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Voo rwo o rd

Na een aantal jaren van koersbepaling, reorganisatie en inzetten op kwaliteit, kunnen we stellen dat in

2019 de effecten van de genomen maatregelen op alle terreinen duidelijk zichtbaar zijn. Met trots

kunnen we stellen dat de kwaliteit op alle organisatieonderdelen in orde is. De rapporten van

onderwijsinspectie, maar ook onze interne kwaliteitsinstrumenten laten goede scores zien. Financieel

is er een positief resultaat geboekt en ook de meerjaren-prognoses zien er goed uit. SSOE is in

control. De continuTteit is gewaarborgd. Na een aantal onrustige jaren is de organisatie in duidelijk

rustiger vaanruater gekomen en dat is fijn. Binnen de kaders en ruimte die we hebben, doen we het

maximale.

Dat geeft ook direct aan dat er zorgen zijn. Hoewel op macro-niveau de organisatie cijfermatig op alle

vlakken goede cijfers laat zien, is de staat van het onderwijs in Nederland erg zorgelijk aan het

worden. De werkdruk is de afgelopen jaren fors toegenomen. ln eerdere jaarverslagen schreven we al

dat wij van onze medewerkers vragen om sinds de invoering passend onderwijs aan een kleine

honderd complexe leerlingen meer dan vijf jaar geleden, onderwijs te geven, maar dan met ruim 30

collega's minder. Hoewel we in 2019 en2020 weer iets meer mensen kunnen aanstellen, worden de

klassen groter, de problematiek aantoonbaar zv'taarder. De beleidskeuzes van de overheid en de

samenwerkingsverbanden dragen hieraan bij. ln dit bestuursverslag vraag ik wederom aandacht voor

de speciale positie van besturen met alleen scholen voor speciaal onderwijs (SO). Diverse

maatregelen in de cao's wet- en regelgeving en maatregelen pakken in de praktijk anders uit voor het

SO dan voor het regulier onderwijs. De middelen voor bijvoorbeeld verlaging van de werkdruk worden

als bedrag per leerling toegekend. Onbegrijpelijk en slecht voor het SO, met relatief meer personeel in

verhouding tot het aantal leerlingen. Maar ook de huisvestingsnormen en andere

bekostigingsgrondslagen die per leerling worden bepaald, zijn vanwege deze leerling-medewerker of

leerling-m2 ratio's (zeer) nadelig voor het SO.

Het vinden van personeel lukt ons tot op heden nog redelijk tot goed. De betaalbaarheid baart echter

zorgen. De loonkosten stijgen harder dan de indexering van de baten. Dat betekent in de toekomst dat

we met dezelfde middelen nog minder medewerkers kunnen aanstellen. Dat is een slechte

ontwikkeling. De oplossing voor dit probleem is al jaren bekend, maar wordt door de overheid

stelselmatig genegeerd. Berenschot constateerde in 2014 al dat de kosten voor de materiele

instandhouding24o/o hoger zijn dan de vergoeding die scholen hiervoor ontvangen. Schoolbesturen

dekken die meerkosten door te schuiven in de budgetten. Dat kan niet anders dan door vanuit de

personele baten middelen te besteden aan materiele instandhouding. Voor SSOE betekent dit dat we

elk jaar ruim €350.000,- bedoeld voor personeel, moeten inzetten voor de kosten van

gebouwonderhoud, schoonmaak en energie. Dat is omgerekend 6 fte aan lesgevend en

ondersteunend personeel, die we niet kunnen inzetten. ln voorjaar 2020 komt onderzoeksbureau

McKinsey met nieuwe cijfers. De verwachting is dat die cijfers in lijn liggen met de eerdere cijfers.
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Hopelijk komt de minister nu wel met passende maatregelen. Het zou voor onze medewerkers en

leerlingen veel ruimte geven.

Positief is dat in veel besturen van Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs de ontwikkeling

naar meer en betere samenwerking vorm krijgt. Men is tot inzicht gekomen dat alleen geld verdelen

niet leidt tot het realiseren van doelstellingen. Gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een dekkend

aanbod is meer dan allemaal een stukje van de puzzel verzorgen. Dat is een mooie ontwikkeling die

perspectief biedt voor de toekomst en ook meer perspectief voor de toekomst van de Externe Dienst

geeft. Ondertussen werken wij verder aan onze missie. Met kracht, verbinding en perspectief. Het zou

fijn zijn als onze regering dat zou ondersteunen met passend onderwijsbeleid.

Hilbert de Vries

Bestuurder SSOE
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1. Organisatie

Juridische structuur
De stichting is gevestigd te Eindhoven, met als vestigingsadres Venetiëstraat 43, 5632 RM,

Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41087568.

Het nummer van het bevoegd gezag is: 72905.

Telefoon: 088-2140101

Email: Secretariaat@ssoe.nI

lnternet: www.ssoe.nl

De stichting vormde op 1 januari 2019 het bevoegd gezag van de onderstaande scholen

Overzicht scholen

Eindhoven

Mytylschool Eindhoven

Mgr. Bekkersschool

De Mytylschool Eindhoven is een school voor speciaal en voortgezet speciaal ondenruijs 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 .

Scholenopdekaart.nl

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

moeilijk lerende kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftrjd van 4 tot 20 jaar; so-vso

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

Scholenopdekaart. nl

Helmond

Antoon van Dijkschool Helmond

Brin-nummer: 1650

Brin-nummer: 19HT

Bri er: 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 ZMLK/MG. Voor nadere informatie zie www.antoonvandiikschool.nl.

Scholenopdekaart.nl

Deze scholen zijn toegankelijk voor leerlingen binnen de genoemde doelgroep na het afgeven van

een Toelaatbaarheidsverklaring door een Samenwerkingsverband.

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

(ASS). SSOE verzorgde middels haar Externe Dienstverlening (ED) in 2019 tevens ambulante

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

5

 



Contactpersoon

Hilbert de Vries

Bestuurder

088-21 401 01 of 06-2870407 5

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

Speciaal Onderwijs Eindhoven zijn medio 20'15 voor het laatst gewijzigd. Daarbij is tevens de naam

veranderd in Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra. De stichting is ingeschreven bijde

Kamer van Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer 41087568.

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.

ln bijlage 1 is het organogram opgenomen. ln 2019 is deze niet gewijzigd.

Functiescheiding

SSOE werkt volgens het one-tier model met een bestuurder en een raad van toezicht.

ln 2019 is onder leiding van een externe adviseur de visie op toezicht opnieuw gedefinieerd. Er is een

vernieuwd toezichtskader opgesteld. ln dit bestuursverslag is het jaarverslag van de Raad van

Toezicht opgenomen. ln 2018 zijn alle interne processen, rollen, verantwoordelijkheden en

bevoegdheden tegen het licht gehouden, taken en rollen herschikt en zijn de procedures beschreven

en vastgelegd in workflows. Er is een procuratieschema opgesteld. Dit is in 2019 op onderdelen nog

wat aangescherpt. Voor veel processen is het vier ogen principe ingericht. Dat houdt in dat er van

meerdere personen goedkeuring nodig is voordat boekingen of betalingen die de grenzen van de

procuratie overschrijden, worden uitgevoerd.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting was gedurende geheel 2019 als volgt samengesteld:

Bestuurder: Dhr. H. de Vries

ln heel 2019 had de bestuurder geen betaalde nevenfuncties. Hij is integraalverantwoordelijk voor

alle aandachtsgeb ieden.
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Raad van Toezicht

Governance

De bestuurder en de Raad van Toezicht (RvT) volgen de'Code Goed Bestuur in het primair

onderwijs', 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. Er is toezicht gehouden met inachtneming

van het reglement van de RvT. De auditcommissie en de commissie kwaliteit hebben een op hun rol

afgestemd reglement, waarvan de laatste in 2019 in bijgesteld. 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 2017 heeft de RvT hiertoe een toezichtvisie en een toezichtkader vastgesteld. ln 2019 heeft de RvT

dit kader als uitgangspunt genomen voor een aanpassing die meer recht doet aan de gewenste

ontwikkeling richting 'waardengericht'toezichthouden. Dit vemieuwde kader is in februari 2020

vastgesteld.

De leden van de RvT zijn lid van WOI en nemen zoveel mogelijk deel aan de bijeenkomsten van

VTO|. Daarnaast volgen zij - mede in het kader van de uitoefening van hun beroep - cursussen,

workshops en trainingen. Zij houden elkaar op de hoogte van het deelnemen aan deze activiteiten en

stemmen ze op elkaar af. Zij houden zich via raadpleging van diverse websites en literatuur op de

hoogte van actuele ontwikkelingen in de ondenruijssector en in het bijzonder die van het speciaal

onderwijs.

Samenstelling

De RvT bestaat in principe uit vijf volledig onafhankelijke leden, die elkaar aanvullen op de

deskundigheidsgebieden onderwijs & kwaliteit, financiën & bedrijfsvoering, bestuur en politiek.

Per 1 januari is mw. dr. A. Hidding toegetreden tot de RvT, met als profiel bestuur en politiek en brede

ervaring als toezichthouder in het sociale domein als ook het onderwijs.

Per 1 januari is mw. N. Feijen toegetreden tot de RvT, met als profiel personeel en organisatie.

Per I mei is mw. E. Noot toegetreden tot de RvT, met als profiel veranderingsprocessen en

bedrijfsvoering en brede ervaring als toezichthouder.

Per 1 juni heeft dhr. M. Smoors de RvT verlaten vanwege het aanvaarden van een niet met de RvT

verenigbare functie.
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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. De RvT heeft besloten

om voor 2023 te besluiten over een nadere invulling van een gedifferentieerd rooster van aftreden.

Dhr. drs. M.A.G.M. Smoors

Mw. E.M.W. Noot-van den

Heuvel

Mw. N. Feijen

Mw. Dr. A. Hidding

Dhr. R.T. Wingens RA

Mw. dr. B.T.J. Hooghiemstra

Lid

(voorzitter Commissie

kwaliteit)

Lid

(Voorzitter

remuneratiecomm issie)

(Lid Commissie

kwaliteit)

Vicevoorzitter

(Lid auditcommissie)

Lid

(voorzitter

auditcommissie)

Voorzitter

(rid

rem uneratiecom m issie)

Lid

(vz Commissie

kwaliteit)

(rid

rem uneratiecom m issie)

01-01-2019

2018

2017

(Vz per

01.07.2018)

2017

01-05-2019

01-01-2019

2021

2021

2023

2023

2023

2022

01-06-2019
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Dhr. drs. M.A.G.M. Smoors

Mw. E.M.W. Noot-van den Heuvel

Mw. N. Feijen

Mw. Dr. A. Hidding

Dhr. R.T. Wingens RA

Mw. dr. B.T.J. Hooghiemstra

1. Eigen onderneming Wingens Finance & Control

2. Lid RvT Optimus Primair Onderwijs

1. VoorzitterWerkplaatsen Sociaal Domein

2. Eigen onderneming Hooghiemstra Onderzoek &

Advies

1. Directeur Basisschool Rapenland

1. Bestuurslid RCBM

2. Lid RvT Oosterpoort

3. Lid RvT Oosterwijs

4. Eigen onderneming Luousi BV

1. Manager HR & Bedrijfsvoering, Archipel

Zorggroep

1. Voorzitter RvT RAP, Heerlen

2. Voorzitter RvT SWV Midden Limburg,

Roermond

3. Voorzitter RvT Burgerkracht Limburg, Sittard

4. Lid RvT GGZ Momentum, Den Bosch

5. Lid RvT Promentis, Den Bosch

6. Lid RvT PAMM, Eindhoven

7. Mcevoorzitter IBASS, Ede

8. Lid RvT de Gelderhorst, Ede

9. Voorzitter RvT POVH/POW, Heerlen

10. Lid RvT a.i. 't Nut, Geldrop

Onderstaand een overzicht van de Functies en Nevenfuncties van de zittende leden van de RvT

per31 december2019.

Begin 2019 heeft de voltallige RvT (toen deels bestaande uit nieuwe leden en oude leden) in het

bijzijn van de bestuurder een heisessie gevolgd onder leiding van een onafhankelijk procesbegeleider

Het doel was om het functioneren tegen het licht te houden en een gemeenschappelijk gedragen

agenda op te stellen voor de toekomst van de RvT. Dit heeft geresulteerd in een aantal gerichte

acties in 2019 op weg naar een meer professionele en eigentijdse werkwijze.

