is eerder toegelicht. Als we er

aan de ene kant in slagen de leerlingaantallen op peil te houden en aan de ander kant de formatie

administratieve organisatie, de interne beheersing op orde te houden en de kosten voor personeel in

de hand te houden, is een goede relatie met de samenwerkingsverbanden een derde voorwaarde

voor voortbestaan. Gelukkig is die relatie, op bestuursniveau goed te noemen. SSOE kent een lange

historie, als het aan ons ligt ook nog een lange toekomst. 2017 zal nog een jaar worden met een

tekort, 2018 en verder laten zwarte cijfers zien. Daar koersen we op.
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7 Financieel beleid

Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. Eventueel kan door middel

van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend als het aantal leerlingen van een

school volgens daartoe vastgestelde normen is toegenomen.

ln onderstaand overzicht wordt het aantal leerlingen op de reguliere teldatum 1 oktober 2016

vergeleken met de jaren 2015, 2014 en 2013

2016 2015 2014 2013

Ekkersbeek (opgegaan in De Taalbrug SO/VSO) 327

De Beemden (opgegaan in De Taalbrug SO/VSO) 321

De Horst (opgegaan in De Taalbrug SOA/SO) 333

De Taalbrug SO 430

De Taalbrug VSO 450

Mytylschool EHV 157 174 173 184

Mgr. Bekkersschool 203 204 205 212

Antoon van Dijkschool 203 204

563 542 1258, 1377

De daling van het leerlingaantal tussen 2014 en 2015 is het gevolg van de wetgeving in het kader van

Passend Onderwijs. De stichting was op dat moment de scholen voor Cluster 2 Onderwijs aan het

afstoten en bezig onder te brengen in een andere stichting onder verantwoordelijkheid van een ander

schoolbestuur.

Daarnaast is een significatie daling in leerlingaantallen te zien tussen de jaren 2015 en 2016

veroorzaakt door de invoering van de Wet Passend Onderwijs en de uitvoering daarvan door de

Samenwerkingsverbanden voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Het effect hiervan heeft zich vertaald in significante wijzigingen in bekostiging, exploitatieresultaat en

balanspositie.
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Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31-12-2016. De balans is een momentopname van de

vermogensstructuur van een organisatie. Hierna vindt u een overzicht van de financiële situatie

op 31 december 2016 in vergelijking tot de situatie van het jaar daarvoor. Na de balans volgt een korte

toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Totaal activa

Liqu¡de middelen

Vorderingen

Financ¡ële vaste

activa

Materiêle vaste

acliva

Act¡va

7.549.904

2.660.018

1 .894.1 17

2.995.769

31-12-2016

10.032.9E6

7.525.451

1.583.436

924.099

31-12-2015

Totaal pass¡va

Kortlopende schulden

Voozieningen

Eigen vermogen

Passiva

7.549.904

1.942.895

L'167.949

4.439.060

31-12-2016

r0.032.986

2.132.289

1.1 16.126

6.784.571

31-12-2015

ln bovenstaande balans ¡s het negatieve resultaat reeds veniverkt als onttrekking aan het eigen

vermogen.

Toelichting op de balans.

Algemeen

ln 2015 heeft er ten opzichte van 2014 reeds een aanzienlijke verschuiving in balansposities

plaatsgevonden. Deze verschuivingen waren het resultaat van de afsplitsing van De Taalbrugscholen

(Cluster 2 Onderwijs) aan de Stichting Vitus Zuid en de inbreng door de overname van de Antoon van

Dijkschool en de hiermee gepaard gaande overdracht van activa en passiva. Deze verschuivingen

waren reeds geeffectueerd in augustus 2015 en venruerkt in de balanspositie per 31 december 2015.

Ook voor de balanspositie van 31 december 2016 zrln er aanzienlijke verschuivingen te zien ten

opzichte van de balanspositie op 31 december 2Q15. Deze worden hieronder uiteengezet.

Activa

Materiele vaste activa.

De op de balans opgenomen materiele vaste activa bestaan uit het bij SSOE aanwezige kantoor- en

schoolmeubilair, ICT-middelen (hardware), onderwijskundige apparatuur en Onderwijsleerpakket.

Deze materiele vaste activa zijn opgenomen tegen aanschafwaarde verminderd met de vastgestelde

afschrijvingen.
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Reeds enige jaren stond de vervangende nieuwbouw voor de MBS Eindhoven op het programma. De

Gemeente Eindhoven heeft middelen beschikbaar gesteld in het kader van haar verantwoordelijkheid

voor adequate huisvesting. SSOE heeft haar verantwoordelijkheid genomen door te investeren in

duurzaamheid van het gebouw.

De toename in materiele vaste activa is als volgt te verklaren. ln 2016 is € 2.301.788 geïnvesteerd

Gebouwen € 1.255.829

lnventaris € 1.021.588

Apparatuur € 24.391

Vorderingen

De vorderingen op de balansdatum hebben voornamelijk betrekking op de nog te ontvangen

personele bekostiging van het ministerie. Daarnaast zijn vorderingen opgenomen op Vitus Zuid in

verband met door SSOE betaalde gezamenlijke kosten. Ook enkele Samenwerkingsverbanden lopen

achter bij het overmaken van de bekostiging voor ambulante dienstverlening.

Tevens is opgenomen de vordering op de Gemeente Eindhoven per balansdatum van € 573.668.

Deze heeft te maken met de afwikkeling van de vervangende nieuwbouw van de MBS Eindhoven.

Hiervan is in 2017 reeds een aanzienlijk deel ontvangen. Een restant bedrag wordt ontvangen na

indiening en goedkeuring van de verantwoording van de eerder genoemde vervangende nieuwbouw.

ln 2015 was er nog sprake van een bedrag dat de Gemeente als voorschot had overgemaakt op de

start van deze vervangende nieuwbouw. Dit voorschot was op de balansdatum in 2015 opgenomen

als schuld aan de Gemeente. Dit verklaart de verschuiving tussen de bedragen in de vorderingen en

schulden. Vorderingen laten in 201ô een hoger bedrag zien, schulden een lager bedrag.

Liquide middelen

Als gevolg van het negatieve resultaat in 2016 en de investeringen is het totaal van de liquide

middelen met € 4.865.433,- significant afgenomen.

Voor een specificatie van de mutatie in de liquide middelen wordt verwezen naar het

kasstroomoverzicht in de Jaarrekening.
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Passiva

Eigen Vermogen

Op de balansdatum is het negatieve effect vanuit de Staat van Baten en Lasten reeds verwerkt als

onttrekking aan het Eigen Vermogen.

Dit Eigen Vermogen is ten opzichte van 2015 met € 1.992.072,- afgenomen.

Voozieningen

Bij de inbreng van de Antoon van Dijkschool is in 2015 een aanzienlijke voorziening opgenomen voor

de afwikkeling van een lopend personeelsdossier bij het Participatiefonds. Deze afwikkeling neemt

een aanzienlijk risico met zich mee. Dit is in 2017 een lopend dossier en blijft op de balansdatum

onderdeel uitmaken van de voorzieningen.

ln 20'16 heeft de MBS Eindhoven een nieuw schoolgebouw betrokken. Vanaf 2016 zal voor deze

nieuwbouw een voorziening voor groot onderhoud worden opgebouwd. Er is ten behoeve van alle

schoolgebouwen binnen de stichting een bedrag van € 219.913 gedoteerd aan de vooziening voor

groot onderhoud en een bedrag van € 166.518 daadwerkelijk besteed ten laste van deze voorziening

Kortlopende schulden

Bij deze kortlopende schulden zijn voornamelijk de posten opgenomen met betrekking tot Belastingen

en premies alsmede de schulden terzake van pensioenen. Ten opzichte van 2015 is het

crediteurensaldo met € 146.527 toegenomen, het saldo "overlopende passiva is daar tegenover

gedaald met € 230.906. ln 2015 is in deze post de schuld aan de Gemeente Eindhoven verantwoord

met betrekking tot het vooruit ontvangen bedrag met betrekking tot de vervangende nieuwbouw van

de MBS Eindhoven. Zoals bij de vorderingen beschreven is in 2016 een vordering op de Gemeente

ontstaan. De nog te betalen posten (kortlopende schulden) zijn in 201 6 afgenomen met € 189.395.

Analyse resultaat

De begroting van 2016 liet een negatief resultaat zien van € 820.518. Uiteindelijk resulteert een

negatief resultaat boekjaar 2016 van €2.345.51Q: een verschil van € 1 .524.892 met de begroting

Het negatief resultaat over het boekjaar 2015 bedroeg € 148.026

ln de navolgende paragraaf is een vergelijking en een speciflcatie van de belangrijkste verschillen

opgenomen.

Analyse realisatie huidig jaar 2016 versus realisatie voorgaand jaar 2015 en realisatie huidig

jaar 2016 versus begroting 201 6.

Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde en begrote

baten en lasten voor het kalenderjaar 2Q16 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar

2015.
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Nettoresultaat

Aandeel derden ¡n resultaal

Resultaat na belastingen

Resultaat deelnemingen

Resultaat

F¡nanciële balen en lasten

Saldo baten en lasten

Totaal lasten

Overige instellingslasten

Huisvestingslasten

Afschr¡.lvingen

Personele lasten

Lasten

Totaal baten

Over¡ge baten

Overige overhe¡dsbijdragen

R¡jksb¡jdragen OCenw

Batên

J- 2.345.5'10

-t-2.345.510

0

-t-2.345.510

26.561

-t- 2.372.Q71

16.251.575

1 .210.061

933.921

218.753

1 3.888.840

't3.E79.504

856.690

69.923

12.952.891

Realisatie

201 6

-/- 820.518

0

-/- 820.518

0

-/- 820.518

38.000

-/- EsE.51E

14.348.376

775.060

964.050

257.698

't2.351.568

13.489.858

692.816

70.000

12.727.042

Begroting

2016

-l-'1.524.992

0

t- 1.524.992

0

-t- 1.524.992

-t- 11.439

-/- 1.513.553

1.903.199

435.001

-t- 30.129

J- 38.945

1.537 .272

389.646

1 63.874

-t- 77

225.849

Verschil

Begroting/

Realisatie

2016

-t- 14A.O27

0

J- 148.027

0

-t- 148.027

44.341

-/-'t96.367

24.9r3.893

1 .681 .218

1.293.035

426.506

21.513.134

24.7'17.526

'I .149.597

101.922

23.466.007

Real¡sat¡e

2015

-t-2.'197.484

0

J- 2.197.484

0

-t-2.197.484

-t- 21 .780

4- 2.175.7Q4

-/- 8.662.318

1- 471.157

-t 359.1 14

-t-207.753

-t- 7.624.294

4- 10.434.022

J- 292.907

-/- 31.999

-/- 10.5'r3.'r16

Versch¡l

Realisatie 2015 /

2016

Toelichting op de staat van baten en lasten:

Ten opzichte van 2015 ontstaat een afwükend beeld omdat in de jaarrekening 2015 de exploitatie van

de Taalbrugscholen is meegenomen. ln 2016 is dat niet meer het geval. H¡er staat tegenover dat in

2015 de exploitatie van de Antoon van Dijkschool vanaf augustus is meegenomen en in 2016 voor het

gehele kalenderjaar. Omdat de diverse kostenplaatsen door elkaar lopen is het niet mogelük een

goede analyse ten opzichte van 2015 te maken.