Werkgeversfunctie

ln november 2019 heeft de remuneratiecommissie een gesprek met de bestuurder over zijn

functioneren gehad. 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 2019 is

gebaseerd op een drietal elementen, te weten de gemiddelde totale baten per kalenderjaar, het

gemiddeld aantal leerlingen en de gewogen onderwijssoorten. Alle drie de elementen leveren
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zogenaamde complexiteitspunten op en die geven aan in welke klasse de onderwijsinstelling voor de

WNT wordt ingedeeld.

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 € 138.000,-. Echter de RvT respecteert de

toen afgesloten arbeidsovereenkomst en maakt gebruik van het overgangsrecht.

De beloning van de bestuurder is in 2019 €.2.075,- hoger dan de maximum beloning volgens de WNT.

Het streven is om uiteindelijk tot een salaris voor de bestuurder te komen dat beneden het

vastgestelde wettelijk maximum volgens de WNT-norm blijft.

lnhoudelijk toezicht

De RvT heeft in 2019 7 keer in aanwezigheid van de bestuurder vergaderd. Voorafgaande aan de

RvT vergadering vond altijd een vooroverleg zonder de bestuurder plaats.

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.

o De ontwikkelingen rondom de Externe Dienst

. De samenstelling van de commissies

. De financiële informatieverstrekking door SSOE, waaronder halfjaarcijfers en tussentijdse

financiële rapportages

o Goedkeuring van het Bestuursformatieplan 2019-2020

o Goedkeuring van de meerjarenbegroting

. Goedkeuring van het jaarverslag20lS inclusief de jaarrekening 2018

. Bespreking van het accountantsverslag bij de jaarrekening 2018

o De begroting 2019

. Reglement voor de commissie kwaliteit

¡ Het toezichtkader van de RvT

. Passend Onderwijs en de ontwikkelingen in Samenwerkingsverbanden

ln 2018 is in verband met ongunstige resultaten besloten de begroting voor 2019 taakstellend op te

stellen. Dit geldt voor zowel bestuurder als directies. Significante wijzigingen die plaatsvonden in groei

of krimp van leerlingen zijn in 2019 vroegtijdig met de RvT besproken. Ook zijn de financiële

rapportages als het gaat om kwaliteit en tijdigheid, verbeterd.

Uiteindelijk is het tij lopende 2019 gekeerd, onder andere door toenemende leerlingenaantallen,

terughoudendheid bij nieuwe investeringen en gunstig uitpakkende organisatieveranderingen. Dit

heeft het nodige van bestuurder, ondersteuning, directeuren en docenten gevraagd en verdient een

groot compliment.
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De RvT is verantwoordelijk voor de benoeming van de registeraccountant. Op 21 september 2017

heeft de RvT Wijs Accountants als accountant aangesteld. lngaande het boekjaar 2017. Deze

opdracht wordt jaarlijks na een evaluatiemoment verleend.

Twee leden van de RvT zijn aanwezig geweest en bevraagd tijdens het bezoek van de lnspectie op

10 december 2019.

Contact met GMR en de scholen

ln april en oktober 2019 hebben er themavergaderingen plaatsgevonden met de GMR, MR'en en de

directeuren van de drie scholen (MBS, Mytylschool en Antoon van Dijkschool) met de RvT en de

bestuurder. ln deze vergaderingen kwamen naast kennismaking ook de navolgende onderwerpen aan

de orde:

- Rol-en taakverdeling RvT

- Zoeken van verbinding tussen betrokken partijen,

- Resultaten uit medewerkers- en oudertevredenheidsenquêtes

- Kwaliteitscyclus

- Toekomst SSOE op onderwijskundig gebied

Leden van de RvT hebben diverse malen een werkbezoek gebracht aan de scholen en het ATC en

waren aanwezig bij gemeenschappelijke activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie.

Eindhoven,

Raad van Toezicht SSOE,

Mw. Dr. B.T.J. Hooghiemstra Voorzitter

Mw. Dr. A. Hidding

Dhr. R.T. Wingens RA

Mw. N. Feijen

Vicevoorzitter

Lid

Lid

LidMw. E.M.W. Noot - van den Heuvel
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Nummer Besluit Vindplaats
20190514.01 De RvT stelt conform onderstaande indeling de commissies vast:

Remuneratiecommissie: mevr. N. Feijen (vz), mevr. E. Hooghiemstra
Auditcommissie: dhr. R. Wingens (vz), mevr. A. Hidding
Commissie OKZ: mevr. E. Noot (vz), mevr. N. Feiien

Notulen RvT, 14-05-2019, punt 50

20190514.02 De RvT oeeft haar ooedkeurinq aan het Jaarverslaq 2018 Notulen RvT, 14-05-2019, punt 51

20190618.01 RvT besluit tot invulling van de positie van vicevoorzitter conform volgend schema
periode juni 2019-juni 2021: mevr. Hidding
periode iuni 2021-iuni 2023: mevr. Noot

Notulen RvT, 18-06-2019, punt 52

20190618.02 De RvT besluit tot continuering van de thans geldende RvT vergoedingen voor
201 9.

Notulen RvT, 18-06-2019, punt 53

20190916.01 RvT besluit in 2O22 over de datum van aftreden van RvT leden. Notulen RvT, 16-09-2019, punt 54
20191105.01 De RvT besluit de vergoeding voor de leden van de RvT aan een objectieve toets

te onderweroen. Definitieve vaststellino is uitqesteld tot 2020.
Notulen RvT, 05-1 1-2019, punt 55

201912'tO.O1 De RvT qeeft haar ooedkeurinq aan de MJB 2020-2023 Notulen RvI , 10-12-2019, punt 56
20191210.02 De RvT qeeft haar qoedkeurino aan de Beorotino 2020. Notulen RvI . 10-12-2019. punt 57
20191210.03 De RvT qeeft een positief advies t.a.v. het reqlement Commissie Kwaliteit Notulen RvT , 10-12-2019, punt 58

Register vastgestelde besluiten Raad van Toezicht 2019

ln 2019 aan leden van de RvT uitbetaalde Bezoldiging en onbelaste Onkostenvergoeding
Ge¡cvulrs2Ol0

b€dragpn x€ I B- ' EJ'w' lloot-*ä.'--ffi
Functiegegevens Voorzitter Lit
Aanvang en einde functievern¡lling in 2019 111 -31i,12 1/,5 - 31112
Bezoldiging
Bezoldþing € 6.875€ 5-000
lndivídueeltoepasselijk bezoldigirgsmaximum € 20"7ffi € 9-263

-/- Onverschuldigd betaaH en nog niet terugontvangen bedrag € - €

RWingens l{. Feijen À Hidding

L¡d L¡d Lid
'il't -31t12 1tl - 31112 ll'.l -31112

t-A"G.m.
Smoors

Lid
1t1 - 3115

Bezoldiging

Door SSOE op fastuur betaalde onkostenvergoeding
Door SSOE op factuur betaalde Omzetbelasting

2-083
5 709

€ € € €

€

€
€

6.875 € 5-000 € 5-000 € 5.000 € 5,000 € 2083

€ 5_000 €
€ 13"800 €

€ 5000 €
€ 13800 €

5.000
13.800

262 €
1.499 €

149 €
1.074 €

173 €
1086 €

549 €
1,048 €

€
€1.050
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(Gemeenschappelijke) medezeggenschap, Jaarverslag
Bestuur en GMR werken op proces en inhoud goed samen. ln een positieve en constructieve sfeer is

er een goede werkwijze ingericht die recht doet aan het belang van goede medezeggenschap.
Doordat mede door veranderde regelgeving de GMR een zwaardere taak heeft gekregen is in 2019

de facilitering verruimd. Zo is er structureel overleg tussen de Arbodienst en de GMR en de RvT en de
GMR. Onderstaand is het jaarverslag van de GMR integraal ingevoegd.

Voorwoord
Voor ¡ullie l¡gl het jaarverslag van de cMR van SSOE. D¡t iaaverslag beschri¡ft de werkzaamheden van de GMR van SSOE ¡n het schæljar
201&2019. Een enlhous¡aste, belrokken, maar ook krit¡sche groêp van ouders en leerkracht€n, zo kun ¡e de GMR van SSOÉ wel beschrijven.

Gedurende dit schooljaar zijn we ha¡d op zoek geweest naar een ouder vanuit de Antoon van Dükschool om de GMR compleel te maken.

Afgelopen jaar hebben we naast de reguliere stukken ook nadrukkdiik ¡ng6token op de samenwerk¡ng met de MR-en van iedere school.
ln samenwerking met CNV onderwüs hebben we gezarn€nlike trainingen opgezet, waarbü we hebben gekeken naar de inhoud en inwlling van
medezeggenschap en welke ve¡anttyoordelikheden voor e€nieder h¡erbil horen. Door deze afsternmhg hopen we nadrukkelijker sâmen te kunnen

werken met de MR-en op ¡edere school.

Naluurlük werd dit schooljaar æk regelmatig gesproken ore¡ de personele bezetting op de scholen, de werkdruk en de ontwikkelingen op de

diverse scholen. De GMR heeft ook jaarlïks o\rerleg Íìet de Raad van Toez¡cht. Afgelopen jat heen de GMR ook ¿tting gehad in de sollicitatie-
præedure voor het benoemen van lwe€ nieuwe leden voor deze Raad van Toezichl. Nieuw voor de GMR was het overleg met de prevent¡È

medewerker en de arbo-arts aan hel b€gin van hd schod.iaar. D¡l zal een ¡aarlijks tsrugkerend overlêg zûn. Over de inhoud van dit geôpr€k kun.ie

hieronder ¡n dezê n¡euwsbrief meer lezen. Ook ¡s er vrig schoo¡jâer een breod têwedenheldsonder¿oek afgênomen waarvan de u¡tsleg bhnen de

GMR b b€sproken. Documenten zoals het besluursfümalieplan en de begroting blijven voor de GMR belangrike beleidsstukken die t/re goed

zr¡llen monitüen.

Hsb je wagen en of opmerkingen korn grust naa¡ orìs toe. De GMR wil graag jullie vragen beantwoorden.

Púick Adriasnse, voor¿in€r GMR

De GMR Samenstelling GMR

Naæt de drie MR-en (medezeggenscñapsradenl van dè Mytyl-

school, de MBS en de Antoon van Dikschæl b€vindl zich op

bestuursn¡veau e6n GMR. De alï(rting GMR stad vt G€meen-

schappellke Medezeggenschapraad. De GMR is eeû beleidsúgaan

dat zich b€zighoudt mot zd(Bn di6'bwenschoob'geregdd zin of

die van bdang zi¡n voor alþ schd€n of een meerde¡heid hisrvan.

De spd¡egels ¿¡n vastgelegd in het GMR{eglemenl, het huisho.rdè

liik reglement van de GMR en het medezeggenschapcst¿luut

L.den (prnono.bgcledlng) :

Jolanda Vshoeven Mytyþchool

Ellen Melb MBS

lnge de Rodj A. van Dijkschæl

t d.n (or¡d.rgd.d¡ngl:

Vacalure A van O¡jkschæl

Sita Sbkverda MBS

AInH.ll¡I|ocr.&.3 GtR:
lngeborg Roy (extem) ambtslijk secr€taris

Gedurêndê het scñoolaar 2018-æ19 is de GMR een nieuw lk,

ri¡ker gelvorden. lnge de Rodj heeff zitt¡ng genqnen ir de GMR

namens de p€rsoneelsgeþding van de A- ven Dtkscttool.

Hd€æ is de vacdure voo¡ ean oudeÌlil narnens de A. van Dik-

school gedurênde hêt hele schooleer vecent gebleven.

Yoorzittr:
Pabick Adriâânse Mytylschool (oudergeleding)

C?Ç C)o

!
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Vergadercyclus GMR
De GMR kent een vergadercyclus bestaande uit:

eên agêndaoverleg tussen de b€stuurder SSOE, voolzitter en
ambtelilk sêcretaris van de GMR. ln dit ove¡leg wüdt de agenda
voor de overlegvergedêrhg voorberêid. Gedurêndo het school¡aar

201&2019 b dgesproken orn indien nodig telefonisch overleg te
vo€fen.

een vooroverleg van de GMR, waar¡n de GMR de overleg-

vergader¡ng met de bestuurder voorb€reidt.

de overlegvergadering. ln de overlogvergadering ontmoeten de

GMR en de bestuurder ekar formeel. De b6tuurder informeert

de GIIR en bê¡de partj¡en b€spreken divsse onderwsrp€n.

ln hêt schoolear 201&2019 hêéft de GMR op de volgenda data over-

þg g€voerd met d€ bestuurden

CB oktoöd 20'18

19 decêmber 2018

æ februari2019

17 april 2019

19luni 2019

Adviesrecht / instemmingsrecht
Over een aantal onderwerpsr mag het bestuur alleen een besluit

nemen als zi e€n advi€s aan de GMR heeft gevraagd. lnstemm¡ng

van de GMR is nodig voc een aantal endere onderwerpen. Oit lþt
vast in de WMS, w€i Medezeggenschap op Scholen. De GMR- leden
gteÍunen'zond6r last d ruggesprad(', meer kunnen in voorkomende
gevallen wel besþ¡len hun actterban te r€adplegen.

Het b€stuur van SSOE heeff in het schoolaar 201&201 I è6n aantal
voorgeno.nen b€sluiten voorgeþgd aan de GMR. H¡eronder beñ u een

orerzicht aan van onderwerpen waårrìee de GMR h€eñ ing€temd €n

waarov€r d€ GMR heofr geadvbe€rd.

II{STETNll{G
. n¡€uwowükkoatenrogd¡ng
. bestuwsfamdieplanã)19ã)20
o infamatiebweilig¡ngs- ên pr¡vacybeþkl

AI}VIE3
. bêstuursb€grcllng SSOE 2019; Ë. Oostsrrn hooft de begrothg

nâdd tocgelicht h het yooroì/erlog GltilR op 13 februari ã)19.
. vekent¡orcad¡ng20f92020

WAT ER I{OG TEER BESPROKET{ 1g

Neest de advl6- en hstemmlnçplictrtlge mdenrerpen heefr de

GttR m€t d€ b€tuwder ook td van andere mderwerpen b€sprokên.
Hi€ffidor d€ bdangfksb ondcrwcrpen op ocn rij:

Ontrvl(ftdlngen Efe¡ne Dþmt
Jaand(êning SSOE 2017
Têìrrod€nhêHspeiling oüd€Ìs
Btdù€nho¡dsonder¿od( madeworkors
Stûd vù z*en furictieboek SSOE cn onhf,id(dhgGn
functieb€.chriMng leerl(Îæhten

Onhf,ikk€[ngen met sûneriwsk¡ngsverbanden
Rokenmdhodo Num¡cm
fuessbned statu¡l
Fbnkc¡end beleid 2019
Zorgv€rtc,
Jdv€rsleg SSOE 20f I, incfrßi€fjãrêkoning
Evduatþ GMR en overl€g met b*tuunlC
E€n væt agêndapunt b: 'starld van zs¡(en scñolen'. Tldens dit
pl¡nt wo¡dt irfúmdle ulgewþseH over de drie *¿mderlike
schds MBS. Mvhdschod ff A ván Dükscàæl.

De nieuwe wel bevordert hel
contæt tusssr de wertnemefs-
vsrtegenwoordighg (GMR), de
arboarts en de preventie-
mederv€rker. Dil overÞg zal

iaårliks g€pland gaan wdden.

þrlon*n is b¡6 \

d¡¡ *nezer¡ j

1&
rrl
\?

Overleg GMR met arboarts en
prevent¡emedewerker
Op æ eugushß ã)18 vond de startbilsênkornst van de GMR plaats.

Tildens deze bi¡eênkomst hcêft de GMR e€n gesprek gehad met Rob
Prters, röoüß €n Mon¡que Glsbôrs, prêv€nt¡€mêdewêrkü. Het is
de e€ßte kee dd dit ov€rlog ln deze samenstelling daalsvindt. De
niêuwó wd bêvoaderl hot cont*l tlJ3sen de wêrknomôrsvertêge'r.
woordlg¡ng, de aÊoarb en de prelrentie.nedsflerter. De wi¡zig¡ngen

in do arbowet z¡¡n ingogaen p€r 1 idi 2017. Dit houdt in dal hêl vol-
g6nde binnon SSOE mo€t zin gersgêld:

o bæbcontrætrbodiênshr€rlen6r
. sprcd<ur¡tbcdrijfsarts
r second opinloo
. csntd€ rol Feventiernedewster

Dê erùorts h€€ñ bovêngenGndô punGn toêgelbht en ved hiùvan
wæ b¡nndr SSOE d gsÌegeld.
M. Gisb€rs ùB prerr€ntism€dework* linnèn SSOE voor alle ôie de
scñolen. Zij údeßter¡nt werlmem€ß bl de rbeitsomstand¡f¡heden
ên dvb€Grt gevraed €o ongeraegd olrsr b€drifsvealigheid.
Z¡¡ hæñ toog€lichl hoe Arbozd(on en veiþheki binnen SSOE zijn
gs€g€H. Hiüonder staan de punten vermeld waarin ook e€n rd
yær d€ ñi€dêzeggenschep b w€ggdegd:

o MFI plñ vü aanpal RIE op *¿ond€rlike schden
o GMR heaft instdr¡mingsrcht bl (wi¡dghg) tùeakên/-b€leid
. GMR hed irctarmingsræht bi kã¡ze aúodienstverlener
. (G)MR mæ medopen bü bêzoêk A¡b€i*$nsp€ctþ
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Overleg met de Raad van Toezicht
Cmfdm de Wet versterking bestuurskræht onderwisinstellingen
heen de GMR tweemaal per ¡aar overleg m€t de toezichthouders.
Op 20 november 2018 heen de themab¡.ie€nkmst plaatsg€ /onden
met de Raad van Toezicht en de dir€cteuren. Tijdens deze bieen-
komst is gesproken over de ontwkkd¡ngen van belang voor SSOE en
spæifiek voor da schole¡ en de E)(ftrnê Dlenst.

Daarnaast is gesp¡oken over de wissel¡ngen b¡nnen de Raad van

Toezicht en de procedure voor de werving van nieuw€ leden. Namens
de GMR hebben Sita Strikwerda (ouderl¡d) en Jolanda Verhoeven
(personeelslki) deelgenomen aan de sollicitatiecomm¡ss¡e.

Drie nieuwe leden zün in goed oìrerleg met de GMR benoemd en
vanaf 1 ¡anuari 2019 b de Raad van Toezicht ¡n ¡jn n¡euwe samen-
stell¡ng van start gegaan.

Op 10 april æ19 hesfr de GMR êên open en prettig gespre* gehad

met een delegatie van de Raad van To€z¡cht dat ¡n h€û td(en stond
van onderlinge konnþmaking en speerpunten vod de komende
periode.

Verbinding MR - GMR
Ook dit scñoola8 is geìrorft aan do verbindhg tusssn MR €n GMR.

Op de ¡adkâlendêr van dê GMR staan lêrugkerende zaken zoals de
bôgrcting. het bestuursformelioplari ên dê ¡aüd(en¡ng. Op hd mo-
ment dal de GMR deze mddrverpen bê3paeekt, worden dezê op
schoolnivèau æk besprd(en m€t de MR. Hêt þ wên3eliik om hlerbl
e€n goede aÊtemming met et¿* te hebbcn-

Op 10 oklob€r 2018 he€n er een ¿nvolle ble€nkomsl daatsge\ron-
dên, waarbij prddlBche ãtsprd(en mci cl(.a¡ z¡¡n gomadd qr¡ de
v€rbhding tê vsrst6rtsn. Od( iB aåndæhl b€steed aan de SSOE
phcomal. Hierop zin de veßcùlllende betro€gdh6den vân de Gi,R
en de MR te ¡en,

Op15 mei 2019 heefl er een lheÍlabioenkomst plaabgevonden in

hd teken van verhoud¡ng en verbindhg GMR-MR onder leadÌng van

e€o CNv-advbeur. ln het nþuwê schæl¡eû krilgt dit €on v€n olg.

Gedurende hd scñoolaar 2018-2019 heefr de GMR een MR-

Prln{schap gêhad met het CNV Onderwi¡s. El¡j dêze vofm van
dþnstv€rl€ning kri¡gt de GMR eên væt conteclpðrsoori to€gerye¿€n

aen wie vrâgon kunnen wcden voorgdegd.

Contact met de achterban
GTIR AULLETIN

Na ieder overleg met de bestuurder brengû de GMR een bulletin uit
waârin een aantal besprokên ondetwerpen nader worden toegelicht.
H€t bull€lin wordt op inlranet geplaãtst.

AGENDA EN NOTULEN VAN DE GTR

ln het huisho:delijk reglement van de GMR þ vastgelegd dat de

agenda van de GMR wordt gepudiceerd op intranet en ter inzage ligt
op een algemeen to€gankeli¡ke plaâts op de school. Op deze manier
kunnsn belangstsllenden allê onderwerpen zien die in de vergade
rhg aan bod komen. Ge¡hteress€erden kunnen de notulen ¡nzien.

Aj dienen hiervos een verzoek in bü de ambt€l¡¡k secreta¡is van de
GMR.

INTRANET

Oð GMR ls te vinderì op intranet. Onder het kople'medezeggen-
schÐ' staat niet alleen algemsne ¡nftmatie over de GMR en de MR,

maar hie¡op slaan od( de agenda en hel ¡aarvsrslag van de GMR
gepublicoêrd.

E.NÀL

De GMR heðñ godurando het schoolaar 201&2019 eên eþen €-
ms¡ladr€s in gebrulk gehad: omr@ssoe.nl. Op do.e wi¡zo b het
voo. de æhterban duideli¡k waår ¿|J l€.6cht kan mêl slgnå16n,

wagon en/of opmerftingEn d¡e bêtrokkìng hebben op het wêrt
van de GMR.

FACILITERI{G GXR.I.EDEII

D€ leden van do P-GMR worden door SSOE go¡acilitoerd dool
het bBchikbaar stellen van 60 uur per schooljaar orn hun werk-
zaarnhod€n voor do GMR te kunn€n uitvo€ran. Oeemeasl mogen
dazs leden pcr 2 schodiaren 3 dagen schol¡ng volgan. Od< wordt
æn ¡Pad tü b€sch¡kking g6tdd, zolang Jê GMR-lid bont. Stuk-

kên worden dan niet meer p€r poot gætuurd.

De GMR{gdon vanuit de oudêrgcleding kunnsn eånsp¡aak ms
ken op e€n rðkBkæto{t/ vrilwilligúsvorgo€ding.

SSOE h€sfi aen de GMR een (o)(lerne) ambtdljk sænitb tt
b€schðùlng ge.t€ld.

Alle k6ton van de GMR zi¡n op b6tuursniveeu verantwærd.

þ
ffiR¡rr¡f x0

¡ar,

'.E!

fcl.ú ì¡th¡t¡rr?ajd
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Missie & visie

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

vastgesteld in een nieuw koers- en beleidsplan. ln 2019 zijn deze ongewijzigd gebleven.

Missie

Vanuit onze kernwaarden, kacht, 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 dog opnieuw in om deze speciole

leerlingen voor te bereiden op een voor hen zinvolle plek in de

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. De levensdomeinen, wonen, werken, vrije tijd, financirijn en

sociale vaardigheden vormen de basis en zijn verweven in het totale onderwijsaanbod.

Visie

Tegelijk met onze missie is ook de visie geformuleerd

Stichting SpeciaalOnderwijs & Expertisecentra (SSOE) is hét expertisecentrum voor

onderwijs, (ambulante) begeleiding en ondersteuning aan kinderen 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 Koersplan2016-2020 van SSOE vastgesteld.

Dit Koersplan is tot stand gekomen in een traject van directies 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 Onderwijs. Het koersplan geeft de richting aan voor de samenwerking
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tussen de scholen, De Externe Dienstverlening en het ArbeidsTransitieCentrum (ATC) van SSOE. ln

2019 is dit koersplan op onderdelen geactualiseerd en verder uitgewerkt. De grote lijn bleef daarbij

ongewijzigd. |n2020 wordt het koersplan 2020-2024 geschreven, gebaseerd op het huidige

koersplan.

SSOE: partner(s) in expertise

SSOE is een expertisecentrum en verzorgt gespecialiseerd onderwijs en begeleiding aan kinderen en

jongeren met ernstige en complexe beperkingen. SSOE is voor het reguliere onderwijs, collega-

scholen, zorginstellingen en ouders een onmisbare partner. SSOE beschikt over een brede expertise

voor de begeleiding van leerlingen van 3 tot 20 jaar. Onze aandachtsgebieden zijn: cognitie & gedrag,

taal & communicatie en motoriek, autisme en ernstig zieke kinderen. 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, verbinding 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 die. De teams worden

uitgedaagd en gestimuleerd in hun professionele ontwikkeling. Ze krijgen daartoe veel ruimte voor

eigen keuzes. Binnen SSOE heerst een goede 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. Zo kan ze nog beter in de behoeften van

haar leerlingen voorzien en hen perspectief bieden op een zo volwaardig mogelijk mens-zijn en een

plaats in de maatschappij.