Ondanks het gegeven dat door bovenstaande omstandigheden de analyse niet goed is te maken mag

het volgende niet onvermeld blijven. De verschillen tussen de begroting van 2016 en de real¡satie van

2016 is (deels) terug te voeren op de van rechtswege opgelegde afsplitsing van de Taalbrugscholen

voor cluster 2 in 2015. Het afstoten van bijna 213 van de organisatie betekent niet dat de

achterblijvende organisatie, in dit geval SSOE, meteen 2/3 van de verplichtingen in overhead,

lastendruk en verplichtingen met de daarmee gepaard gaande kosten kan afstoten. Er is gepoogd dit

op een korte termijn te bewerkstelligen. Een aanzienlijk deel van de overhead is reeds ingekrompen,

echter niet in gelijke mate met de afname van de omzet en lastendruk met voorgaande jaren. Ook
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claims van onder andere het Participatiefonds met betrekking tot uitkeringslasten en

premiepercentages vanu¡t de Belastingdienst zijn gebaseerd op bij de rechtsvoorganger geparkeerde

lasten. Het zal nog enkele jaren duren voor hier de balans in is teruggekeerd.

Hieronder wordt daarom ingegaan op de afwijking ten opzichte van de begroting 2016.

Baten (meer baten)

o Rüksbijdragen OC&W € 225.849

Hogere Lumpsumbekostiging als gevolg van

aanpassing in de bekostiging

De subsidie voor leerlingen met een ernstige

meervoudige beperking was lager begroot

Van de samenwerkingsverbanden is minder

bekostiging ontvangen dan begroot

€264.739

€ 109.283

-t- € 148.173

o

a

Overige overheidsbijdragen -l- € 77

Geheel terug te voeren op iets minder ontvangen bekostiging voor gymzalen dan begroot

Overige baten € 163.874

Binnen de overige baten zijn diverse afwijkingen ten opzichte van de begroting zichtbaar

De grootste afwijkingen betreffen o.a.:

De vergoeding van de Taalbrug en Detachering zijn lager -l- € 234.OOO

Er is meer aan ESF subsidies ontvangen dan begroot,

onder andere doordat afrekeningen uit voorgaande jaren gunstiger

uitpakken € 75.502

De vergoedingen voor ambulante diensten zijn groter dan begroot,

dit is echter een effect dat samen moet worden gezien met de onder

Rijksbaten en overige baten verantwoorde mindere opbrengsten vanuit de

Samenwerkingsverbanden. € 302.322

Onder Overige baten (Overig) zijn meer baten verantwoord -/- € 200.050
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Lasten (meer lasten)

o Personele lasten c 1.537.271

Onder andere veroorzaakt door:

De lonen en salarissen zijn hoger dan begroot als gevolg van de

hogere personele inzet van 14 FIE, inclusief het effect van het

eigen risicodragerschap voor (ziekte) vervanging en het effect van

de uitkomst van de cao onderhandelingen in 2015-2016 € 737 .310

Hogere lasten dan begroot in het kader van Flankerend Beleid en

Vaststellingsovereenkomsten € 234.244

Hogere lasten voor inhuur van derden, inclusief de problematiek

rond de PGB middelen en de vervanging van een teamleider

Hogere lasten voor nascholing, bedrijfsgezondheid en

begeleiding van personeel

Huisvestingslasten

Deze huisvestingslasten zijn lager door onder andere:

Een lagere dotatie aan de onderhoudsvoorziening als gevolg

van het terugleveren van oude panden aan de gemeente

€ 317.2'tO

a

Hogere overige lasten inclusief een claim vanuit het

Participatiefonds vanuit het oud werkgeverschap van personeel bij

de overgedragen Cluster 2 scholen / Taalbrug en de dotatie aan

personeelsvoorzieningen € 108.255

Afschrijvingen

De investeringen in de vervangende nieuwbouw, de inrichting van de

MBS Eindhoven en de Mytylschool hebben pas laat in het jaar zijn

effect gekregen en daarmee ook de begrote afschrijvingen.

€ 96.066

-t- € 30.129

-t- € 58.087

-t- € 38.94s

a

Hogere lasten voor dagelijks onderhoud van gebouwen

en schoonmaak € 68.324

Aanzienlijk lagere energiekosten dan begroot -t-€ 48.189
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a Overige lnstellingslasten

Deze zijn hoger dan begoot € 435.000

De administratie en beheerslasten zijn hoger, onder andere door

de uitbesteding administratie, bestuurs- en managementondersteuning

en kosten public relations € 168.292

De kosten inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn hoger als

gevolg van hogere reproductiekosten, aanschaf kleine inventaris

en huur apparatuur € 89.408

De overige kosten zijn hogere uitgaven kantoorbenodigdheden,

kosten telecommunicatie, abonnementen algemeen, leerlingvervoer,

schoolzwemmen, kantinekosten en de ontwikkeling van de websites

en huisstijl € 177.300

Investeringen en financieringsbeleid

SSOE had een gunstige liquiditeitspositie. Hierdoor konden investeringen gedurende het gehele jaar

plaatsvinden en uit eigen middelen worden voldaan.

Vanuit de Rijksbekostiging zijn er in 2016 investeringen gedaan in onder andere lCT, inventaris en

apparatuur en leermiddelen. Een aantal investeringen in meubilair die waren gepland voor 2015 zijn

doorgeschoven naar 2016. Dit zijn onder andere de investeringen in het nieuwe meubilair voor de

Mytylschool en de MBS.

Na een lang voorbereidingstraject is in 2015 gestart met de transformatie van een gebouw aan de

Venetiëstraat te Eindhoven. ln november 2016 kon de MBS hier worden gehuisvest. De transformatie

van dit gebouw wordt hoofdzakelijk door de gemeente Eindhoven gefinancierd uit hoofde van haar

verplichting om voor adequate onderwijshuisvesting te zorgen. SSOE heeft eveneens een gedeelte

van de transformatie bekostigd. SSOE heeft derhalve geïnvesteerd in duurzaamheid van het gebouw.

Zo zijn een aantal energievoozieningen en gebouwelijke aanpassingen gerealiseerd die op termijn

gaan leiden tot een forse besparing op onderhoud, energiekosten en schoonmaak.
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Treasuryverslag

De stichting hanteert het uniforme model van de Besturenraad. Dit is op 24 maarl2007 vastgesteld. ln

2011 is deze aangepast aan de bestuursstructuur van SSOE en veranderde wet- en regelgeving. Op

30 juni 2011 is dit Treasurystatuut opnieuw vastgesteld. Vervolgens is dit statuut aangepast aan de

Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten van het Ministerie OCW uit 2016. Dit statuut is vastgesteld in

de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 20 april 2017.

ln dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en

beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen

overeenkomstig hun bestemming worden besteed.

De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. De economische crisis welke in

2008 begon heeft ook in 2015 bij SSOE zijn sporen achtergelaten. De vergoedingen op deposito's en

de rentestanden op reguliere spaarrekeningen zijn dusdanig laag dat het geen enkele meerwaarde

had om middelen die voor korte of langere termijn niet voor publieke taken worden aangewend weg te

zetten in deposito's. Rekening-courant rekeningen zijn ondergebracht bij de Rabobank. De voor de

bedrijfsvoering niet onmiddellijk noodzakelijke liquide middelen zijn ondergebracht in aan de rekening

courant gekoppelde spaarrekeningen. De tegoeden op deze rekeningen waren direct opeisbaar.

Bankrekeningen die van oudsher nog lopen bij Vanlanschot Bankiers en de ABNAMRO zijn in 2016

en 2017 komen te vervallen.

De stichting heeft geen middelen uitstaan in risicovolle producten.

De totale (saldo) fìnanciële baten over 2016 bedroegen € 26.561,-.

Dat is € 21 .780,- minder dan in 2015 en € 1 1.439,- minder dan voor het jaar 2016 geraamd

Er heeft een aanzienlijke daling plaatsgevonden in de tiquide middelen van de stichting.

Dit is reeds toegelicht bij de balanspost Liquide Middelen en gespecificeerd in het kasstroomoverzicht.

Voo¡ 2017 is het bedrag aan financiële baten wederom op een voorzichtig niveau begroot. Uitgaven

ten laste van de liquide middelen ten behoeve van investeringen, realisatie van de

huisvestingsplannen en de tegenvallende rentestanden zullen ook in 2017 leiden tot aanzienlijk lage

fìnanciële baten.
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I SSOE in kengetallen

Financieel

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentaþiliteit, huisvestingsratio en het weerstandsvermogen

worden de onderstaande kengetallen vermeld en toegelicht.

De Onderuijsinspectie heeft indicatoren met betrekking tot de risicoanalyse vastgesteld.

Deze worden eveneens vermeld.

Huisvestingsratio

Liquiditeit (Current Ratio)

Rentabiliteit (1 -jarig)

Solvalbiliteit (definitie 2)

Weerstandsvermogen

Kengetal

0,06

2,34

-0,17

0,74

0,32

2016

0,05

4,27

-0,01

0,79

0,27

2015

Groter dan 0,10

Kleiner dan 0,75

Kleiner dan -0,10

Kleiner dan 0,30

Kleiner dan 0,05

Signaleringswaarde

Onderwijsinspectie

Huisvestingsratio

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding aan tussen de lasten van huisvesting en de totale

lasten (inclusief de financiële lasten).

De definitie van deze ratio is als volgt geformuleerd: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen

op gebouwen en terreinen gedeeld door de som van de totale lasten (inclusief de fìnanciële lasten).

Hierbij wordt door de Onderwijsinspectie een signaleringswaarde gehanteerd groter dan 0,10

De Huisvestingsratio van SSOE is 0.06 (2016) 0.05 (2015)

De huisvestingsratio is voor 2016 kleiner dan de signaleringswaarde van de ondenivijsinspectie en is

ten opzichte van 2015 gestegen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen aan en verschaft inzicht in

de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op lange termijn aan

haar verplichtingen kan voldoen.

Hierbij wordt de definitie 2 gehanteerd:

Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen
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Hierbij wordt door de Ondenvijsinspectie een signaleringswaarde gehanteerd kleiner dan 0,30

De solvabiliteit voor SSOE is 0.74 (2016) 0.79 (2015)

Dit geeft aan dat 74Yo van het totale vermogen uit Eigen Vermogen oftewel reserves en voorzieningen

bestaat. Het houdt tevens in dat260/o van het totale vermogen wordt gefinancierd met vreemd

vermogen.

De solvabiliteitspositie is voor 2016 hoger dan de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en is

ten opzichte van 2015 gedaald.

Liq u i diteit (cu rre nt ratio)

De current ratio is een maatstaf die aangeeft of het samenwerkingsverband in staat is om op korte

termijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Definitie; Dit is de verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en

voorraden) en de kortlopende schulden.

Hierbij wordt door de Onderwijsinspectie een signaleringswaarde gehanteerd kleiner dan 0,75

De liquiditeitsratio voor SSOE is 2.34 (201614,27 QO15\

De ratio geeft aan dat bij SSOE 2,34 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende

schulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en

overlopende passiva.

De Stichting heeft op 31 december 2016 de beschikking over € 2.660.018,- aan liquide middelen en

heeft daarnaast € 1.894.1 17,- open staan aan nog te ontvangen bedragen.

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande

schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 1.942.895,-.

De liquiditeitspositie is voor 201 6 groter dan de signaleringswaarde. ln vergelijking met 2015 is de

liq uiditeitspositie gedaald.

Er zijn geen voorzieningen waarmee in de bovenstaande berekening rekening had moeten worden

gehouden.

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot

de totale baten.

Definitie van Rentabiliteit; Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
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De onderwijsinspectie hanteert hierbij een signaleringswaarde kleiner dan -0,10.

De rentabiliteit geeft de verhouding aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het

uiteindelijke resultaat.

De rentabiliteit voor SSOE is -0.17 (2016) 0.01 (2015)

De Stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 13.909.871, een resultaat behaald van

-l- € 2.345.510. Dit houdt in dat er naast de inzet van elke euro die ontvangen en besteed wordt er

€ 0,17 wordt ingeteerd op de reserves.

De rentabiliteitspositie is voor 2016 kleiner ten opzichte van de signaleringswaarde. ln vergelijking met

2015 is de rentabiliteit gedaald.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering

behorende risico's op te vangen.

De definitie van weerstandsvermogen; het Eigen Vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief

financiële baten).