Toegankel ijkheid & toelating
SSOE heeft drie scholen die vallen onder wat voorheen cluster 3 genoemd werd. Wij verzorgen

onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, met een (ernstige) verstandelijke dan wel

lichamelijke beperking, of beiden. Een deel van onze leerlingen valt onder de doelgroep Ernstig

Meervoudige Beperkte leerlingen (EMB). Toelatingsbeleid is per schoolsoort verschillend, de

commissie van begeleiding heeft een belangrijke positie in het besluit of een leerling toelaatbaar is. De

centrale vraag is altijd of wij aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kunnen voldoen, of met

de beschikbare middelen kunnen gaan voldoen. Onze scholen kunnen veel, maar ook niet alles.

Soms besluiten we dat een leerling niet toelaatbaar is. ln die gevallen is er altijd afstemming met het

samenwerkingsverband passend onderwijs en de ouders/verzorgers en zoeken we naar de best

passende plek.

Belanghebbenden
SSOE hecht veel waarde aan een goede samenwerking met partners in onderwijs en zorg
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SSOE is lid van:

o Verusbesturenorganisatie,

. De PO-Raad;

. VOS-ABB.

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

van het zorg-londenruijsaanbod aan de leerlingen van:

. Blixembosch(Libragroep);

o LUNET-zorg;

e ORO.

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

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

nevenvestiqinq van de MBS gerealiseerd in het Novaliscollege.

SSOE heeft een Symbioseovereenkomst met het Stedelijk College Eindhoven voor het volgen van

diverse lessen in het VO en examineringstrajecten. Ook is er een symbioseovereenkomst met de

Taalbrug in het kader van het ArbeidsTransitieCentrum, waar leerlingen van beide partijen worden

voorbereid op een plek op de arbeidsmarkt.

SSOE participeert in:

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

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

o SWV Passend Onderwijs Helmond/Peelland VO;

¡ SWV Passend Onderwijs Eindhoven PO;

o SWV Passend Onderwijs VO Eindhoven/ De Kempen;

. SWV Passend Onderwijs PO De Kempen;

. SWV Passend Onderwijs Oss Uden Veghel PO;

o SWV Passend Onderwijs Oss Uden VeghelVO;

o SWV Passend Onderwijs Weert PO;

. SWV Passend Onderwijs Weert VO;

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

. Bestuurlijk Overleg Helmondse Scholen.

SSOE is aangesloten bij de volgende netwerken/ ketenzorg verbanden:

o SVA (Samenwerkingsverband Autisme)Zuid Oost Brabant in het regionaalConvenant

Autisme;

. NetwerkarbeidstoeleidingVSO-PRO.

SSOE had in 2019 een dienstverleningsovereenkomst met:

o Arbo Unie (Bedrijfsgezondheidszorg);

. MEE; schoolmaatschappelijk werk MBS;

o Blixembosch (Libragroep); fysiotherapie / ergotherapie;
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a ORO, naschoolseopvang, OZG+ project.

Klachtenbehandeling
Er zijn in 2019 geen klachten bijSSOE binnen gekomen. Welzijn er in een aantal casussen

gesprekken gevoerd met de externe vertrouwenspersonen. Deze zaken zijn in 2019 ofwel naar

tevredenheid opgelost, ofwelde uitwerking heeft een doorloop in2020.ln geen van de gevallen leidde

dit tot een klacht. Zie het verslag van de externe vertrouwenspersonen hieronder.

Verschil van opvatting docent vs

directie over CAO interpretatie.

Aantal klachten van diverse

personeel sl eden betreffend e

schoolorganisatie.

Medewerker vraagt om

ondersteuning in

Samenwerkingsproblematiek.

SSOE 2019 EVP

Aard van klachUvraaq

Bi laterale en gezamenlijke

gesprekken

Aantal gesprekken,

onderzoek, actieplan

Enkele gesprekken met

teamleider en directie

Opvolging

lnstemming met nieuwe

afspraak

Loopt nog

Afgehandeld naar

tevredenheid

Afloop

De klachtenregeling van SSOE is hier te vinden

19

 



2. V erantwoord ing beleid
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in vier

paragrafen over de verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteit, Personeel &

professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken en Financieel beleid. Het hart van deze paragrafen

wordt gevormd door de verantwoording over de gestelde doelen, het behaalde resultaten en de

mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico's en

risicobeheersing.

Ondenruijs & kwaliteit
Onderwijskwaliteit

Onze missie is tegelijk leidraad voor onze kwaliteitsdoelstellingen. Wij leiden kinderen op voor een zo

zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij. Dat doen we in voorbereiding op de domeinen Leren,

wonen, werken en vrije tijd. De indicatoren uit het inspectiekader zijn leidend voor de basiskwaliteit.

Deze zijn op elke school aangevuld met onze zogenaamde eigen aspecten van kwaliteit, bovenop de

basiseisen die de wet en de onderwijsinspectie aan ons stellen. We volgende voor de leerlingen in

principe de kemdoelen basisonderwijs voor de leerlingen die daartoe in staat zijn of de (CED)leerlijnen

voor ZML in de ander gevallen. Alle leerlingen van SSOE hebben een individueel

Ontwikkelingsperspectief. (OPP).

Zicht op onderw¡jskwaliteit

Middels interne verantwoording werken we aan het in zicht houden van onze kwaliteit. Leraren

hebben daarin de sleutelrol. Zij evalueren, op basis van o.a. toetsen de opbrengsten, deze worden

besproken in teams en op schoolniveau. De schoolleiding rapporteert middels

managementrapportages tenminste twee keer per jaar aan het bestuur. Ook monitoren we minstens

twee jaar nog uitgestroomde leerlingen. ln het voorjaar en het najaar houdt het bestuur een overleg

met alle MT en directieleden en daar wordt gesproken over opbrengsten, resultaten, ambities en

kwaliteit. Waar mogehjk leren we met en van elkaar. ln 2019 is gestart met een systeem van interne

audits.

Werken aan onderwijskwaliteit

Deze audits worden gehouden door eigen medewerkers uitgevoerd op een collega-school. De audit

wordt in basis gevormd door de indicatoren van het inspectiekader, te venruerken tot aspecten waaruit

die kwaliteit blijk. Wü maken gebruik van drie methodes, te weten observaties, interviewvragen en

documentanalyses. De gedachte erachter is dat als een school in staat is aspecten van kwaliteit

zichtbaar te maken, er goed over kan vertellen en het in documenten is terug te lezen, dit een goede

basis van kwaliteit garandeert. Deze gedachtegang hebben we ingebouwd in een in eigen huis

ontwikkelde applicatie die gebruikt wordt door de auditors en resulteert in een rapportage, waarin de

school kan zien waar ze staat.
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Hoewel we trots zijn op de beoordeling van de inspectie in 2019, is onze ambitie om tussen 2020 en

2024 alle scholen het predicaat goed te laten behalen.

Hoe verantwoordt het bestuur zich over de onderwijskwaliteit?

Uiteraard is onze taak om meervoudig, dus intern en extern ons te verantwoorden. Dat doen we onder

andere in dit jaarverslag. Maar ook naar onze ouders, in de schoolgidsen, naar de intern

toezichthouders, de medezeggenschapsorganen en naar relevante stakeholders. Denk daarbij aan

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gemeenten etc. Ook op platforms als

scholenopdekaart.nl zijn onze scholen terug te vinden. SSOE wordt daarbij goed gewaardeerd als

meedenkend partner die haar opdracht serieus neemt. Ons magazine is een goed voorbeeld van hoe

wij ons extern als betrokken partner presenteren en laten zien wat we kunnen.

httos ://www.ssoe. n l/n ieuws/iaarbeeld -ssoe-2O I 9

Uitstroom

Elk jaar stromen er leerlingen uit ons onderwijs. Onderstaand overzicht geeft de vervolgbestemming

aan. We monitoren de bestendiging van deze leerlingen nog twee jaar na het uitstromen. Dat doen we

middels Attrack.
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Uiteraard is de uitstroom per schoolsoort verschillend en afhankelijk van de doelgroep. Bovenstaande

tabel geldt voor de hele stichting. Per school is de uitstroom uiteraard bij ons bekend. Onze ambitie is
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om leerlingen een zo passend mogelijke uitstroom plek te bieden. Van de bijna 120 leerlingen die

uitstroomden is het slechts in een enkel geval niet gelukt om een passende plek te vinden. De

oorzaak zit doorgaans in de complexheid van de ondersteuningsvraag. Alle leerlingen in de leerroute

arbeid dan wel arbeidsmatige dagbesteding zijn door ons toegeleid naar een passende werkplek.

SSOE heeft een Arbeidstransitiecentrum (ATC), waar leerlinggericht arbeidsvaardigheden trainen. Er

zijn vele contacten met bedrijven en instelling waar we op dit vlak mee samenwerken. Bedrijven

brengen werk naar het ATC, bieden leerlingen arbeidsorièntatie en stageplekken, bieden onze

leerlingen een werkplek, al dan niet beschut. Nagenoeg alle leerlingen vallen in het

doelgroepenregister.

lnspectie

ln 2019 is de onderwijsinspectie voor een vierjaarlijks onderzoek op alle scholen van SSOE geweest.

Op alle indicatoren van het inspectiekader is de beoordeling voldoende. Een prestatie waar we trots

op zijn. Het was en is ons doel om op alle scholen tenminste voldoende te scoren op de indicatoren.

Dat doel is derhalve bereikt. Omdat het definitieve rapport van de ondenruijsinspectie bij het schrijven

dezes nog niet was ontvangen kunnen we daar hier niet over schrijven. Voor meer informatie veruuijs

ik naar onze meeste recente rapporten op de site van de onden¡yiisinspectie.

Passend onderwijs

Passend Onderwijs is en blijft van grote invloed op de gang van zaken bij SSOE. We zijn bestuurlijk

aangesloten bij negen samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dat brengt een behoorlijke

bestuurlijke complexiteit, drukte en onvoorspelbaarheid met zich mee. Denk alleen al aan de

gemiddeld acht tot tien bijeenkomsten per samenwerkingsverband, maar ook de grote verschillen in

procedures, beleid, administratieve processen en communicatie. Dit levert regelmatig voor SSOE de

nodige hoofdbrekens op. Na aanvankelijke daling van het aantal leerlingen vlak na de invoering

passend onderwijs zirjn onze scholen ook in 2019 weer gegroeid. Zij het iets minder dan in 2018. Het

lukt in ieder geval niet om het aantal leerlingen dat verwezen wordt naar het speciaal onderwijs, in

deze regio, terug te dringen. Veel samenwerkingsverbanden zien dat en zijn daarom bezig met het

herzien van het ondersteuningsplan. Discussies over de positie van bijvoorbeeld SBO in een regio,

zijn van invloed op SSOE. Het feit dat dit meer dan in eerdere jaren in samenwerking gebeurt is

positief te noemen. SSOE stelt zich hierbij altijd constructief op, met oog voor de effecten voor alle

betrokken.

Verantwoording middelen

Wij krijgen in principe alleen middelen vanuit passend onderwijs, voor leerlingen die bij ons onderwijs

volgen. Ofwel alleen voor de prestatie die we leveren, krijgen we geld. Dat is anders dan reguliere

onderwijsinstellingen, die op basis van aantal leerlingen de middelen voor lichte en a,vare

ondersteuning vanuit de samenwerkingsverbanden krijgen doorgestort en daarop zelf beleid mogen
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maken. ln hoofdstuk drie van dit verslag is de cijfermatige verantwoording weergegeven van onze

activiteiten. Op deze plek beperken we ons tot de achtergronden.

Achtergronden bij de cijfers

Veel samenwerkingsverbanden in deze regio hebben de afgelopen jaren bezuinigd op het afgeven

van TLV's met een hogere categorie, en de grenzen voor afgifte TLV's voor leerlingen ouder dan 18

aangescherpt. Diverse verbanden hebben bewust gewerkt aan het opbouwen van een reserve

vanwege de in deze regio forse vereveningsopdracht. Nu ontstaat in de diverse verbanden de

discussie om de (inmiddels te hoge) reserves te gaan verdelen. ln die verdeling krijgt het speciaal

onderwijs doorgaans niets. Zelfs middelen voor voorzieningen als schoolmaatschappelijk werk worden

(bijna altijd) alleen onder de besturen voor regulier onderwijs verdeeld.