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.

ln deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen

benadrukt.

Het kengetal voor het weerstandsvermogen voor de stichting is 0.32 Q016\ 0.27 (2015\

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren

van de planning en control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke

financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

Het weerstandsvermogen is voor 2016 groter ten opzichte van de signaleringswaarde. ln vergelijking

tot 2015 is het weerstandsvermogen gedaald.
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9 Continuiteitsparagraaf

A. Gegevensset
41.
Onderstaand wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor Stichting Speciaal Onderwijs &

Expertisecentra in het jaar 2017 en verder. Ook in het bestuursverslag keken we naar de toekomstige

ontwikkelingen. Onder verwijzing naar paragraaf 6.9. Met behulp van de cijfers en toelichtingen

daarop voor de Kengetallen, Balans, Staat van baten en lasten en Overige rapportages willen we een

beeld geven over de continuileit van onze stichting.

Voor deze Stichting is een meerjarenbegroting opgesteld voor de jaren 2017 tot en met 2020. Deze

Begroting is in de vergadering van de Raad van Toezicht in2017 goedgekeurd. Daarna is op basis

van ontwikkelingen en inzichten een prognose opgesteld over hetzelfde tijdspad. Deze wijken van

elkaar af. Zowel de originele door het bestuur vastgestelde en door de RvT goedgekeurde beqrotinq

over 2017 alsmede de pro,g-@ over de jaren 2017-2020 worden in deze paragraal gepresenteerd.

Het zijn de uitgangspunten met betrekking tot de meerjarenprognose die hieronder uiteen worden

gezet en toegelicht. Daar waar in onderstaande tekst nog wordt veruezen naar de begroting wordt

echter de prognose bedoeld.

Er is geen sprake van doorcentralisatie van de huisvesting. Grote investeringen in de nieuwbouw van

de MBS Eindhoven en de investeringen in de inrichting van deze school en de Mytylschool Eindhoven

hebben in 2016 plaatsgevonden. Voorde komende jaren staan geen majeure investeringen in de

planning. Alleen de hoog nodige en defecte zaken met betrekking tot de inventaris, ICT en

onderwijsleerpakket zal worden vervangen.

ln het kader van de Wet Passend Onderwijs en ingegeven door wet- en regelgeving heeft de Stichting

Speciaal Onderwijs & Expertisecentra in 2015 haar activiteiten met betrekking tot het cluster 2-

onderw¡js afstoten. Daarnaast heeft SSOE het bevoegde gezag en de activiteiten van Antoon van

Dijkschool in Helmond overgenomen. Dit is een aanzienlijk kleinere organisatie waarbij niet gesteld

kan worden dat voor de bovenschoolse activiteiten en administratieve taken en zorg voor personeel

het bovenschoolse apparaat evenredig kan worden verkleind.

Daarnaast zorgt het gevoerde beleid binnen Passend Onderuvijs vanuit de Samenwerkingsverbanden

voor een versnelde afname van de leerlingaantallen in het Speciaal en Voortgezet Speciaal

Ondenvijs. Daar waar voorheen leerlingen tot en met 2Q jaar in het Voortgezet Speciaal Onderwijs

onderwijs konden volgen worden nu leerlingen ouder dan 18 jaar niet meer door de

Samenwerkingsverbanden als toelaatbaar voor het speciaal onderuijs gezien en daarmee niet meer

ingeschreven en bekostigd.
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De middelen die door het Samenwerkingsverband beschikbaar worden gesteld bij het afgeven van

een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vallen steeds vaker in de bekostiging Categorie 1. Terwijl voor

veel leerlingen een hogere bekostiging benodigd is die past bij de speciale ondersteuning die deze

leerlingen eigenlijk nodig hebben.

Daarnaast komen langzaam de overeenkomsten met betrekking tot de verplichte afname voor

ambulante begeleiding tot een einde. Samenwerkingsverbanden kennen deze middelen toe aan het

reguliere ondenrvijs. Doordat ook deze ondenivijsinstellingen te maken hebben met krimp in leerlingen

en een mogelijk overschot van personeel zijn zij minder geneigd om deze ambulante begeleiding bij

de Externe Dienstverlening van SSOE in te kopen. Zijkiezen er vaak voor om zittend personeel op te

leiden en in te zetten voor leerlingen met deze speciale behoeftes.

Door bovenstaande oorzaken ziet SSOE zich genoodzaakt in te zetten op een sterke daling van de

personele formatie. Verwacht wordt dat dit kan worden gerealiseerd door interne mobiliteit en

natuurlijk verloop. Hierbij lopen de beleidsontwikkelingen bij de Samenwerkingsverbanden en de

daling van de leerlingaantallen echter niet in de pas bij de mogelijkheden die SSOE heeft om de

daling van de personele inzet te realiseren.

Daarin zijn de volgende aannames venruerkt:

o Onderstaande gegevens heþben betrekking op de rechtspersoon / bevoegd gezag van de

Cluster 3-scholen en de Externe Dienstverlening.

o De leerlingprognoses zijn voorheen opgesteld door een extern bureau gebruikmakend van de

gegevens uit de gemeentelijke basisadministraties. De afgelopen jaren bleken deze

prognoses niet te kloppen. Mede veroorzaakt door de effecten van het beleid op Passend

Onderwijs. We gaan hier echter uit van een lichte daling van het leerlingaantal vanaf 1-10-

2016 voor de komende jaren.

. Daarnaast gaan we uit van een voorlopige toezegging vanuit de samenwerkingsverbanden

(verantwoord als Rijksbijdrage ) voor aanvullende dienstverlening van € 700.000,- voor 2017

aflopend tot € 200.000,- in 2020.

. De Externe Dienstverlening wordt in staat geacht naast de toezeggingen (zie hierboven) de

extra omzet te genereren. Deze zijn verantwoord bij de overige baten. lndien deze opzet niet

lukt zullen evenredig de personeelslasten worden verminderd.

r De personele inzet is gebaseerd op de vastgestelde formatieplannen, hierin rekening

gehouden met natuurlijk verloop. En een gemiddelde personeelslast van € 60.000 per FTE.

r Voor de balansprognose is rekening gehouden met de vastgestelde meerjarige

(investerings)prognose en het hierin meegenomen resultaat.
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Aantallen Leerlingen en Personele Bezetting in FTE

Kengetallen

Leerling aantallen

Personele bezetting in

FTE per 31-12

- Management /

Directie

- Onderwijzend

personeel

- Overige

medewerkers

582

222

12

100

1't0

Realisatie

20'15

563

213

l3

92

108

Realisatie

20't6

560

1-g-'17

(max) 195

12

91

92

Begroting

20'17

559

r90

12

90

88

Begroting

2018

555

r90

12

90

88

Begroting

2019

550

185

12

88

85

Begroting

2020

Bovenstaande personele bezetting is in overeenstemming met de plannen opgesteld in het

vastgestelde bestuursformatieplan voor het schooljaar 2017-2018 op basis van de vastgestelde

streefformatie voor personeel met een vaste aanstelling inclusief het personeel in dienst voor de

vervangingen in het kader van het Eigenrisicodragerschap voor vervanging bij afwezigheid door

(onder andere) ziekte. lnclusief personeel op detacheringbasis bij de nevenvestiging Blauwe Bloem bij

het Novaliscollege.
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Totaal Activa

Totaal Vlottende activa

Liquide Middelen

Vorderingen

Totaal vaste activa

Materiële vaste activa

Activa

10.032.986

9.108.887

7.525.451

1.583.436

924.099

924.099

Realisatie

31-12-20'15

7.549.904

4.5s4.135

2.660.018

1.894.1't7

2.995.769

2.995.769

Realisatie

31-12-2016

6.972.038

4.358.670

2.608.670

1.750.000

2.613.368

2.613.368

Prognose

31-'t2-2017

7.140.153

4.889.654

3.139.654

1.750.000

2.250.499

2.250.499

Prognose

31-12-2018

7.291.240

5.363.304

3.613.304

1.750.000

1.927.936

1.927.936

Prognose

3't-12-2019

7.121.148

5.193.212

3.443.212

1.750.000

r.927.936

1.927.936

Prognose

3',1-12-2020

42.
Balans

Balans; weergegeven bij benadering. Mutaties in de Materiele vaste activa zijn weergegeven op bas¡s

van de stand van de activa t-1 minus de afschrijvingen in jaar t. Mutaties in het Eigen Vermogen zijn

weergegeven op basis van de resultaten uit de onderstaande Staat van Baten en Lasten. De

Vorderingen en Kortlopende schulden worden gemakshalve op hetzelfde niveau gehouden. Het

verloop in de voorziening groot onderhoud is meegenomen op de jaarlijkse raming van uitgaven en

dotaties aan de voorziening op basis van de Meerjaren OnderhoudsPlannen. De balansposities op

einde boekjaar 2017 en verder zijn gebaseerd op de meerjarenplg@gs zoals verder weergegeven.

De in de balans opgenomen liquiditeitsprognose en de stand van de voorziening is gecorrigeerd voor

de in de begroting / prognose 2017-2020 opgebouwde vooaieningen.

829.41

Totaal Passiva

Kortlopende schulden

Voorzieningen

Eigen vermogen

Algemene reserve

Passiva

10.032.986

2.132.289

1.116.126

6.784.571

6.784.571

7.549.904

1.942.895

1.167 .949

4.439.060

4.439.060

6.972.038

1.900.000

1.245.650

3.826.388

3.826.388

7.140.153

1.900.000

1.323.250

3.916.903

3.916.903

7.29'1.240

1.900.000

1.381.400

4.009.840

4.009.840

7.121.148

1.900.000

1.128.134

4.093.014

4.093.014
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Staat / Raming van Baten en Lasten

Bij benadering

Voor de goede orde wijzen er op, dat voorgaande vastgestelde begroting 2017 en de gepresenteerde

meerjarenprognose 2017-2020 uitgaat van de huidige (bekende) wet- en regelgeving, waarbij

rekening is gehouden met de effecten van het beleid Passend Onderwijs bij de diverse

Samenwerkingsverbanden. Ook de ontwikkelingen op het gebied van de cao PO en de bekostiging

hiervan zijn niet meegenomen. Daarbij zal de realisatie in de toekomst al op grond van voorgaande

zondermeer afwijken; daarenboven voorts ook omdat de prakttjk weerbarstig rs. Er ls in dít verslag niet

gewerkt met scenario's, noch hebben wij aan de accountant opdracht gegeven om bovenstaande

begroting als meerjarenprognose te controleren.

De balans per 31 december 2015 betreft de situatie na het afstoten van het Cluster 2-onderwijs en

na de fusie tussen de Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra met het Expertisecentrum

Antoon van Dijkschool op 1 augustus 2015. Tevens is het negatieve resultaat over de verslagperiode

2015 verwerkt als onttrekking aan het Eigen Vermogen.

Nettoresultaat

Financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

Totaal lasten

Overige instellingslasten

Huisvestingslasten

Afschrijvingen

Personele lasten

Lasten

Totaal baten

Overige baten

Overige overheidsbijdragen

Rijksbijdragen OCenW

Baten

-t-2.345.510

26.561

-t- 2.372.071

16.251.575

1.210.061

933.921

218.753

13.888.840

13.879.s04

856.690

69.923

12.952.891

Realisatie

2016

25.338

25.338

13.745.681

604.500

917.400

352.594

11.871.187

't3.771.019

832.00

8't.000

12.8s8.019

Vastgestelde

Begroting

2017

-t- 612.672

13.000

-l- 625.672

14.442.481

604.500

917.400

382.401

12.538.180

13.816.809

1.289.001

81.000

12.446.808

Vastgestelde

Prognose

2017

90.515

13.000

77.515

13.319.843

604.500

I't7.400

362.869

11.435.O74

13.397.358

1.350.000

81.000

11.966.358

Prognose

2018

92.937

'13.000

79.937

13.488.186

604.500

917.400

354.915

11.611.371

13.568.r 23

1.536.999

81.000

11.950.'124

Prognose

2019

83.174

13.000

70.'174

'13.307.720

604.500

917.400

322.563

11.463.257

13.377.894

1.386.999

81.000

11.909.895

Prognose

2020
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De balans per 3l december 2016 betreft de situatie na de aanzienlijke investeringen uit de eigen

middelen ten behoeve van de realisatie van voorzieningen in duurzaamheid ten behoeve van het

onderwijs in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs bij de MBS Eindhoven, de inrichting van deze school

en de investeringen in de inrichting met meubilair bij de Mytylschool Eindhoven. Voor beide scholen

geldt dat het oude meubilair volledig technisch en economisch was afgeschreven. De mutatie in de

liquide middelen betreft onder andere deze eerder genoemde investering en is mede gedaald door het

aanzienlijke exploitatietekort over 20'16.