Voorbeeld ontwikkeling TLV laag, midden hoog in een swv VO

De ontwikkelingen in deze categoriebekostiging leiden ertoe dat we in ene samenwerkingsverband

een hoger bedrag per leerling krijgen dan vanuit het andere. Door de druk op de TlV-categorieën is

het gemiddelde bedrag per leerling dat SSOE in de afgelopen 5 jaar passend onderuuijs per leerling

gedaald, zie tabel 1. Dit terwijl de loonkosten in dezelfde periode met 10% zijn gestegen. Voor de

huidige bijna 630 leerlingen betekent dit meer werk met fors minder personeel. Het ene

samenwerkingsverband is daarbij duidelijk ruimhartiger dan het andere. Deze willekeur leidt tot

kansenongelijkheid voor kinderen en voor veel procedurelast en bestuurlijk overleg.

Tabel 1: ontwikkeling budget per leerling (bron:jaarverslagen SSOE)

Tabel 2: gemiddelde salariskosten per fte (bron: jaarverslagen SSOE)
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Bedrag per ll

Leerlingen 'l-10

Rijksbaten P&Ml

€23.048

562

€12.953.000

2016

€22.125

581

€12.855.000

2017

€21.293

625

€13.369.000

2018

€22.923

626

€14.442.000

2019

Loonkosten per

FTE

FTE in jaar

Salariskosten

€59.868

220

€1 3.171 .000

2016

€59.275

207

€12.270.000

2017

62,935

200

€12.587.000

2018

€64.899

200

€12.917.000

2019
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Er is niet veel verbeeldingskracht nodig om te zien dat deze ontwikkeling niet goed is voor onze

medewerkers en voor leerlingen.

Ook het fenomeen "onbekostigde leerling" komt steeds vaker voor doordat leerlingen niet van school

kunnen omdat er geen vervolgbestemming is, maar we ook geen TLV meer krijgen omdat de

leerlingen 18+ zun of bv. nog net geen 13 als ze naar het VO gaan. Dit leidt tot veel discussie en

problemen bij ouders. De door ons gestarte discussie met de VO verbanden heeft ertoe geleid dat

deze ongewenst situatie in de toekomst niet meer voor zou moeten komen.

Eva luatie passend onderwijs
De landelijke evaluatie passend onderwijs in2O2O gaat hier naar onze verwachting geen verandering

in brengen die gunstig is voor het SO. lmmers ruim g0% van de deelnemers aan deze evaluatie ljn
besturen in het regulier onderwijs. Die zijn erbij gebaat dat ze maximaal kunnen blijven beslissen over

de middelen die ze ontvangen uit passend onderwijs. Slechts een handjevol besturen SO in ons land,

dringen bijvoorbeeld aan op herziening van de verevening. Helaas is voor dit geluid geen gehoor

gevonden bij PO-Raad en LECSO. Verevening is een systeem dat kansenongelijkheid in de hand

werkt. lmmers de kans op een goede onderwijsvoorziening en passend ondersteuningsaanbod is een

stuk groter in een regio met positieve verevening. Er zijn bij ons situaties bekend waarbij ouders

verhuizen naar een ander deel van Nederland omdat de voorzieningen en mogelijkheden daar beter

zijn. Wij opereren in een van regio's met de grootste vereveningsopdracht. Voor een groot deel wordt

deze afgewenteld op de kinderen die de zorg het hardst nodig hebben.

Het boek "vijf jaar passend onderwijs" Kloof tussen mens en systeem? Van Dekkers en Teeuwen

(2019) geeft een (schrijnend) beeld van (deels onbedoelde) effecten van deze stelselwijziging. De

aanbevelingen in hoofdstuk 6 schreeuwen om uitvoering. Met name de aanbeveling: "Organiseer een

bovenregionale aanpak rond en met het speciaal onderwijs, krijgt mijn warme aanbeveling".

\'lüi.ú! ÞO
IGcE 6üf.'s ,sDr-ñ nAI}É¡.G tr¡}lõl-lÐ

Kaartjes verevening per regio in NL.
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Daarnaast vraag ik graag aandacht voor de herindicaties. Jaarlijks moet voor ruim een derde deel van

onze leerlingen een verlenging TLV worden aangevraagd. Per TLV zijn de kosten voor ons ongeveer

800 euro. Deze kosten bestaan uit dossiervorming, onderzoek, deskundigen oordeel ed. De kosten

voor herindicaties bedragen voor ons per jaar ruim 200.000 euro en deze komen alleen voor rekening

van het SO. lk weet dat samenwerkingsverbanden dat anders kunnen regelen, maar dat is niet in het

belang van veel regulier onderwijsbesturen. De discussie over TlV-procedures wordt wel gevoerd,

maar met tot nu toe weinig effect.

Personeel & professiona I iseri ng

Doelen en resultaten

De onvoorspelbaarheid en de bezuinigingen die worden veroorzaakt door de effecten van passend

onderwijs, maakt dat SSOE de laatste jaren veel heeft moeten bijsturen op formatieomvang. De

ontwikkeling van het aantal leerlingen versus de prognoses laat grote verschillen zien. Volgens de

prognoses hadden de scholen van SSOE nu ca 550 leerlingen moeten hebben. Een daling van 30

leerlingen t.o.v. 2014, in werkelijkheid hebben we er bijna 100 meer dan de prognose aangeeft. Na

jaren van krimp, bezuiniging en reorganisatie is er sinds 2018 door de groei ook een kentering te zien

in de hoeveelheid middelen en hebben we weer, zij het beperkt, nieuwe medewerkers kunnen

aantrekken.

De doelen die in het bestuursformatieplan 2018-2019 en 2019-2020 zijn vastgesteld, zowel

kwantitatief als kwalitatief zijn gehaald. Die doelen zijn gekoppeld aan ons beschikbare budget. Dat

budget daalt, zoals eerder geschreven, per saldo al jaren als gevolg van beleid van

samenwerkingsverbanden fors is gedaald. De personeelslasten stijgen bij ons harder dan dat de

indexering door OCW compenseert. Dit heeft te maken met het feit dat leraren in het speciaal

onderwijs een salarisschaal hoger worden betaald dan in het regulier onderwijs, waar de indexering

op gebaseerd is. Ook wordt er geen of heel weinig rekening gehouden met de grotere aantallen OOP

functies in het speciaal ondenrvijs. De GPL (Gemiddelde personele last) is in werkelijkheid een stuk

hoger dan de vergoede GPL. Dat maakt dat we minder medewerkers in dienst kunnen hebben dan

eigen noodzakelijk is.

ln 20l g is, mede gevoed door de cao-wijzigingen in het functiebour¡vwerk, een start gemaakt met het

herzien van het personeelsbeleid. We hebben een recruitmentplan, een inwerkplan nieuwe

medewerkers en een carrièreperspectief geschreven. Hierbij zijn medewerkers en medezeggenschap

nauw betrokken geweest. Deze planvorming krijgt een verder vervolg in2020, met name

uitwerkingsgericht op de groep onderwijsondersteuners. Scholing, ontwikkeling voor ons personeel is

voor SSOE wel "top-prioriteit".

Medewerkers geven aan dat ze tevreden zijn over de mogelijkheden die ze krijgen om te scholen en

te ontwikkelen. ln 2019 zijn we onder andere gestart met E-Wise, een samenwerking met Fontys-OSO

in het kader van de Masteropleidingen en hebben we een aantal zij-instromers in dienst genomen

gekoppeld aan het opleidingstraject. SSOE is toekomstgericht gestart met werving, scholing en
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ople¡ding van nieuwe medewerkers. Tot op heden lukt het nog goed om gekwalificeerd personeel te

vinden, we moeten wel betere arbeidvoonvaarden bieden om mensen te binden. Denk aan

bijvoorbeeld het direct aanbieden van een vaste aanstelling, een trede salaris e)dra en

scholingsafspraken.

Gesprekscyclus en beoordeling

SSOE voert jaarlijks gesprekken met medewerkers, waarbij ambities, persoonlijk ontwikkeling en

bijdrage aan de teamontwikkeling centraal staan. Onderstaande grafieken laten zien dat medewerkers

goed presteren en dat gestelde doelen in verreweg de meeste gevallen worden behaald.

I 19% UisnrenO: presbtiðs turclbndon liggon du¡d€liik bov€n do fudio ds

I 65% Gæ¿: pæst¡t¡es tuncti6e6 voldæn over lFt algæn 4n d6 func1þ

I I 696 vddæcd€: ÞGstaties fvndiomn beluen op m mttl pubo to vsrb

I 0% onrc¡¿oe¡r¿e: p.6tatis tunctim@ bl¡ifr op wmliìke oodardolfl a(lt

Beoordeling medewerkers 201 9

Uitkeringen na ontslag

ln 201g is 1 medewerker uit dienst gegaan en in een uitkeringssituatie gekomen. Het

bestuursstandpunt is dat we ons maximaal inspannen om dit te voorkomen. Door goede begeleiding

ook vanuit de arbodienst, door werk naar werk trajecten te bieden. ln bijna alle gevallen lukt dat. ln

een enkel geval zien we, bijvoorbeeld door afkeuring, dat medewerkers uit dienst gaan. ln die

voorkomende gevallen houden we ons aan de wet- en regelgeving rondom transitievergoedingen.

Aanpak werkdruk

Eerder noemden we al de ontwikkeling van dalende bekostiging en stijgende leerlingaantallen. Het

behoeft niet veel voorstellingsvermogen om te bedenken dat dit leidt tot meer werkdruk. Sinds enkele

jaren kennen we de zogenaamde werkdrukmiddelen. Onbegrijpelijkerwijze worden deze uitgekeerd in

de vorm van een bedrag per leerling. Voor een reguliere basisschool met 200 leerlingen is dit dus

hetzelfde bedrag als voor een SO school met 200 leerlingen. SSOE als geheel, ontving in 2019 €

g0.000 aan werkdrukmiddelen op een totale loonsom van meer dan 12 miljoen. Dat is minder dan

0,8% van onze loonsom. Per school komt dat neer op een bedrag van tussen € 25.000 en 35.000,- op

een gemiddelde loonsom van 3 tot 4 miljoen per school. Dat is een druppel op een gloeiende plaat te

noemen. Ter vergelijking: Een instelling voor regulier primair onderwijs met dezelfde loonsom als

SSOE, ontvangt meer dan 400.000 euro aan werkdrukmiddelen, dus ruim 3% van de loonsom. Ook

hier moeten we vaststellen dat bij de uitwerking van deze regelgeving geen rekening is gehouden met

het speciaal onderwijs en dit dus uitermate slecht uitpakt voor deze kwetsbare doelgroep' Evengoed is

voor de besteding van deze middelen gekozen om de teams en medezeggenschap te laten besluiten

over de inzet. Deze middelen worden voor 100% gealloceerd aan de scholen. De inzet is als volgt

gerealiseerd.
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1650

14VL

School

24.421

31.421

Budget

in€

lnzet vakleraar

muziek in alle

groepen, 0,4 FTE

leraar

0,5 FTE leraar extra

om de zogenaamde

Uit De Klas Dagen te

faciliteren

lnzet

MT heeft voorstel gedaan aan MR

om muzieklessen in te voeren van

deze gelden. Concreet betekende

dat vakleraar de muzieklessen ging

geven. MR heeft binnen school

mondeling gepeild, MT heeft het oP

vergadering besproken; werd goed

op gereageerd. Dus; met instemming

MR. Medewerkers zijn blij dat we, na

een jaar afwezigheid, weer

muzieklessen kunnen geven. Dit

biedt enige werkdrukverlichting én

leerlingen (wordt zeker zo belangrijk

gevonden) krijgen weer muziekles

van een vakdocent.

Werkdrukmiddelen WTF 0,5 zijn door

PMR besproken met het team. Dit

heeft geleid tot een brainstormsessie

waarvan verslag is gedaan aan hele

team. De PMR heeft de diverse

suggesties vanuit brainstorm

voorgelegd aan het team en het

team heeft hierover gestemd.

Proces

ja

Ja

lnstemming

MR
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,19HT 34.452 lnzet Vakleraar

Gymnastiek zodat de

leraar in dat uur extra

tijd heeft, deels ook

uit eigen formatie, ca.