De daling in het eigen vermogen is eveneens het resultaat van het aanzienlijke exploitatietekort over

2016. De voorzieningen zijn onder meer gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplannen voor groot

onderhoud.

De vastgestelde en goedgekeurde begroting voo¡ 20'17 is sluitend

De vastgestelde en goedgekeurde Prognose over 2017 is niet sluitend en laat een tekort zien van €

612.000. Zoals de prognose laat zien wordt naar venivachting vanaf 2018 weer een klein positief

resultaat verwacht.

Bovenstaande prognose geeft voor 2017 de prognose weer van de Stichting Speciaal Ondenvijs en

Expertisecentra in de huidige vorm inclusief het bovenschoolse bestuursbureau, de Externe

Dienstverlening en de Transitieactiviteiten.

Voor 2017 zijn hier voor de Stichting Speciaal Onderwijs de incidentele lasten met betrekking tot het in

de prognose 2017 opgenomen flankerend personeelsbeleid opgenomen. Doel van dit flankerend

beleid is om te trachten zonder gedwongen ontslagen mobiliteit te vergroten van binnen naar buiten

de organisatie om zo de personeelssterkte in te krimpen.

SSOE volgt zeer nauwgezet de ontwikkelingen op het gebied van Passend Ondenrijs en de

plannen van de regering om te komen tot een andere financiering van het speciaal onderwijs en de

leerlinggebonden financiering. SSOE tracht in een vroeg stadium te anticiperen op de ontwikkelingen

en in overleg te treden met haar partners in het onderwijs. Hierbij benadrukt SSOE haar rol in het

speciaal onderwijs met het motto: "SSOE- onmisbare partner in Passend Onderwijs".

De verwachte financiële baten voor 2017 en verder zijn verder naar beneden bijgesteld.

Dit door dalende leerlingaantallen. Een klein gedeelte van deze daling betreft krimp in de regio. Het

voornaamste aandeel in deze daling heeft het beleid omtrent Passend Onderwijs van de

Samenwerkingsverbanden voor PO en VO in de regio waar SSOE actief is.

Ook de middelen vanuit de Samenwerkingsverbanden voor ambulante begeleiding voor leerlingen in

het regulier PO en VO nemen af. Enerzijds door het aflopen van de verplichte afname van ambulante

begeleiding van de Tripartiete afspraken, anderzijds door de afname van de bereidheid vanuit het

regulier onderwijs deze ambulante begeleiding extern in te huren.
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SSOE heeft in haar personeelsbeleid opgenomen uit te gaan van ontslagbeleid bij substantiële

daling van deze bekostiging. De algemene reserve kan beperktworden aangesproken om extra

kosten gepaard gaand met de afvloeiing van personeel op te vangen. Dit zijn kosten voor onder

andere scholing, outplacement en trajectbegeleiding. De Algemene Reserve van de Stichting zal niet

worden ingezet om structurele verplichtingen aan te gaan bijv. door personeel in dienst te houden

waarvoor geen structurele bekostiging is. Uitzondering hierop zijn de activiteiten van de Externe

Dienstverlening. SSOE neemt nog voor het komende jaar de inzet van de ambulante dienstverlening

voor haar rekening zonder de zekerheid dat hiervoor vanuit de samenwerkingsverbanden en of het

regulier onderwijs dekking voor kan worden gegenereerd. ln de begroting wordt er nog vanuit gegaan

dat er een effect ontstaat dat de daling van de inkomsten van de samenwerkingsverbanden en de

ïripartiete overeenkomsten kunnen worden opgevangen met door het regulier onderwijs af te sluiten

contracten voor ambulante begeleiding. Contractactiviteiten.

lndien medio 2017 blijkt dat de bereidheid vermindert om vanuit het regulier onderwijs deze ambulante

begeleiding vanuit de Externe Dienstverlening af te nemen zal besloten worden tot het versneld

inkrimpen van het personeel betrokken bij deze ambulante dienstverlening.

ln 2017 en verder verwacht SSOE mogelijk onvoorziene kosten in het buitenonderhoud. Na de

doordecentralisatie van het buitenonderhoud vanuit de gemeenten naar de schoolbesturen is er extra

bekostiging voor dit onderdeel aan de bekostiging toegevoegd. Vanuit deze extra middelen is SSOE in

staat om vanaf 1 januari 2015 extra middelen te doteren aan de onderhoudsvoorziening. Vanuit de

Gemeente Eindhoven en Helmond heeft er echter een zogenaamde koude overdracht

plaatsgevonden. De gemeenten hebben de middelen die zij hebben kunnen reseryeren voor

toekomstig onderhoud niet overgedragen aan de schoolbesturen. SSOE en andere schoolbesturen

worden inmiddels geconfronteerd met kosten die voortvloeien uit noodzakelijk meerjarig onderhoud

waarvoor de voorziening niet toereikend is. Bijvoorbeeld aan ondergrondse voorzieningen als

waterleidingen en riolering waar nu na 20 tot 30 jaar noodzakelijk onderhoud dient plaats te vinden

maar waaryoor de gemeenten de verantwoordelijkheid vanuit de doordecentralisatie buitenonderhoud

nu doorschuiven naar de schoolbesturen-

Verwacht wordt dat SSOE ook in 2017 nog niet positief zal draaien in de exploitatie. Dit heeft direct

gevolgen voor de financiële kengetallen. Daar waar deze nu nog (ruim) boven de signaleringsgrenzen

van de lnspectie van het Onderwijs zitten zullen deze naar verwachting de signaleringsgrenzen dicht

naderen.
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B. Overige Rapportages
Bl. lnterne risicobeheersing en -controlesysteem
De risico's ten opzichte van voorgaande jaren zijn voor SSOE als stichting voor (Voortgezet) Speciaal

Onderwijs aanzienlijk toegenomen. De afgelopen jaren is steeds tijdig geprobeerd te anticiperen op de

diverse ontwikkelingen, met name in het Passend Onderwijs, de Cao PO en de decentralisatie van het

buitenonderhoud. Daar waar in voorgaande jaren diverse ontwikkelingen waar op werd voorbereid niet

tot uitvoer kwamen, denk aan de miljoenen bezuinigingen aangekondigd in2012,2013 en 2014, is het

voor SSOE in 2016 nog minder goed verlopen dan verwacht.

Binnen de stichting worden door middel van een meerjarenbegroting deze risico's per school en op

bestuursniveau in beeld gebracht. Periodiek worden rapportages opgesteld over het verloop van het

resultaat gedurende het jaar ten opzichte van de begroting. Deze rapportages geven tevens een

raming van het resultaat tot en met einde van het boekjaar. Deze rapportages worden besproken

binnen het Directeuren Beraad, Bestuur en de Raad van Toezicht. Daarnaast wordt de informatie uit

deze overzichten gebruikt om afwijkingen te signaleren en om op een zo vroegtijdig mogelijk tijdstip in

te kunnen grijpen.

Ondanks deze werkwijze heeft SSOE in 2Q17 le maken gekregen met een zeer tegenvallend

resultaat. Vanuit de RvT is besloten een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de werking van de

Administratieve Organisatie en lnterne Beheersingsmaatregelen.

Vooruitlopend daarop heeft het Bestuur van SSOE reeds besloten om een onafhankelijk adviesbureau

om ondersteuning te vragen bij het opstellen van de meerjarenbegroting over 2017 en de hierin

genomen beleidskeuzes.

Tevens is besloten om per ultimo 2017 afscheid te nemen van het huidige administratiekantoor en

verder te gaan met een partij die kan werken met AFAS. Hierbij worden alle administratieve processen

geautomatiseerd in één en hetzelfde softwarepakket: van Financieel tot HRM, van Logistiek tot CRM

en Projecten.

B 2. Belangrijkste risico's en onzekerheden

SSOE ziet voor de komende periode diverse risico's. Dit zijn onder andere de risico's met betrekking

tot:

. Leerl¡ngprognoses en daling van het aantal leerlingen (krimp); Deze zijn in de meerjaren

begroting hierboven verwerkt.

¡ Passend Ondenvijs in relatie tot de landelijke beleidsvoornemens, het beleid vanuit de diverse

Samenwerkingsverbanden voor PO en VO. Verwacht wordt een verdere afname van het

aantal leerlingen dat toelaatbaar wordt verklaard voor Speciaal en Voortgezet Speciaal

Onderwijs. De hiermee samenhangende bekostiging wordt vanuit dit beleid eveneens

versoberd;
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Een verdere daling van de afname van ambulante begeleiding en de bereidheid vanuit het

regulier PO en VO om deze dienstverlening af te nemen bij SSOE.

De ontwikkelingen met betrekking tot de decentralisatie van het buitenonderhoud van de

gebouwen vanuit de gemeenten. Met name de kosten voor onderhoud met een meerjarig

karakter op onderdelen van gebouwen dat niet direct zichtbaar is in relatie tot de zogenaamde

koude overdracht van de gebouwen vanuit de gemeenten;

De Wet Werk en Zekerheid. De Wet Werk & Zekerheid past - zoals zij is bedoeld niet bij de

sector onderwijs en zorgt voor veel onzekerheid over de inzet van onder andere vervangers

bij ziekte en afwezigheid;

De ontwikkelingen in de nieuwe cao PO. Het hoger worden van de lasten door o.a. invoering

van de nieuwe CAO PO, de premie ontwikkelingen van het ABP Pensioenfonds en het nog

niet kunnen overzien van hoeveel kosten dit met zich mee gaat brengen. Ontwikkelingen op

het gebied van de hogere duurzame inzetbaarheid, hogere werkgeverspremies en

onvoldoende dekking hiervoor vanuit het Ministerie onder andere vanuit de GPL;

Kostenremanentie. Door de dalende leerlingaantallen van de afgelopen jaren daalt ook de

bekostiging voor de materiele zaken, de kosten van deze materiele zaken dalen echter niet

evenredig mee;

Achterstanden bij het Participatiefonds. Er is door onvoldoende beleid en sturing bij het

Participatiefonds een achterstand ontstaan in het beoordelen van dossiers en

vergoedingsverzoeken. Het is het Participatiefonds schijnbaar toegestaan om - in vergelijking

met de Belastingdienst - verder terug dan maximaal 5 jaar deze lasten terug te halen bij de

werkgevers. SSOE en andere schoolbesturen worden nu geconfronteerd met lasten waarvoor

zij geen voorziening hebben kunnen treffen of anderszins op hadden kunnen anticiperen. Ook

de werkdruk met het achterhalen van oude gegevens en het risico deze niet te kunnen

achterhalen brengt een risico met zich mee.

ln Hoofdstuk 6 van dit document zijn onder 6.7 Risicoanalyse bovenstaande risico's en onzekerheden

ook opgenomen. ln dat hoofdstuk wordt eveneens ingegaan op de impact van de risico's en

onzekerheden.