€ 6500 ingezet uit

deze middelen, en

inzet 0,4 FTE extra

klassenassistentie

(€ 16.000)

Resterende € 12.500,

ca. 1 dag per week

extra formatie leraar,

om uit de klas-dagen

te kunnen realiseren.

Voorstellen zijn door MT met de MR

besproken en verkend en de keuze is

gezamenlijk gemaakt

ja

Strategisch personeelsbeleid

Vanuit onze onderwijskundige visie en wettelijke taak is onze opdracht op specialistisch onderwijs en

begeleiding te bieden. Dat doen we door op scholen te werken met goede gekwalificeerde

medewerkers op onze eigen scholen, maar ook door onze Externe Dienst, waar specialisten

ondersteuning bieden aan leraren en leerlingen in het regulier primair ondenvijs, voortgezet onderwijs

en MBO. We streven naar een begrotingsevenwicht waarin de personele lasten niet meer kunnen en

mogen zijn dan 82-85yo van de totale baten. ln 2019 is dat ook gerealiseerd.

Met een beperkte kwantiteit, is het van nog groter belang dat medewerkers voldoende kwaliteit

hebben en zich kunnen ontwikkelen. ln de afgelopen jaren is in overleg met GMR en medewerkers

gekeken naar welke deskundigheid nodig is om het onderwijs goed te kunnen blijven verzorgen. Zo is

er bijvoorbeeld voor gekozen om de rol van de onderuvijsassistenten anders vorm te geven, meer te

gaan werken met leraarondersteuners en ook het aantal FTE ondersteuners zonder lestaak terug te

brengen, ten gunste van het aantal medewerkers die wel lestaken heeft. Het personeelsbeleid is in

2019 op onderdelen herzien en aangepast. Vastgesteld zijn:

. Het bestuursformatieplan 2019-2020 en de daarbij horen schoolformatieplannen

e Carrièreperspectief leraren

o Flankerend beleid 2019

o Declaratie en cafetariaregeling

o Vernieuwde functieboek met opname van L1 1 en L12 functies

o Hernieuwde competentieprofielen L11, startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam en L12

. Beleid scholing en professionele ontwikkeling.
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ln de gesprekscyclus spreken we concrete doelen af met elke medewerker. Deze worden geëvalueerd

en bijgesteld. ln het overgrote deel van de gevallen worden de gestelde en afgesproken doelen

gehaald.
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Behaalde doelstellingen per onderdeel

Al eerder refereerden we aan het beleid voor scholing en ontwikkeling. Het budget voor scholing en

ontwikkeling, zoals opgenomen in de cao wordt hier ook daadwerkelijk aan besteed. Voor 2020 is het

budget voor nascholing verder verhoogd.

Huisvesti ng & faci lita ir

Doelen en resultaten

De gebouwen van SSOE zijn in goede staat van onderhoud. Voor elk gebouw is een actueel

Meerjaren-Onderhoudsplan (MJOP) met een t'rjdshorizon van tenminste 2O jaar. De voorziening

huisvesting is erop gericht dat we het in de MJOP opgenomen onderhoudswerken kunnen uitvoeren,

zonder dat daarbij de voorziening op enig moment negatief wordt. Voor het planmatig

onderhoudsbeheer en de uitvoering van onderhoud werken we samen met Treetoos BV. Jaarlijks

wordt gekeken wat er uit het MJOP gaat worden uitgevoerd. We houden ons daarbij aan de regels

voor aanbestedingen indien dat nodig is. We streven ernaar bij uitvoering van onderhoud onze

gebouwen daar waar het kan te verduurzamen. Daarbij hanteren we in de besluitvorming een

terugverdientijd van zeven jaar voor investeringen in energie, duurzaamheid. Het gebouw van de MBS

is in 2016 nieuw opgeleverd met een energielabel A+++. De andere gebouwen zijn ouder. Bij de

overdracht van het buitenonderhoud van gemeenten naar schoolbesturen in 2015, ziin deze panden in
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redelijke staat overgedragen, maar wel zonder overdracht van gelden voor onderhoud. Twee van

onze scholen staan tussen nu en 2030 voor grootschalig onderhoud. De panden zijn dan ruim ouder

dan 40 jaar. We gaan ervan uit dat de kosten van dat onderhoud, tenminste voor een groot deel,

vanuit het IHP door de gemeenten gedragen worden. Bij onderhoud, streven we naar het bereiken

van energieklasse B, als dat binnen de kaders haalbaar blijkt. Het onderhoud in 2019 is grotendeels

uitgevoerd volgens MJOP. We houden rekening met de invoering van de componentenmethode vanaf

2021 , als onderlegger om de omvang van de voorziening huisvesting, vooruitlopend op het overleg

dat hierover tussen accountants en de PO-Raad nog gaande is. Mocht de invoering doorgaan, dan

moeten er een (onnodig) veel hoger voorziening worden aangehouden. Een hogere dotatie aan de

voorziening huisvesting is begroot vanaf 2021 .

Financieel beleid

Doelen en resultaten

Het boekjaar 2019 kende financieel een heel belangrijk doel. Na een aantal jaren van reorganisatie en

afbouw van reserves, waardoor negatieve resultaten zijn behaald, moest 2019 zwarte cijfers laten

zien. Dat is gelukt. Het resultaat van ca 300.000 komt zeer dicht bij het begrootte resultaat. De

onderliggende kengetallen die hieraan het meeste bijdragen is de ratio personele kosten ten opzichte

van de totale baten. Waar deze in 2017 nog bijna 100% was, is deze in 2019 onder de 85%. Daarmee

is dit doel behaald. We streven naar een ratio personele kosten van 82,5o/o van de totale baten.

Daarmee hebben we een risicobuffer van 2,5o/o voor calamiteiten gedurende het jaar.

Begrodng Bogrodng

l¡tn rbt¡b bÉlt 90,396 89.69i 84,1S 82,5r

Kengetallen

Het doel van SSOE is om op alle relevante kengetallen boven de signaleringsgrenzen te blijven

ln het koersplan 2018-2022 ziln de doelen als volgt vastgelegd

De realisatie 2019 laat zien dat we alle doelen op dit vlak (ruimschoots) gehaald hebben

Ultimo 2019 laten de kengetallen het volgende beeld zien:

o Liquiditeit: 2,5

o Solvabiliteit: 0,77

¡ Rentabiliteit: 0,02

. Weerstandsvermogen: 0,19

( ¡r,'r r,.¡ I i.-:i't. t (l

ittl I

(rr,ft..lilsr:t'l(t

1i, i i'

Huisvestingsratio
Liquiditeit (çt¡mnf Ratio)
Rentabiliteit (1-jarig)
Solvabiliteit (definitie 2l
Weerstandsvermooen

Kengetal

0,07
2,33
-0,07
0,78
0.25

2017
<0,10
>2,00
>0
>0,7<1,5
>0.25

SSOE doel
Groter dan 0,10
Kleiner dan 0,75
Kleinerdan {,10
Kleiner dan 0,30
Kleiner dan 0,05

Signaleringswaarde
Onderwiisinspect¡e
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ln Hoofdstuk 3 Financieel Beleid is een uitgebreide toelichting te vinden met betrekking tot deze

kengetallen.

Treasury

SSOE heeft geen leningen en beleggingen. Het treasurystatuut is in het verslagjaar niet gewijzigd

ln Hoofdstuk 3 Financieel Beleid is een uitgebreid Treasuryverslag opgenomen'

Allocatie middelen

SSOE hanteert het principe dat zoveel mogelijk middelen ten goede moeten komen aan het primair

proces. Scholen hebben dan ook een grote beleidsruimte. Er ziin echter een aantal zaken die we

vanuit de centrale organisatie bekostigen. Uitgangspunt daarbij is, dat als kosten niet toe te rekenen

zijn aan een specifieke school (bv. accountantskosten, administratie), of er een solidariteitsprincipe

wordt gehanteerd (bv. Arbozorg) of het een gemeenschappelijke voorziening is (bv. AFAS,

salarisadministratie), dragen we de kosten centraal. De afdracht hiervoor is gelijk aan de werkelijke

kosten en is ca 7 ,\Yo van de baten. Daarvan bedragen de kosten van het stafbureau ca 3,0Yo van de

totale baten van SSOE, de overige 4% bestaat uit kosten voor administratie en beheer, het

administratiepakket AFAS, Bedrijfsgezondheidszorg, de kosten van de (Gemeenschappelijke) MR,

accountantskosten, RvT en dergelijke. Daarnaast is er een afdracht in situaties als schaalvoordelen te

halen zijn door op bestuursniveau zaken te regelen. Vooralsnog geldt dat alleen voor de kosten van

de ICT Dienst voor 3,3% van de totale baten. Hierin zijn meegenomen de gezamenlijke

(kopieer)contracten, ICT-beheer, onderhoud en afschrijvingen van hardware (laptops, desktops en de

digiborden). Dit maakt dat bijna 90% van de totale rijksbaten rechtstreeks ter beschikking komt van de

scholen. SSOE bekostigt haar scholen volgens het principe T=0. Daarmee realiseren we dat scholen

altijd over een adequate formatieomvang beschikken. ln 2018 en 2020 kende SSOE een sterke groei.

Daardoor hebben we formatie moeten voorfinancieren. Vanaf augustus 2019 ontvangen we daarvoor

onze baten. (T-1).
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O nderwijsachte rstand en m idd el en

Het speciaal onderwijs ontvangt (opmerkelijk genoeg) geen onderwijsachterstandsmiddelen. De

leerlingenweging waarop deze middelen worden gebaseerd is niet van toepassing op leerlingen in het

SO. Bijkomend effect is dat onze scholen en dus de leerlingen ook niet worden meegenomen bij de

ontwikkeling van gemeentelijke achterstandenbeleid en bv inzet schoolmaatschappelijke werk.

Wederom een voorbeeld dat het SO bij beleidsmakers niet in beeld is. Ondanks dat we dat meerdere

malen hebben ingebracht leidt dit niet tot ander beleid bij gemeentes.

Risico's en r¡s¡cobeheersing

I nterne risicobeheersingssysteem

Eerder is opgemerkt dat SSOE een solide organisatie is en alle kengetallen ruim binnen de

signaleringsgrenzen vallen. Ook de onderwijskwaliteit is in de gehele organisatie voldoende.

Uiteraard is dat geen reden om achterover te leunen. SSOE monitort haar kwaliteit op de volgende

manieren.

- Strategisch: Het bestuur maakt onder andere gebruik van het instrument risico's in beeld van

de PO-Raad. ln dit instrument worden strategische risico's en de genomen

beleidsmaatregelen gewogen en beoordeeld. Uit deze scan komt naar voren dat er geen

urgente risico's zijn waar SSOE geen maatregelen op heeft genomen of kan nemen.

Ond.rri¡!.n ld.rtltr¡t

8.rü¡ra OrgÍldþ

Fnrìdån

hdrËüng frllt iÉ dcÊ

Pmæl

!EË*ffs=¡:::
o Het gedefinieerde risico op het domein personeel is dat er een risico is als op

personeelsgebied een sleutelmedewerker zou wegvallen, er een kans bestaat op

stagnatie in beleidsontwikkeling. Dit is afgedekt in het contract met het

administratiekantoor. Dit geldt voor het domein personeel en financiën.

Tactisch: Er kunnen zich risico's voordoen op de scholen, door beleid van externe partijen,

denk aan samenwerkingsverbanden. We dekken dat af door het maken van afspraken en het

sluiten van (langlopende) overeenkomsten met een opzegtermijn van een jaar. Dit geldt bv

voor de afspraken die onze externe dienst maakt met samenwerkingsverbanden of besturen

in het kader van levering diensten, of detachering van medewerkers.

32

 



Operationeel: Dagelijks zien we in AFAS hoe de organisatie ervoor staat. Er is continue

monitoring van de financiën, verzuim, omvang formatie en leerlingenstromen. Daarmee zijn

we in staat snel bij te sturen waar nodig, of zien we ontwikkelingen al vroegtijdig aankomen

Belangrijkste risico's

De belangrijkste risico's voor SSOE zijn allereerst de onvoorspelbaarheid van de overheid en de

samenwerkingsverbanden. lmmers die twee beïnvloeden voor een groot deel van beleid en zijn van

invloed op factoren als ontwikkeling van het aantal leerlingen, de bekostiging en de rol en positie van

het speciaal onderwijs. Precies op deze twee factoren is de invloed van SSOE gering en heeft de

sector weinig oog voor SO-organisaties. De evaluatie passend onderwijs, die voor 2020 gepland staat,

kan grote gevolgen hebben voor SO besturen. We zullen dit scherp moeten volgen. Voorspelbaarheid

op deze ontwikkeling is zeer gering.