Beleidskeuzes

Om gedwongen ontslagen (RDDF-plaatsingen) in 2Q17 en 2018 en daarmee het weg laten vloeien

van fionge) talentvolle arbeidskrachten en de h¡ermee gepaard gaande onrust binnen de organisatie

die op zichzelf aan verandering onderhevig is, zoveel als mogelijk is te voorkomen, heeft SSOE een

flankerend personeelsbeleid ontwikkeld. Werknemers die op vrijwillige basis ontslag nemen en of

kiezen voor vermindering van werktijd worden hiervoor beloond. De kosten van dit flankerend beleid

maken onderdeel uit van het exploitatietekort over 2017 en komt ten laste van het eigen vermogen

van de stichting.

SSOE zet echter onverminderd in op het reduceren van de personele inzet. Reeds in het

Bestuursformatieplan 2017-2018 is sprake van een maximaal plafond van 195 FTE. Daar waar

mogelijk zal op een verdere reductie van de personele inzet worden ingezet. Dit betekent dat er een

o

a

o

o

a

o
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personele reductie wordt gerealiseerd van meer dan 30 FTE, ofwel 15% van het totale personeel zal

in 2017, voornamelijk als gevolg van passend onderwijs hun baan verliezen bij SSOE. Dat dit gepaard

gaat zonder gedwongen ontslagen is opmerkelijk te noemen. Dit komt bovenop de 10 en 15 FTE die

reeds in 2014 en 2015 zijn afgevloeid. De grens van onze mogelijkheden komt echter wel in zicht!

De Stichting is vanaf 1 januari 2016 eigenrisicodrager voor de kosten van vervanging bij (onder

andere) ziekte. Dit houdt in dat er aanzienlijk minder premie hoeft te worden afgedragen aan het

Vervangingsfonds. Een gedeelte van de besparing wordt in een pool ingezet om vervanging vorm te

geven een ander deel wordt ingeboekt als besparing op de kosten. Hiervoor is door SSOE een

duidelijk ziekte- en vervangingsbeleid opgesteld. De vervangers in de Vervangingspool hebben een

dienstverband binnen SSOE. Er kan geen beroep worden gedaan op externe inhuur (al dan niet via

een dienstverband of uitbreiding van uren) om de afüvezigheid op te vangen.

Vanaf 1 januari 2014 vall het Autisme Steunpunt binnen de SSOE. Voor dit steunpunt zijn vanuit de

Regionale Samenwerkingsverbanden reeds toezeggingen gedaan voor de flnanciering. De begroting

van de kostenplaats Autisme Steunpunt is niet sluitend. Het Bestuur van SSOE hecht echter veel

waarde aan deze expertise en staat garant voor het restant van de bekostiging. Dit jaar zal een

evaluatie over onder andere het bestaansrecht van het Autisme Steunpunt worden gehouden.

SSOE kent - in samenwerking met Vitus Zuid - een aantal transitieactiviteiten. Deze zijn

ondergebracht in een extern bedrijfspand en een huurwoning van de Woningstichting Thuis. ln2017

vindt een evaluatie plaats van deze activiteiten.

Het bestuur van SSOE kiest er voor om vanuit het eigen vermogen een gedeelte van de taak voor

ambulante begeleiding beschikbaar te houden voor het regulier onderwijs. Door dit risico te nemen

verwacht het bestuur dat de vraag naar reguliere ambulante begeleiding minder snel zal afnemen en

dat de expertise in huis kan worden gehouden.

Harde afspraken overafname van diensten en of de overname van personeel zal leiden tot een

hogere opbrengst dan wel een afname van de personele kosten.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 en verder kan een sluitende begroting (eventueel met een overschot)

worden gepresenteerd.
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10 Verslag Raad van Toezicht

Governance

De bestuurder en de Raad van Toezicht (RvT) volgen de 'Code Goed Bestuur in het primair

ondenvijs', die in de Algemene Ledenvergadering van de PO-raad op 27 november 2014 is

vastgesteld.

Er is in 2016 een Reglement van de RvT vastgesteld, waarin o.a. de taken, verantwoordelijkheden en

bevoegdheden van de RvT, de samenstelling van de RvT, de werkgeversrol voor de bestuurder en de

wijze van werken zijn vastgelegd. De leden van de RvT voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid,

zoals vastgelegd in de hiervoor vermelde governancecode. Er is geen sprake geweest van

tegenstrijdige belangen bij adviezen, standpuntbepaling of besluitvorming.

De RvT houdt integraal en onafhankelijk toezicht op SSOE, in het bijzonder op de bestuurder, en

houdt daarbij rekening met het organisatiebelang en het publieke belang. De RvT vervult de

werkgeversfunctie voor de bestuurder en fungeert als klankbord voor de bestuurder door mee te

denken, kritische vragen te stellen en feedback te geven.

ln 2016 is de RvT - met begeleiding van externe deskundigen - gestart met de ontwikkeling van een

toezichtvisie en een toezichtkader.

De leden van de RvT zijn lid van WOI en nemen zoveel mogelijk deel aan de bijeenkomsten van

WOl. Daarnaast volgen zij - mede in het kader van de uitoefening van hun beroep - cursussen,

workshops en trainingen. Zij houden zich via raadpleging van diverse websites en literatuur op de

hoogte van actuele ontwikkelingen in de onderwijssector en in het bijzonder die van het speciaal

onderwijs.

Samenstelling raad van toezicht

De Rvï bestaat uit vijf volledig onafhankelijke leden, die elkaar aanvullen op de

deskundigheidsgebieden onderwijs, financiën & bedrijfsvoering, bestuur en politiek.

Daar de herbenoemingstermijn van dhr. drs. M. Boeijkens ultimo 2016 is verstreken, is een nieuw lid

met het profiel ondenvijs & kwaliteit geworven. Per 1 januari 2017 is dhr. drs. M. Smoors voor dit

profiel benoemd. Mw. S. Helbig heeft besloten om na 1 jaar te stoppen als lid van de RvT van SSOE.

Gelet op de bijzondere doelgroep van SSOE wenst de RvT haar deskundigheidsgebied uit te breiden

met een lid, die specifieke deskundigheid heeft op het gebied van zorg & jeugd. Per 1 juni 2017 treedt

mw. dr. B. Hooghiemstra voor dit deskundigheidsprofiel toe tot de RvT.

Vertegenwoordigers van de GMR maken deel uit van de selectiecommissie van leden van de RvT en

de bestuurder als adviseur. Uiteindelijk benoemt de RvT het nieuwe lid van de RvT.
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De samenstelling van de RvT in het verslagjaar wordt weergegeven in onderstaande tabel. Tevens

zijn de afzonderlijke functies weergegeven alsmede de benoemingstermijnen.

Onderstaand een overzicht van de nevenfuncties van de leden van de RvT

Dhr. Drs. M.Th.J. Boeijkens

Mw. S. Helbig

Mw. L.J.M. Hermsen RA

MMO

Mw. A.E. Denissen MBA RC

Mw. M.A.E.J. v. Eijndhoven

Lid

(vicevoorzitter + lid

remuneratiecommissie)

Lid

Lid

(lid auditcommissie)

Lid

(voorzitter audit-

commissie)

Voorzitter

(voorzitter

remuneratiecommissie)

2006

2016

20't6

2011

2010

01.01.2010

Beeindigd:

31-12-2016

01.01.2015

01.01.2014

01.01.2014

Beëindigd:

3't-12-2016

Mw. S. Helbig

Mw. L.J.M. Hermsen RA MMO

Mw. A.E. Denissen MBA RC

Mw. M.A.E.J. van Eijndhoven

1. Commercieel directeur bij Led Distribution

Münster

1. Lid RvT van Stichting ZAAM

2. Lid van Ledenraad (vertrouwens- en financiële

commissie) bij Rabobank De Kempen

1. Directeur dienst Financiën bij Fontys

Hogescholen vanaf 1-8-2016

2. CFO bij Vereniging Eigen Huis lot 1-7-2O16

3. Lid RvT van MBO Amersfoort

1. Lid RvC bij Rabobank De Kempen

2. Voorzitter RvT bij MEE ZO Brabant

3. Voorzitter district Brabant Zuidoost bij Rode

Kruis

4. Voorzitter van Lokale Partij Bergeijk
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Dhr. Drs. M.Th.J. Boeijkens N.v.t.

2. Voorziller RvT bij Citaverde College.

3. Lid RvT bij Libra Revalidatie en Audiologie

4. Lid RvT bij Stichting Prisma

5. Lid RvC bij Woningstichting Domus

6. Bestuurslid van Vereniging Toezichthouders

Woningcorporaties

De Raad van Toezicht heeft, onder externe begeleiding, het eigen functioneren geëvalueerd en de

resultaten gedeeld met de bestuurder.

Werkgeversfunctie

ln 2016 heeft de renumeratiecommissie een gesprek met de bestuurder over zijn functioneren als

bestuurder gehad. De RvT heeft het functioneren van de bestuurder als geheel positief beoordeeld

De RvT hanteert voor de bezoldiging van de bestuurder de cao voor PO-bestuurders. De bestuurder

is in vaste dienst en de beloning bestaat uitsluitend uit een vast deel conform de bepalingen in de wet

normering topinkomens (WNT). De WNT-klassenindeling 2016 is gebaseerd op een drietal

elementen, te weten de gemiddelde totale baten per kalenderjaar, het gemiddeld aantal leerlingen en

de gewogen ondenrrrijssoorten. Alle drie de elementen leveren zogenaamde complexiteitspunten op en

die geven aan in welke klasse de onderwijsinstelling voor de WNT wordt ingedeeld.

Per 1 augustus 2015 zijn de Taalbrugscholen afgesplitst van SSOE en is de Antoon van Dijkschool

gefuseerd met SSOE. Uitgaande van de berekening van het aantal complexite¡tspunten in de situatie

na deze afsplitsing en fusie zou het aantal complexiteitspunten op 7 uitkomen en zou de bestuurder

daarmee in klasse C worden ingedeeld. Dit betekent voor de bestuurder van SSOE een maximum

beloning volgens de WNT van bruto € 128.000.

De situatie van afsplitsing en fusie speelt voor SSOE alleen bij de berekening van het aantal

complexiteitspunten bij de gemiddelde totale baten van SSOE. De gemiddelde totale baten van SSOE

voordat sprake is van afsplitsing en fusie vallen in de categorie € 25 miljoen en € 75 miljoen, waaraan

6 complexiteitspunten zijn toegekend. De gemiddelde totale baten na afsplitsing en fusie vallen in de

categorie € 5 miljoen tot € 25 miljoen, waaraan 4 complexiteitspunten zijn toegekend. Dit betekent, dat

voordat sprake is van afsplitsing en fusie het aantal complexiteitspunten op 9 zou uitkomen en zou de

bestuurder daarmee in klasse D worden ingedeeld. Dit zou voor de bestuurder van SSOE betekenen

een maximum beloning volgens de WNT van bruto € 140.000.

De bestuurder is per 1 januari 2015 in dienst van SSOE getreden. Deze datum ligt voor de afsplitsing

van de Taalbrugscholen en de RvT heeft de toen geldende cao voor PO-bestuurders toegepast.

De RvT heeft vastgesteld, dat op basis van de huidige criteria de bestuurder wordt ingedeeld in klasse

C met een maximum beloning volgens de WNT van bruto € 128.000. Echter de RvT respecteert de
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toen afgesloten arbeidsovereenkomst en maakt gebruik van het overgangsrecht. De beloning van de

bestuurder is in 2016 € 1.350 hoger dan de maximum beloning volgens de WNT van bruto € 128.000

lnhoudelijk toezicht

De RvI heeft in 2016 zes keer in aanwezigheid van de bestuurder vergaderd, met uitzondering van de

agendapunten waar gesproken is over het functioneren van de bestuurder. De agenda wordt in een

onderling overleg tussen de voorzitter van de RvT en de bestuurder opgesteld. De RvT ontvangt

iedere vergadering van de bestuurder de actie- en besluitenlijsten van het directeurenberaad en het

verslag van de GMR.

De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de RvT waren:

. De onderwijskwaliteit van de drie scholen.

¡ Het ontwikkelde auditinstrument voor toetsing van de kwaliteit van het onderwijs.

¡ De financiële informatieverstrekking door SSOE, waaronder halfjaarcijfers en tussentijdse

financiële rapportages.

. Goedkeuring van het'Bestuursformatieplan 2016-2017'.

. Goedkeuring van de meerjarenbegroting 2016 Vm 2019.

. Goedkeuring van het jaarverslag 2Q15, inclusief de jaarrekening 2015.

. Bespreking van het accountantsverslag van PWC bij de jaarrekening 2015.

. Goedkeuring van het verkrijgen van de juridische eigendom Venetiëstraat 43 te Eindhoven.

. Vaststelling van het Reglement van Raad van Ïoezicht.

¡ Het koersplan en de risicoparagraaf bij het koersplan.

o De begroting 2017.

o De naleving van de wet datalekken.

¡ Het functioneren van het administratiekantoor Dyade.

De RvT heeft de begroting 2016 met een begroot exploitatietekort van € 820.518 goedgekeurd. Hierbij

is het scenario gevolgd, dat de vastgestelde personeelsreductie via flankerend personeelsbeleid wordt

gerealiseerd en dat de'Externe Dienstverlening'en het'Autisme Steunpunt'zich zodanig ontwikkelen

dat SSOE vanal 2017 weer positieve exploitatieresultaten laat zien. Er is toen niet gekozen voor

gedwongen ontslagen, omdat dit ook tot extra kosten zou leiden en bovendien onrust teweegbrengt in

de organisatie van SSOE. SSOE beschikt over voldoende algemene reserves om dit begrote

exploitatietekort van € 820.518 te kunnen opvangen.

ln oktober 2016 zijn de resultaten over het 1" halfjaar van 2016 met een prognose voor 2016

(onverwacht geprognotiseerd exploitatietekort van € 1A62.200) in de auditcommissie en de RvT

besproken evenals de maatregelen voor het reduceren van het verwachte exploitatietekort.

ln december 2016 zijn de verwachte financiële resultaten over 201 6 in de RvT besproken. De

bestuurder rapporteert in 2016 over een aantal genomen maatregelen, die moeten leiden tot zichtbare
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fìnanciële effecten onder andere de realisatie van een personele reductie. Deze personele reductie is

gerealiseerd met behoud van de kwaliteit van het primaire proces. Verder rapporteert de bestuurder

dat voor 2017 wordt uitgegaan van een positief exploitatieresultaat.

Dit positief exploitatieresultaat is uitgewerkt in de meerjarenbegroting 2017 llm 2020 van 21 december

2016, waaruit blijkt dat voor 2017 uitgegaan wordt van een begroot positief exploitatieresultaat van

€ 25.338.

ln de vergadering van 16 maart 2017 rapporteert de bestuurder aan de auditcommissie, dat over 2016

een nadelig exploitatietekort van € 1,9 mln. wordt verwacht en dat er geen sprake is van een

gerealiseerde personeelsreductie.

Naar aanleiding h¡ervan heeft de RvT op I mei 2017 aan 'Govers Ondenruijs Accountants' de opdracht

verstrekt om een onderzoek te doen naar de oorzaken van het exploitatietekort over 2016 en de

oorzaken van het niet'in control'zijn van de organisatie van SSOE. Tevens verzoekt de RvT aan

'Govers Ondenivijs Accountants' om aanbevelingen over beheersmaatregelen te formuleren die

moeten leiden tot het weer'in control'zijn en blijven van SSOE. Eind mei en in juni 2017 heeft 'Govers

Onderwijs Accountants' h ierover gerapporteerd.

De RvT heeft hieruit lering getrokken en de volgende maatregelen genomen:

a. De RvT heeft de bestuurder het dringend advies gegeven om de adviezen van 'Govers

Onderwijs Accountants' op te volgen.

b. De RvT heeft besloten om in september 2017 'Govers Onderwijs Accountants' onderzoek te

laten doen naar de opvolging van de adviezen zoals verstrekt door'Govers Onderwijs

Accountants' en naar de financiële resultaten van 1 januari tot 1 september 2017 alsmede de

prognose over 2017.

c. De auditcommissie zal iedere 6 à 7 weken in ieder geval de tussentijdse

managementrapportages, inclusief de scenario's en de risicoanalyses, en de interne

beheersing van de organisatie van SSOE met de bestuurder bespreken. De vergadering van

de RvT vindt 2 weken na de vergadering van de auditcommissie plaats.

d. Er vinden ook structureel RvT-vergaderingen plaats zonder aanwezigheid van de bestuurder.

e. Voor ondersteuning van de RvT, waaronder de voorbereiding en het notuleren van

vergaderingen, wordt een externe ambtelijke secretaris met een juridische achtergrond

ingehuurd.

Uit de 'staat raming baten en lasten', opgenomen in hoofdstuk 9 Continuiteitsparagraaf van het

jaarverslag 2016, blijkt dat de prognose voor 2Q17 een exploitatietekort van € 612.672 laat zien.

De invoering van Passend Onderuvijs heeft voor SSOE in 2016 grote impact gehad op de

bedrijfsvoering. Middelen bedoeld voor de ondersteuning van leerlingen kwamen niet altijd op de juiste

plek terecht waardoor de baten, waarop gerekend werd, tegenvielen. Daarnaast is er een aantal

andere maatregelen dat voor SSOE negatief is uitgevallen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de regeling

voor de bekostiging van de 18-jarigen.

De samenwerkingsverbanden spelen in het verdelen van de middelen binnen Passend Onderwijs een

heel grote rol. Dat de verschillende samenwerkingsverbanden hierin ook elk hun eigen werkwijze
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kiezen, maakt het er niet eenvoudiger op. De leerlingen en de medewerkers zijn gebaat bij een

krachtig en gezond SSOE. Dat vraagt van eenieder een grote pro-activiteit in het ontwikkelen van heel

goede relaties in het volledige onderwijsveld, in het ontwikkelen van scenario's om vraaguitval te

voorkomen en in het ontwikkelen van slimme aanpakken de baten en lasten in balans te brengen.

ln de vergaderingen van de auditcommissie met de bestuurder en de controller zijn de hiervoor

genoemde financiële stukken onderwerp van gesprek geweest. Daarnaast heeft de auditcommissie

samen met de bestuurder en de controller de jaarrekening 2015 met het daarbij behorende

accountantsverslag met de controlerende accountants van PWC besproken.

ln januari 2016 heeft er een themavergadering plaatsgevonden met de GMR en de directeuren van de

drie scholen (MBS, Mytylschool en Antoon van Dijkschool). ln deze vergadering kwamen aan de orde:

visieontwikkeling SSOE, het koersplan 2016-2020, de visie op de ontwikkeling van de drie scholen en

de bevoegdheden van de RvT, GMR, de bestuurder en de directeuren.

Eindhoven, 30 juni 2017

Raad van Toezicht SSOE,

Mw. M.A.E.J. van Eijndhoven Voorzitter

Mw. A.E. Denissen MBA RC Vicevoorzitter

Mw. L.J.M. Hermsen RA MMO Lid

Dhr. drs. M. Smoors Lid
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen
en aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarreken¡ng is opgesteld in
euro's

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgsings- of vervaardingsprijs
of de actuele waarde. lndien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waarder¡ng plaats
tegen de verkrijgingsprijs. ln de balans, de staat van baten en lasten het kasstroomovezicht
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voozieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid

Continuile¡t
Het boekjaar 2016 sluit met een zeer fors explo¡tatietekort van meer dan € 2,3 miljoen. Hierdoor daalt het
eigen vermogen ultimo 2016 naar € 4,4 miljoen. Ook voor 2017 wordt een fors exploitatietekort geprognoticeerd
(van ruim € 0,6 miljoen),

ln overleg met de RvT is een rendementseis toegepast op de meerjarenbegroting, waarbij in verband met de
continuiTeit van SSOE een break-even resultaat vanaf 20'18 noodzakelijk ¡s.
Op grond van (een realisatie van) de in 2017 ingezette maatregelen moet dit haalbaar zijn.
Dit blijkt ook uit de meerjarenprognose 20'17-2020, goedgekeurd d.d.27 juni 2O17.
ln de meerjarenprognose is vanaf medio 2017 rekening gehouden met een aanzienlijke FTE-reductie en een
beperkte terugloop in leerlingenaantal.
De maatregelen die het bestuur in het 1e halfjaar 2017 heeft ingezet, zullen ook in de 2e helft van 2017 en de iaren
daarna met kracht worden doorgezet, waaronder:
- De reeds ingezette verbetering van de P&C cyclus;
- Het nog verder in lijn brengen van de formatie in verhouding tot het leerlingaantal;
- Verdere kostenbesparingen en verscherpt liquiditeitsbeheer.
Dat laatste blijkt ook uit de liquiditeitsprognose juli 2017 - december 2018, opgesteld d.d. 27 juni 2017 .

Het bestuur van SSOE heeft het volste vertrouwen in het slagen van voorgaande (geplande) maatregelen, zodat
de continuiteit van SSOE daarmee voldoende gewaarborgd zal zijn.
Er is ten aanzien van de te hanteren grondslagen voor de jaarrekening en bepaling van het resultaat naar de
mening van het bestuur geen aanleiding om deze op basis van het voorgaande aan te passen.

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

Mater¡ële vaste act¡va
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
de vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar
tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden
met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Voor een uiteenzetling ten einde vast te kunnen stellen of voor een materieel vast actief sprake is van
een bijzondere waardevermindering, wordt veruezen naar de opgenomen paragraaf Bijzondere
waardeverminderingen van vaste activa.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Categorie

Meubilair
Onderwijsleerpakket
Apparatuur
tcT
ICT (m.i.v. 2011, nieuwe investeringen)

afschrijvings-
termijn

in maanden

afschrijvings-
percentage

per jaar

6,67
12,50
20,00
33,33
25,00

activerings-
grens
in€

500
500
500
500
500

180
96
60
36
48

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is

sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting.
Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Als
de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de veMachte ontvangsten.
Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de
vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves.

Voorzieningen

Algemeen
Voozieningen 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 voozieningen 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 veruachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te
wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel

Toevoegingen aan de voozieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten.
De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

63



Pensioenvoorziening
Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling is volgens de CAO PO aangesloten bij het ABP Pensioenfonds. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn:
' pensioengevendesalarisgrondslag ismiddelloon
' er heeft in 2016 geen indexatie plaatsgevonden
' de dekkingsgraad van het ABP was per 3'l-12-2016 96,6%
' overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwill¡ge basis premies aan pensioenfondsen en
vezekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde vân de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorzien¡ng wordt onder meer rekening gehouden
met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.

Voorziening Onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de vooziening wordt bepaald op
basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de per¡ode die telkens tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van
de vooziening naar verwachting noodzakelijke u¡tgaven.

Kortlopende schulden

De overlopende pass¡va betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende per¡oden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zovet ze n¡et onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Kortlopende schulden worden b¡j de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van t¡ansactiekosten.
Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waardenngsgrondslagen.

Perschool worden de baten en lasten toegerekend aan hetjaarwaaropzij betrekking hebben. Lasten
en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door
het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gedeld, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Jaar*maæ 2016
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Personeelsbeloningen
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Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt ¡n de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.

Afschrijvingen op materi,ële vaste act¡va
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. lndien een schatt¡ngswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiéle vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomovezicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.
Dit ovezicht geeft weerwaaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed

ln samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomovezicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.

Rente- en kasstroomrisico

De lnstelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa, effecten en
liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).
Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de instelling risico's overde reële waarde als gevolg van
wijzigingen ¡n de marktrente.

Kredietrisico
De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.