Een tweede groot risico is het vinden van voldoende, goed personeel. Landelijk wordt bijna dagelijks

gesproken over het lerarentekort. Wij spreken liever over een tekort aan professionals. Ook voor onze

regio gaat dit in de toekomst knelounten opleveren. Vooralsnog lukt het SSOE om voldoende en

goede medewerkers te werven voor onze vacatures. Alle in 2019 ontstane vacatures hebben we goed

kunnen invullen. Dat beeld zelzich begin 2020 nog door. Dat komt ook door ons beleid medewerkers

goede arbeidsvoorwaarden te bieden, bv een vaste aanstelling en veel mogelijkheden tot scholing.

Tegelijk zetten we in op de positie van de zij-instromers. Samen met een 8{al collega-besturen heeft

SSOE het arbeidsmarktplatform ZO Brabant opgericht. Samen met opleiders willen we ervoor zorgen

dat in onze regio ook voor de toekomst voldoende professionals beschikbaar zijn voor onze scholen.

SSOE ziet voor de komende jaren diverse risico's. Dit zijn onder andere de risico's met betrekking tot

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

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

anticiperen erop nog belangrijker.

1. Door de geringe omvang van de organisatie zijn sleutelposities niet dubbel bezet.

Kans: klein, lmpact groot.

Maatregelen: Door een totale reset van de administratieve organisatie en interne

beheersingsprocedures, de invoering van AFAS en de keuze van een nieuw administratiekantoor in

2018 hebben we alle processen nu goed in beeld en zijn voor sleutelrollen back-up procedures

ingericht. ln het contract met het AK is opgenomen dat ze rol van backup kunnen en willen vervullen

als we daarom vragen.

2 .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;

Kans: midden, lmpact midden:

Maatregelen: inzet op flexibilisering personeel in de ED is succesvol gebleken. We houden de dienst

in stand en brengen de omvang jaarlijks in lijn met de omzet. Tevens wordt ingezet op de
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inzetbaarheid van de medewerkers en op versterking van hun competenties op het meer commercitile

terrein. Daartoe is een traject van scholing en begeleiding ingezet en succesvol gebleken. De

gemiddelde declarabiliteit van ED-medewerkers is gestegen van 50% naar bijna 75%.Vtte zien een

stabilisering tot een lichte toename van de vraag. Mede ook omdat andere aanbieders inmiddels van

de markt zijn verdwenen. Er zijn scenario's ontwikkeld om indien nodig de ED in te krimpen dan wel

op te heffen. Beiden zijn uitvoerbaar, maar hebben ook risico's in zich.

3. 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;

Kans: laag, impact laag:

Maatregelen: MJOP actueel houden en jaarlijks actief preventief onderhoud plegen. MJOP vaststellen

op basis van 20jaar, de huidige onderhoudssituatie van de gebouwen is goed te noemen. De

voorziening onderhoud is op niveau. Rekening is gehouden met de invoering van de

componentenmethode vanaf 2021 als onderlegger voor op opbouw van de voorziening.

4. De ontwikkelingen in de nieuwe cao 2019 en 2020 PO. Het hoger worden van de lasten door o'a.

invoering van de nieuwe CAO PO, de premieontwikkelingen van het ABP Pensioenfonds. Duidelijk is

dat de cao 2019 SSOE enkele tonnen heeft gekost. Voor de cao 2020lijkt dit effect minder te zijn, al is

dit nog niet helemaal in te schatten omdat de indexering 2020 nog niet bekend is, maar al wel is

meegenomen ter dekking van de loonstijgingen.

Kans: groot, lmpact midden

Maatregelen: Omdat voor de cao 2020 een deel van de middelen in 2019 zijn ontvangen, maar de

kosten in2020 vallen, bestemmen we een deel van het resultaat 2019 ter dekking van de gestegen

loonkosten. Die bestaan uit incidentele en structurele kosten. De bestemmingsreserve is ter dekking

van de incidentele kosten, en bestaat derhalve ook uit incidentele baten. Zie hst 3 voor meer

informatie.

5. Door de toegenomen onvoorspelbaarheid is een meer flexibele organisatie nodig. Een onderdeel

daarvan is dat SSOE streeft naar een flexibel deel in de formatie. We willen graag ca 5% personeel

met een tijdelijk dienstverband. Daarmee kan SSOE niet altijd zekerheid bieden aan personeel naar

de toekomst. Dit maakt dat potentiele medewerkers kiezen voor een andere werkgever in de regio als

deze meer zekerheid kan of wil bieden. SSOE heeft moeite om goed personeel te vinden.

Kans: midden, impact, midden.

Maatregelen: SSOE wil een goed werkgever zijn. Onze leerlingen zijn gebaat bij vaste mensen voor

de klas. De organisatie is gebaat bij een zeker mate van flexibiliteit. We streven ernaar om

medewerkers in ieder geval een jaarcontract met een uitzicht te bieden. Bij gelijkblijvende

omstandigheden kunnen deze mensen dan of een tweede jaarcontract of een vaste aanstelling

krijgen.
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ln 201g had ca 10 fte aan medewerkers een tijdelijke aanstelling. Daarmee realiseren we de gewenste

5% flexibiliteit.

Coronavirus

Eind februari 2020 is Nederland, evenals veel andere landen binnen Europa en de rest van

de wereld opgeschrikt door intreding van het Coronavirus. Dit virus heeft tot op heden geleid

tot grote gezondheids-, maatschappelijke- en financiele problemen in Nederland.

De agressiviteit waarmee het virus in de vorm van besmettingen om zich heen grijpt vanaf 27

februari 2020 is er een die zijn weerga niet kent en waar de gevolgen nog niet volledig van zijn te

overzien.

Een van de ingrijpende maatregelen die de regering noodgedwongen heeft moeten nemen is het

sluiten van alle scholen voor Primair Onderwijs gedurende een periode van ruim 7 weken tot op dit

moment bekend is, 28 april 2020.

Voor zover nu bekend en te overzien is, op I april 2020, zal dit virus voor SSOE (nog) niet leiden tot

verstrekkende (personele en materiële) gevolgen. Er is bij SSOE over het algemeen sprake van een

laag ziekteverzuim. ln voorkomende gevallen werd al geadviseerd om thuis te blijven.

Bij ziekte wordt bij SSOE deze opgevangen door de extra formatie welke structureel aan de scholen is

toebedeeld. Dekking van deze kosten maakt onderdeel uit van de goedgekeurde en vastgestelde

begroting 2020. Vervangingen wegens Zwangerschaps- / Bevallingsverlof worden ingevuld op

moment dat bekend is dat de scholen weer open gaan.

Ten aanzien van de materiële kosten verwachten we op dit moment ook geen grote risico's.

Afspraken met betrekking tot groot onderhoud en investeringen worden onverminderd doorgezet en

uitgevoerd.

Met betrekking tot werkzaamheden vanuit de Externe Dienstverlening zijn er voor zover momenteel

bekend op 1 april 2020 geen signalen ontvangen dat er door afnemers van onze diensten de

arrangementen worden stopgezet.
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3. Verantwoording financiën

Algemeen
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de

belangrijkste financiële gegevens weer. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig

perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans. ln

de laatste paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod'

B¡¡ SSOE maakt het financiële beleid integraal onderdeel uit van de besturing van de organisatie.

Goed financieel beleid is voorwaardelijk en ondersteunend aan het primair onderwijsproces.

Het gevoerde financieel beleid is lchtbaar bij de vormgeving van de planning- en controlecyclus en

het verzorgen van managementinformatie. Per 1-1-2018 is SSOE overgegaan naar een andere

dienstverlener op het gebied van de personele en financiële administratie en over te stappen naar een

pakket (AFAS) waarbij SSOE zelf eigenaar is van de aan te leveren gegevens en de op te leveren

managementinformatie. Beheersing op het gebied van de (met name personele) kosten is en blijft

voor de komende jaren een belangrijk speerpunt'

Er is voor SSOE en de scholen vallend onder dit bestuur geen sprake van doordecentralisatie. Ook

voor toekomstige ontwikkelingen wordt hier geen rekening mee gehouden.

Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

Aantallen Personele Bezetting in FTE en Leerlingaantallen

Kengetallen

Leerlingen

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

Personele bezetting in

FTE per 31-12

- Management /

Directie

- Onderwijzend

personeel

- Overige

medewerkers 101

13

90

204

103

12

200

85

200

12

85

98

200

12

85

98

200

12

85

98
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school volgens daartoe vastgestelde normen is toegenomen. De ontwikkeling van de

leerlingenaantallen is in de hoofdstukken hiervoor uitgebreid aan bod gekomen.

De daling van het leerlingaantal tussen 2014 en 2016 is het gevolg van de wetgeving in het kader van

Passend Onderwijs. YanaÍ 2017 is weer een stijging in aantallen leerlingen te zien. Ook dit wordt weer

veroorzaakt door het feit dat het gevoerde beleid sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs

door de Samenwerkingsverbanden voor Primair en Voortgezet Onderwijs niet het gewenste effect

heeft. Het lukt (nog) niet om meer leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in het regulier onderwijs

op te vangen . Deze stijging in leerlingaantallen zet in 2018 en 2019versterkt door. Vanaf 2020 wordt

een stabilisatie van het aantal leerlingen ven¡¡acht.

Personeel

De beinvloedingsfactoren met betrekking tot de ontwikkelingen van het aantal FTE binnen het SSOE

zijn in de voorgaand hoofstukken uitgebreid aan bod gekomen.

Ontwikkelingen in aantallen FTE hangen nauw samen met de ontwikkelingen in de leerlingaantallen

en de bekostiging welke SSOE hiervoor ontvangt. Daarnaast zijn ontwikkelingen in de cao en de

hiermee samenhangende bekostiging eveneens van belang. Ook SSOE staat voor een uitdaging om

in een situatie van krapte op de arbeidsmarkt voldoende gekwalifìceerd personeel de organisatie

binnen te halen en te houden.

Staat van baten en lasten en balans
Onderstaand is de staat van baten en lasten opgenomen. Deze overzichten geven de situatie weer

ten opzichte van het verslagjaar alsmede de begrotingen over de komende perioden ( t+'1 Vm t+3) .

Verschillen worden weergegeven ten opzichte van het verslagjaar en de begroting alsmede ten

opzichte van het vorige verslagjaar (t-1) .

Na de cijfermatige overzichten volgt een verklaring voor de belangrijkste verschillen van het resultaat

in het verslagjaar t.o.v. de begroting. Tevens volgt een verklaring voor de belangrijkste verschillen van

het resultaat in het verslagjaar t.o.v. het voorgaand jaar.

Daarna wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting.
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Staat van baten en lasten

14.636.106 14.636.106 776.268 1.073.04213.369.459 13.666.233 14.442.501 14.636.106Rijksbijdragen

111.750 111.750 31.046 1s.576146.245 134.775 165.821 111-750Overige overheidsbijdragen

1.245.453 1.245.853 -l- 138.474 252.715965.672 1.356.865 1.218.391 1.245.853Overige baten

15.993.709

I
13.194.1 31 567.855

668.84016.167.871

12.750.693

16.828,713

I
13.318.548

1.345.337

u7.582
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'13. 194.1 31

15.993.709

1 3.1 94.1 31

14.491.376

12.970.966

TOTAAL BATEN

Personele lasten
y2.270 -t- 25.547 -/- 6.664353.',t42 327.595 342.270 342.270334.259Afschrijvingen

1.237.200 107.141 18.505917.600 1.O24.741 1.O37.200 1.237.2001.006.236Huisvest¡ngslasten

968.500 41.0'19 -t- 125.744802.220 u3.239 968.500 968.500968.983Overige ¡nstellingslasten

15.742.101 690.46815,614,124 15.542.',t0'l

I
't5.742.'t01

I15.280.444TOTAAL LASTEN 233.67914.823.655

787 -l- 1.332-t- 213 -/- 800 J- 800 -/- 8001.',t19 -/- 1.000Saldo Financiële baten en lasten

Saldo Buitengewone baten en lasten
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Toelichting op de staat van baten en lasten:

Afwijkingen verslagjaar ten opzichte van de begroting

Voor 2019 is door het Bestuur en de RvT een sluitende Begroting met een licht positief resultaat

vastgesteld en goedgekeurd.