BALANS PER 3I DEGEMBER 2016

(m veMerking rsultaatbestemming)
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31-12-2015

€

31-12-2016

€ € €

1.1

1.1.2

1.2

't.2.2

1.2.4

ACTIVA

Vasle acl¡va

Materiéle vaste activa

Totæl wsle æt¡va

2.995.769 924.099

Vlottande act¡va

Vorderingen

L¡quide m¡ddelen

Totæl vlotten& ætíva

TOTAAL ACNVA

1.4þ4.117

2.660.018

1.583.436

7.525.451

2.995.769

4.55L135

7.549.904

924.@9

9.108.æ7

10.032.986

2 PASSIVA

2.1

2.2

2.4

E¡gen vermogen

Voozienings
Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

4.439.060

1.167.949

1.942.895

6.7U.570
1.116.125

2.132.æ1

7.549.904 10.032.986
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STAATVAN BATEN EN LASTEN 2016

€

30.367

3.806

Begroot 2016

€

12.727.M2 23.466.007

€

24.717.524

24.913.893

-196.367

48.v1

-1¿18.026

-'1,18.026

2016

€

2015

€ €
3

3.1

3-2
12.952.891

69.9æ

856.6903.5

Baten

Riksbijdragtr OCW

Overheidsb¡jdragen en
-subs¡dies overige ovshedm
Overige bâten

70.000

692.81 6

10't.92.

1:t49-597

Totaal baten

4 Lasten

4.1 Personælslasten

4.2 Afschri¡v¡ngen

4.3 Hu¡svætingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lastên

13.888.840

218.753
9:Xt.921

1.210.m1

r2.351.568
257.698

9&t.050

775.060

21.513:lU
426.506

1.293.035

1.68't.218

13.879.504

16-251.575

-2.372.071

26.561

-2.345_510

-2.U5.510

13.489.858

't4.w.376

34.000

-820.518

-8æ.518

6.1 F¡nanciële baten

6.2 Financ¡èlê læten

-858.518

40.000

2.000

52.442

4.101

Saldo t¡nanc¡ële baten en lasten

R6ullaat '

Nettoresultaat ¡

'G ¡s regat¡ef)
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KASSTROOMOVERZICHT 20I 6

Kasstroom u¡t operatíon9le act¡v¡te¡ten

Saldo baten en lastm

Aanpassingen voor:
- Afschrijvings
- Mutati6 væzieningen

Veranderingen in vlottende m¡ddelen:
- Vorderingen
- Kortlopènde schulden

Kastmm uil Hrijfsoperatiæ
Ontvangm irteest
Bebalde inteest

Totaal kasstræm u¡t opeÉlionelê acì¡vite¡ten

Kasslroom u¡t ¡nvester¡ngsactivito¡ten

lnvæteringen ¡n materiéle vaste activa
Dæinv6ter¡ngen in materiéle vaste act¡va

Totæl kasstræm uit ¡nvæter¡rEsactiviteiten

Kasstroom u¡t financ¡er¡ngsacl¡v¡te¡len

Kasstroom u¡t overige balansmulat¡es

Overige mutaties e¡gen vemogen

Totæl kâstræm u¡t overige balansmutat¡es

Mutat¡e liquide middelen

Het verlop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand l¡qu¡de middêlen ps 1-1

Mutatie boekiaar liqu¡de middelen
Stand liqu¡dê m¡ddelen per 31-12

Ref. €

2't8.753
51.824

'1.2.2

2.3.3 -189.396
-32.139

6.'t.1

6.2.1

30.367
-3.806

1.1.2
1.1.2

-2.æ1.7æ
77.423

2016

€

2016

€

426.506
239.59Í|

52.442
-4.101

-r98.&16

1-108-425

m15

2015

€ e

4.2

2.2

-2-372.O70

-295.958

26.561
-2.æ1.467

-2223.965
-2.23.ffis

4.865.433

49.550
-1.896.192

196.367

-1.180.543

ß.u1
-1.328.569

909.779
909.779

2.1

't.2.4

-1.663.136

-1.663.136
-1.663J3ô

-B1s-ã'

€€

7.525.451
-4.865.433

€

9.607.376
-2.081.926

2.660.018 7.525.¡150
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TOELICHTING OP DE TÉ ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

I Actlvã

Ll VastoActlva

t_1.2_1

Lt.2.3
1.1.24

lr€6r#d

z.1g

1.9.121

t5g

1.5t0

t.@.s

14S

19.ø

63.É

ú.3ñ

1.æ.@

1.@t.8

21.9

23ð

tg.8

21.t11

1.2f7.&

z_fot 6

219.711

1 271.Ð

1.æ_S

æ.@

137.704
717.732
540.¡168

2¡1.980

88.619
7ß.112

244.7æ

ir-ærô rtðrG li-ãtt æia æ16 Ù16 ll{2-41ô 3l-12-æ16 ¡tl2-æi6

7f .43

f46.9

pdj.riþ

¿tt.gtl 1.1ûlt5 948 ¿sr.ü n.ø 2L.18 14.n tâa€ ZG.D

'D6 ¡nÈingÞn ¡n geiouËn lÈ æ16 b€Eetrèn de mæt€gÊlm md ffikking bl duù@mhsl eñ bpe**ìg duuÊmê mffilên bi, d6 hnsfoñãb Én kl
Fbtr bn bolw En de MBfì Eidtæ¡.

1.2 Vlotlende actlva

'l .2.2 Vordo.ingon 3l-12-20t6 31-12-2015€€€€
DEbitsußn
ocw
Gêlmntgn o GRs
Overûe vordor¡ngên

Subtotaal wdeñngen

Te dtvangen intGt
Ovsi(¡s ov6rlopsndg ac'tiva

Ovelopndø d¡vd

Toteal Vordorlng.n

Alls vorderingen gmæmd ondsr '1.2.2 hebb€n æn looptiþ kodêr dan æn iær

1.2.1 Liqu¡do m¡ddol€n

'1.2.2.1

1.2.2.2

1.2.2.3
1.2.2.10

1.2.2.12
1.2.2.14
1.2.2.15

1.2.4.1

1.2.4.2
K4sm¡ddelen
T€goêdên op bañkÉkon¡ngen

19.125
2A.a75

425.2t3
59.æ;

450.545

31-12-2016€€

173.233 æ9.922

t.E94.ll7 1.583.¡liì6

1.4m.884 1.073.511

7.525.151

31-12-2015

€

4.5,18

2.655.470
2.209

7.523.242

2.660.018

É
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2.2

2

2.1

2.2.1

2.2.3

2.1.1 Algemens reseds

Eþen vermogen

Totaal Eigen wrmogên

Algemøe reserye

Totaal ê¡gên vemogen

Voou ¡en¡¡gen

Pâñnele
vooaiêningen

V@uieñ¡ngen vær
9r@t onderhoud

Pass¡va

E¡gon vomogen

Totâal
Voou isningên

Totaal poÉonole
voorieningen

€€€€
6.7U.570 -2.345.511 4.439.060

6.78¿-570 .2314.511 4.439.060

Stand Fr
01-0t-2016

Resultæt
2016

Ovêdgê Stand psr
31-12-2016mütåtbg€€€€

6.784.570 -2.Us.511 4.439.060

6.7U.570 -2.3t5.511 ¡l_439.060

Stand F
0t{1"2016

Rssulbat
20f6

ùslgo
mutâtlès

Stand pår
31.12-2016

J*.*64 æ16
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Bsdq I Ym
5 Þar

AadEg
>5jær

Stand Fr Ontrskklñg
01-01-2016 Ootatle2016 2016

tr-
vrlival 2016

€

BsdEg BdBg 1 Um BdBg
Múis

1.167.950 215.030 9,16.745

Viljval 2016 Mutatb
Sland Fr
31-12-2016

BdBg
< 1 laat

Stãnd Fl
31-12-2016

-

<1 bil shr >s¡aãr€€€
478.656

637.470

14.413

219.913

15.984

't66.518

477.OA5

690.865

17.737

197.293

453.173

493.572

Peßonsle
vooÈien¡ngen

Sland Fr
0l-01-2016

Ontrskklng
2016

1.!16.t26 234326 142.502

Dorrte 2016€€€ € € € €

2.2.1.4

2217

2.2.1

2.4

2.4.4
2.4.9
2.4.10
2412

278.656

200.000

Jubileum-væuiening

Overige peEnele
vooz¡eningen

14.413 15.984

478.656 14.413 15.984

277.O85

200.000

253.173

200.000

17 737

477.085 17.737 453.'173

1 079.029

Kortlop€ndê schuldon

Ced¡teuEn
Belasl¡ngen en prem¡es sciale v€øekeÍingen
Schulden leøke van pensiænen

Over¡le kortbpende schulden

Subtotad korlhpende sch uldên

Vooru¡t ontvangen subs¡di6 OCW
Vooru¡t ontvangen bedraqfr
Vakant¡egeld en vakântiedagÐ
Overige derlopende pasiva

Ovedopende pa*iva

Totaal Kortlopondo schulden

31-12.2016 31-12-20'15

--

408.526
585.529
126 485

261.999
614.472
ßo.249
58.269

1 lm 510

2.4.14
2.4.16
2.4.17
2.4.19

82.955
2.259

4 t5.733
321.404

æ1.U7
671.414

822.355 1.053.261

1.942.895 2.132.250
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TOELICHTING OP DE TE ONOERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

3.'1 Rijksbijdragen 2016 Begroot 20'16

€ € €€

3.1.2.1.2

3.1.2.'t.3

3.1 _1.1

3.1.4

3.2.2.2

Rùksbidrage OCW

Totaal R¡jksbijdrage OCW

GÐormerkte subs¡dis OCW

Niet-geoormerkte subs¡d¡es OCW

Totaal ovedge subsid¡es OCW

Ontvangen doorbetalingen rijksbüdrage
SWV

Totaal Rüksb¡¡dragen

Overheidsb¡¡dragen en -subs¡d¡es
over¡ge overheden

Overige gemeentel¡jke en GR-büdragen en
subs¡diæ

Totaal Overige overhe¡dsbijdragen en -
subsidiæ overige overheden

Tolaal over¡ge overhe¡dsb¡jdragên en.
subs¡dies over¡ge overheden

3.5 Over¡ge baten

Verhuur

Detachering personeel

Ouderbijdrâgen

Opbrengst kant¡ne

Overige'*

Totaal overige baten

Overig*

S¡9. Federat¡e Reg. AWBZ

Mutatie spaaryerlof

Belasting teruggaaf

Veßang¡ngsfonds

Baten ambulante dienst

ESF subsid¡e

Vergoeding REC

lnteme dærbelâst¡ng scholen

Vrüvâl wet fl regelgev¡ng

Diversen

65.746

16A.V1

102.400

45.914

'11.634.801

69.923

293.387

1 1.634.801

2v.457

69.923

69.923

856.690

11.346.922

148.314

1.231.806

12.727.042

70.000

70_000

692.816

2..711.865

1A8.237

565.905

23.466.007

2016

€

2016

€

2016

€

50.000

13.318

20.000

2015

2015

2015

€

2015

€

101.922

101.922

1.149.597

€

€

€

€

€

€

€

11.U6.922 22.711.865

188.237

101.922

29.579
't.924

9.739

73.849

182.558

77.416
'158.713

40.833

184.390

220.139

1.083.633

rzr5ãrr

3.2 Begroot 2016

€

€

€

€

€

€

€

70.000

Eegroot 2016

3.5.1

3.5.2

3.5.5

3.5.6.1

3.5.6.2

75.036

6.807

14.268

497

760.082

23.822

94.983

5't.232

20

979.540609.498

Begroot 2016

1U
2.039

2U.203
116.772
'143.498

100.000

65.500

165.000

278.998

760.082 609.498 979.5¿t{l
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4 Lasten

Personeelslasten
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20154.1 2016 Begroot 2016

4.1.1.1

4.1.1.2.1

4.1.1.2.2

4.1.1.2.3

4.1.1.3

10.353.786

1.354.290

321.2U

24.O14

1.117.733

14.567.993

1.934.662

600.900

411.472

1.752.'t43

Brutolonen en salar¡ssen

Soc¡ale lasten

Premiæ Part¡c¡patiefonds

Prem¡æ Veruangingsfonds

Pemioenprem¡es

Dotati6 persorele vooz¡eningen

Persoreel niet in lænd¡eßt
Overig

Totaal overige personele lasten

Uitker¡ngen van het Vervangingsfonds

Overige u¡tker¡ngen

Af: Uitker¡ngen

Totaal personele laslen

Gebouwen en terre¡nen

lnventaris en appâratuur
Leemiddelen en Overige mater¡ële vaste
act¡va

Tolaal âfschri¡vingen

4.3 Hu¡svest¡ngslasten

14.413

57.927

897.677

25.000

423.100

53.865

6.868

2.555.132

€

€

€

300.000

't17.500

50.000

266.200

205.000

22.350

278.000

5.000

1'1.500

8.500

629.327

140.574

€

2015

C

252.254

21.71'l

€

13.171.O41

970.017

252.258

13.888.840

€

933.921

€€
12.203.4æ

€

€

€

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

4.1.3.2

4.1.3.3

4.2.2.1

4.2.2.2
4.2.2.3

12.203.4æ

448.100

'19.667.'170

2.615.865

769.90'l

21-513.134

300.000

1r-35"'.568

Gem¡ddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 224 rerknemeß in dienst op bas¡s van æn volledig d¡enstverband (2015: 307).

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 304 in 2016 (2015: 415).

2016 2015

Bestuur / Management

Pe6ored primair præs
Ondersteurend personæl

Totaal gemiddeld aantal rerknemers 304 415

4.2 Afschr¡¡v¡ngen 2016 Beqroot 2016

15

131

158

21

202

192

2.374
'194.664

9.000
'190.148

€

€

924

361.057

&.52558.550

218.f53 257.698 426.506

2016 Begroot 2016 2015

€ € € C

4.3.1

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8.1

4.3.4.2

4.3.8.3

Huur

Klein onderhoud en explo¡tatie

Energ¡e en water

Schænmaakkosten

Heffingen

Dotal¡e onderhoudsvooz¡en¡ng

Tu¡nonderhoud

Bewaking,/beve¡liging

Overige huisvestingslasten

Totaal hu¡svest¡ngslasten

1 13.688

93.015

218.O21

246.757

26.2ñ
219.9 1 3

8.655

8.053

-431

105.948

-28.356

368.907

360.210

v.750
404.746

1 5.610

27.715

3.505

964.050 1.293.035
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4.4 Overige lasten

Adm¡nistrat¡e en bet€er

Reis- en verblüfkæten

Telefoor en portokosten

Kantoorartikelen

Totaal adm¡n¡strat¡e- en beheerslasten

lnventaris, apparâtuur en læmiddelen

BibliotheeUmediatheek

Totaal ¡nventaris, apparatuur en
leerm¡ddelen

Werv¡ngskosten

Repr$entat¡ekcten

Huishoudel¡jke kosten

Bu¡tenschoolse cq bijzondere activ¡te¡ten

Contribut¡es

Abonnementen

Medezeggenschapsræd

Vezekerirìgen

Overige

Reproduct¡ekosten, drukrerk, schoolg¡ds

Toetsen en t6ten
Culturele vom¡ng

Totaal overige

Tolaal overige laslen

€

20r6

C

Begroot 2016

€

212.400

5.000

35.000
'18.000

35.000

14.500

8.500

54.000

92.500

8.500

6.500

2015

€

699.1 90

æ3.287

678.741

1.681.218

12.572

4.4.1.1

4.4.1.2

4.4.'t.3

4.4.1.4

342.365

2.136

58.662

17.757

229.500

7.000

45.660

3.000

580.559

6.066

108.670

3.895

€

€

€

€

4.4.2.1

4.4.2.2

?44.642

4.939

15.268

17.737

2

22.972

24.653

64.599

21.859

1.796

205.563

14A.762

9.153

7.196

420.920

249.581

539.560

285.160

212.400

277.500

298.458

4.829

3.959

1 5.1 58

353

109.572

17.753

59.76s

28.455

5.391

167.600

255.627

9.225

5.883

4.4.4.'l

4.4.4.2

4.4.4.3

4.4.4.5

4.4.4.7

4.4.4.8

4.4.4.9

4.4.4.'tO

4.4.4.'t1

4.4.4.12

4.4.4.13

4.4.4.14

1.210.061 775.060

ln het bækjaar zijn de volgende bedragen aan aæountantshonoraria (ræds onderdeel van 4.4. 1.1 ) ten laste van het resuliaat gebEcht:

2016 Begroot 2016 2015

€ € €

Controle van de iaarrekening '
Andere controlffi rkzaamheden

Fisæle adv¡sering

Andere n¡et{ontroled¡ensten

€

4.4.1.1.1

4.4.1.1.2

4.4.'1.1.3

4.4.1.1.4

15.403

1.803

9.500 12.572

17.206 9.500

' ln het bedrag van 2016 ¡s æn nagekomen bedrag van € 3.570 voor de contrcle jaarrekening 201 5 ¡nbegrepen.

Bovenstaande honoraria betretfen uitslu¡tend de werkzaamheden d¡e bij de St¡cht¡ng zÜn uitgevoerd dær

aæountantsorgan¡sat¡6 en exteme aæomtants zoals bedoeld ¡n art- 1, lid I Wta (Wet toezicht amuntantsorgan¡satiG).

De kosten vær de controle zijn inclus¡ef bekostig¡ng en omzetbelasting.
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Financ¡ële baten en lasten

F¡nanc¡ële balen

Jõdã*! æt6
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2015

€ €

52.442

52.M2

4.101

4.101

¡18.341

6.1 20f6 Besroot 2016

€ €

6. 1 . 1 Rentebaten en soortgelüke opbrengsten 30.367 40_ooo

Tolaal f¡nanc¡ële baten 30.367

6.2.1 Rentelasten en $ortgel¡¡ke lasten 3.806 2.000

3.80ô

26.561

Ae lpt bestuußveßlag voor de vergelüking tussen de Þalist¡e, værgænd jær en begþting

€

40.000

2_OOO

38.000
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VERBONDEN PARTUEN

HisDnder¿jn ds Samsnwrkingsverbanden Pasnd Ondemijs wergegeven wærin SSOE parl¡c¡ped. Bü elk Samenwrkingsverband
is wrgegeven op relke wi¡ze Dhr. H. de Vries, u¡t hæfde van de funct¡e als Bestuurder van SSOE, bstrokken is bú het betr€fiende

Samenrerkingsverband.

SWV Eindhoven (PO 30{7): lid van het Oageli.¡ks.Bætuur

SWV Helmond-Peelland (PO 3048); l¡d van de ALV

SWV oe Kempen (PO 3GOg); l¡d van het Dagelüks Bestuur/ Psnningme$teÍ

SWV Eindhwen - Kempen (VO 3047); l¡d vãn hetAtgemeen Bestuur en agendaæmmi$ie

SWV Helmond-Peelland (VO 30{8); l¡d van hat Alg€mæn Bêstuur

SWV Midden LimhJrg (PO 3143); lid van hst Algemæn Bestuur en lid van het Tæz¡chlhoudend Bestuur

SWV Oss e.o. (PO 3046): Gæn Besluursfunctie / Gesn Toe¿chhoudende functie
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WNT: WET NORMERING BEZoLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te
worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt
publicat¡eplicht alleen als de norm overschreden wordt.

lndeling en bezold¡gingsklasse

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie
generieke instellingscriteria te weten:
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris
gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de
complex¡teit van de betreffende bestuursfunct¡e.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de
topfunctionaris(sen). Voorde bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naarde Regeling bezoldiging
topfunctionarissen OCW-sectoren.

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldigin g

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2016.

Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

Totaal aantal complexiteitspunten

Bezoldigingsklasse

Bezoldig ingsm axim u m

2016

4
I
2

-1--c
€ 128.000

n
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Leid¡nggevend topfuncl¡onar¡s mel dienstbelrekkíng of zonder d¡enstbetrekk¡ng
vanaf 13e maand van de funct¡everuull¡ng en gewezen topfunctionar¡s

De volgende leidinggevend topfurct¡onarissen met d¡eßtbetrekking of zonder
dienstbetrekk¡ng vanaf 13e maand van de funct¡evervulling en gerezen

D¡enstbelrekk¡ng ¡n 2016

Aanhef
Voorletteß
Tussnvoegsel
Achtemaam

Functie(s)
(F¡ct¡eve) d¡enstbetrekking

Aanvang funct¡e in veßlagjaar
Afloop lunct¡e in verslagjaar

Taakomvang (fte)

Gwezen topfunctionar¡s

Bezoldíg¡ng 2016

Beloning

Belastbare onkætenvergædin9
Beloning betaalbaar op temin
Subtotaal bezoldiging
Onveßchuldigd betaald bedrag bezoldig¡ng*
Totale bezoldig¡ng
Atuijkend WNT-mdimum
lndividueel WNT-ma¡mum
Mot¡vering overschrûd¡ng bezold¡g¡ngsnom

Toelichting overschr¡jd¡ng bezold¡gingsnom

2015

Aanvang functie voorgænd verslagjaar
Alloop funct¡e voorgaand verslagjaar
tââk omvang voorgaand verslagjaar (fte)

Belon¡ng ¡n voorgaand verslagjaar
Belastbare onkctenvergoed¡ng ¡n voorgaand verslagjaar

Beloning betaalbaar op tem¡jn in voorgaand veFlagjaar

Totale bezoldiging in værgaand verslagjaar

heerDe

Vriæ

H.

Bestuurder

Nee

01-0 1

31-'t2

1,00
Nee

1 14.835

1æ.350

128.000

Overgangsrecht m.¡.v.
2016 a.g.v.

klasseindel¡ng
Niet van tæpassing

14.51 5
1æ.350

1,00
1 03.126

ß.924
I 18.054

7A
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zün geen gebeurlenissen m bâlaßdatum d¡e hier dienen te worden toegel¡cht.

Ð
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NIÊT UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Er zijñ geen niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen dLe hrer moeten wo¡den loegelchl.

Rechten

De volgende niel uit balans bllkende rechten worden hieronder toegelicht.

VlgN Loop- Bedrag por Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag
r, LeveËnc¡er

1 Canon

Per¡ode van t/d t¡jd maand verclag-jaar
¡/ndn € €

1-3-2õ16 1-A-2019 39 6.624 66.240

Bedrag
totaal

=-
<l 5

79.488 112.608 192.096

8¡
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(VOORSTEL} BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Staluta¡re regel¡ng inzake bestemming resultaat

(Voorslel) Bestemming van het resultaat

Resultaat 2016

€ €

2.1.1 Algemene reseNe (publ¡ek)

Tolaal resullaat

-2.U5.510

-2.U5.510

p
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ONDERTEKENING

Eindhoven 30 juni 2017,

St¡chting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra

College van bestuur

Dhr. H. de Vries MMO

Raad van Toezicht

Mw. M.A.E.J. van Eijndhoven (Voorzitter)

Mw. A.E. Denissen MBA RC

Mw. L.J.M. Hermsen RA MMO (Lid)

Dhr. drs. M. Smoors (Lid)

fi

--
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklar¡ng van de onafhankel¡¡ke accounlant

Pag¡na voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)



Jaffidre 2016
72905 / Shhrry SrÉd Odwis EWIìæùa, re Edb6

Pag¡na vos de controleve*lar¡ng

(beslaat vif pag¡na's)

s
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Pagina voot de controleverklar¡ng

(beslaat vijf pag¡na's)
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Pag¡na voor de controleverklaring

(beslaat v¡jf pag¡na's)

æ



Pag¡na voor de contrcleverklaring

(beslaat v¡jf pag¡na's)
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