Het positief resultaat over het boekjaar 2019 bedraagt € 312.376,-

Het negatief resultaat over het boekjaar 2018 bedroeg €797 .949,-.

Het resultaat 2019 wijkt €20.841,- negatief af van de begroting 2019

ln de onderstaande analyse wordt hier verder op ingegaan.

Baten (meer baten)

Rijksbijdragen OC&W €' 776'268'

Deze hogere Rijksbijdragen komen onder andere voort uit;

Een hogere Lumpsumbekostiging als gevolg van aanpassing in de bekostiging 2018-2019 en 2019-2020

en de aanpassing in de middelen Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen, deze waren niet meegenomen

in de begroting2}19; € 345.000,-

Extra Werkdruk middelen 2019, tranche december 2019 € 62.000,-

Er is in 2019 Groeibekostiging vanuit Samenwerkingsverbanden toegekend op basis van de toename van

leerlingen periode oktober 2018 - februari 2019. Deze groei was voor een bedrag van € 80.000,-

voorzien. Van de samenwerkingsverbanden is meer

bekostiging ontvangen € 205.000,

Extra toegekende Categoriebekostiging;

Afgegeven door het SWV PO Helmond € 130.000,-

Hogere vergoeding SWV inzake Ambulante dienstverlening € 30'000'-

Overige overheidsbijdragen € 31.046'-

De overige overheidsbijdragen bestaan voornamelijk uit de van de gemeenten te ontvangen bijdragen in

onderhoud en exploitatie van de gymnastiekaccommodaties.

Tevens worden hier de ESF subsidies verantwoord. De hier meer verantvvoorde Overige overheidsbaten

zijn een saldo van een begrote bate van een ESF subsidie welke niet meer is toegekend en een ESF

traject welke achteraf tot een hogere uitkering gaat leiden.

a
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a Overige baten -l- € 138.474,-

Dit betreft met name de baten van de door de Externe Dienstverlening/Autisme Steunpunt te realiseren

dienstverlening welke niet reeds wordt bekostigd door het Samenwerkingsverband / Tripartiete

overeenkomsten, opbrengsten uit detacheringen en de huuropbrengsten.

De afwijkingen hiervan zijn met name te verklaren door:

Baten Externe Dienstverlening inclusief detacheringen -l- €.212.000'-

Baten detacheringen Personeel m.u.v. Externe Diensfuerlening € 63.500,-

Schenkingen en sponsoring € 8.000'-

Hogere baten verhuur lokalen € 43.000'-

Niet begrote Ouderbijdragen / Overblijfgelden

(i.r.t. niet begrote uitgaven t.l.v. ouderbijdragen) -l- € 4.000,-

Baten (Webshop) webshop -l- € 18.000,-

Overige Baten -l- € 17.000,-

Lasten (meer lasten)
Personele lasten € 567.855,-

ln de salarisprognose 2019 is uitgegaan van een verdere daling in de personele inzet vanaf januari 2019

Er is voor 2019 uitgegaan van een gemiddelde personele inzet over 2019 van 195 FTE.

Deze daling in personele inzet ten opzichte van 2018 kon niet vanaf januari 2019 gelijk worden

gerealiseerd. Er is een plan van aanpak opgezet om deze daling in ieder geval per 1 augustus

(schooljaar 19-20) te hebben gerealiseerd. Een groei van het aantal leerlingen tussen oktober 2018 en

juli 2019 maakte het echter ook noodzakelijk enkele groepen met leerlingen te bezetten met OP en OOP

Over 2019 is de gemiddelde personele bezetting 200 FTE. Met een gemiddelde loonkosten van €

65.000,- per FTE betekent dit in ieder geval een afwijking van € 325.000,-

Lonen en salarissen €'362.440'-

Deze wijken 2,8o/o af ten opzichte van de begroting. Deze stijging van de personele lasten heeft diverse

oorzaken:

ln de salarisprognose 2019 is uitgegaan van een verdere daling in de personele inzet vanaf januari 2019

Er is voor 2019 uitgegaan van een gemiddelde personele inzet over 2019 van 195 FTE. Deze daling in

personele inzet ten opzichte van december 2018 kon niet vanaf januari 20'1 9 gelijk worden gerealiseerd.

Er is een plan van aanpak opgezet om deze daling in ieder geval per 1 augustus (schooljaar 19-20) te

hebben gerealiseerd. Een groei van het aantal leerlingen tussen oktober 2018 en juli 2019 maakte het

echter ook noodzakelijk enkele groepen met leerlingen te bezetten met OP en OOP. Over 2019 is de

gemiddelde personele bezetting 200 FTE. Met een gemiddelde loonkosten van € 65.000,- per FTE

betekent dit in ieder geval een afwijking van € 325.000,-

Een stijging van de pensioenlasten in 2019 als gevolg van een stijging van de pensioenpremies en de

pensioengrondslag als gevolg van de cao ontwikkelingen in 2018 verklaart het resterende gedeelte van

de afwijking in 2019.

personeel welke niet werkzaam is in loondienst van de stichting € 1 17.000'-

Dit wordt onder andere veroorzaakt door de inzet van een externe medewerker op het gebied van HRM

in verband met onderbezetting op deze afdeling op het bestuursbureau. Tevens is er sprake van inzet
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van externe deskundigheid bij de externe Dienstverlening. Ook worden er medewerkers ingezet vanuit de

sociale werkvoorziening in het kader van het onderhoud en beheer van de terreinen.

Overige personele lasten € 172.000,-

Oorzaak hiervan is een fout bij het opstellen van de begroting 2019. Per abuis is er bij het opstellen van

deze begroting uitgegaan dat de Reis-en Verblijfkosten (kosten woon-werkverkeer) voor de medewerkers

waren opgenomen in de loonkosten.

Voor 2020 zijn deze kosten wel juist berekend en meegenomen in de begroting.

Ontvangen vergoedingen (meer ontvangen): -l- € 80'000'-

Dit bedrag aan meer ontvangen vergoedingen, verwerkt als baten in de personele lasten, wordt verklaard

door een tweetal effecten;

SSOE heeft een aantal FTE medewerkers in dienst om vervangingen in verband met afwezigheid in

verband met ziekte en zwangerschap onmiddellijk te kunnen realiseren. Deze medewerkers zijn in (vaste)

dienst. Een gedeelte van deze loonkosten worden gedekt uit ven¡¡achtte opbrengsten uit de WAZO

middelen van het UWV. De uitkering die volgt bij afwezigheid in geval van zwangerschap. Deze

uitkeringen vallen voor 2019 € 58.000,- lager uit dan voorzien.

ln de periode 2015 tot en met 2019 heeft SSOE aan een aantal medewerkers een transitievergoeding

betaald op grond van ontslag in verband met langdurige afwezigheid door ziekte. Werkgevers worden

met ingang van 2O2O in de gelegenheid gesteld om deze uitbetaalde transitievergoedingen te verhalen op

het UWV. ln 2018 was voor één medewerker reeds bepaald welke vergoeding op het UWV zal worden

verhaald. lnmiddels is dit voor alle casussen bekend. ln 2019 is nog voor een bedrag van € 138.000,-

opgenomen als nog te ontvangen bedrag in het kader van deze regelgeving.

Afschrijvingen (lagere lasten) -l- € 25'547,-

Voor 2019 is een investeringsbegroting opgesteld. Niet noodzakelijke investeringen in 2019 zijn

uitgesteld. Dit leidt tot lagere afschrijvingslasten. Yoor 2020 staan meerdere investeringen op het gebied

van ICT en de vervanging van het meubilair in de begroting. Deze worden uitgevoerd.

Huisvestingslasten € 107.141'-

Afwijkingen ten opzichte van de begroting vooral in het klein onderhoud. Door de invoering van een

storingsportal en het uit handen geven van het klein- en storingsonderhoud wordt er minder uitgegeven

dan in 2018. De apparatuur bijde MBS Eindhoven blijkt storingsgevoelig. De kosten van de zwembaden

bij de Mytylschool en de Antoon van Dijkschool leiden tot aanzienlijk hogere lasten. Besloten is het

watergewenningsbad bijde Antoon van Dijkschoolmedio 2019 te sluiten.

De kosten voor Energie en water vallen hoger uit dan begroot. Oorzaak moet voornamelijk worden

gezocht in de hogere belastingtarieven. Voor 2020 zijn er nieuwe contracten voor de levering van gas

afgesloten. ln 2021 volgen voordeligere tarieven voor elektriciteit.

Extra schoonmaakwerkzaamheden aan diverse (sport) vloeren en de extra inzet van het

schoonmaakbedrijf leiden tot slot tot hogere schoonmaaklasten.

a
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a Overige lnstellingslasten € 41.019,-

Het blijkt lastig om de posten voor leermiddelen en de overige posten die te maken hebben met het op

materieel vlak te laten draaien van een onderwijsinstelling, juist te begroten en deze kosten ook

daadwerkelijk in de hand te houden. Hier is reeds met de inzet van AFAS en de nieuwe werkwijze

Administratieve Organisatie en lnterne Beheersing en de processen binnen SSOE vanaf 2018 een begin

gemaakt dit beter in de hand te houden. ln is 2019 het inkoopbeleid hezien en is het aantal

inkoopmomenten teruggebracht. Tevens is bekend dat de bekostiging voor de instandhouding van het

onderwijs al jarenlang structureel te laag is (Berenschot, 2015). Dat dit een knelpunt is, wordt uit

bovenstaande weer pijn lijk duidelijk.

De kosten van de ICT licenties stijgen ieder jaar

Afwijkingen verslagjaar ten opzichte van het vorige verslagjaar

Het resultaat 2019 ten opzichte van de realisatie 2018 wijkt €. 1.110.325,- positief af

Hiervoor kan de onderstaande verklaring worden gegeven.

De per saldo hogere Rijksbaten worden veroorzaakt door de hogere Rijksbekostiging van de scholen met

groei van leerlingen ingezet in 2017 met een verdere stijging in 201 8 en 201 9. Aangezien de personele

bekostiging volgt een jaar volgend op de daadwerkelijke telling van de leerlingen (t-1 ) is vanaf 2019 de

volledige impact van deze groei in de bekostiging zichtbaar.

De afwijking ten opzichte van 2018 van de Personele lasten vloeit met name voort uit de cao

aanpassingen van oktober 2018 met een doorwerking in 2019, de verhoging van de pensioenpremie en -
grondslag als gevolg van de cao maatregelen in 2018. De groei in leerlingaantallen vanuit 2018 en2019

en de hiermee gepaard gaande hogere bekostiging ( zie hier boven) leidt niet tot hogere bezetting in

personeel en daarmee hogere loonkosten. De groei van leerlingen vond immers plaats in 2018 en

daarmee ook de inzet van personeel.

Per saldo leiden de ruim € 1.000.000,- meer baten vanuit de rijksbekostiging en de impact op de

personele kosten van € 347.000,- vanuit de cao maatregelen en de gestegen pensioenlasten ten opzichte

van 2018 tot een positief verschil van ruim € 653.000,-

De afschrijvingen wijken af doordat in 2018 en 2019 enkel de hoogst noodzakelijke (vervangings)

investeringen hebben plaatsgevonden. (Vervangings-)investeringen in 2018 en 2019 ziin uitgesteld. Dit

leidt tot lagere afschrijvingslasten.

Het nieuwe inkoopbeleid en de afspraken met betrekking tot inkoop en de bestedingen bij de scholen en

diensten leiden in 2019 tot een besparing op deze kosten van ruim € 125.000,-

Ook de onvoorziene kosten die in 2018 nog leidden tot een onverwachte overschrijding op de kosten

komen in 20'19 niet voor.
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Ontwikkelingen in de begroting en meerjarenbegroting

Met betrekking tot de Begroting 2020 en de Meerjarenbegroting 2020-2023 zijn de volgende

ontwikkelingen van belang. Behalve het reeds in de begrotin g 2020 opgenomen en toegelichte

exploitatieresultaat van ruim

€ 450.000,- wordt ook in de komende jaren een positief exploitatieresultaat verwacht.

ln de (meerjaren)begroting wordt uitgegaan van een gelijkblijvend aantal leerlingen in de periode 2020-

2023

Op basis van deze leerlingaantallen en de hieraan verbonden bekostiging wordt vastgehouden aan de

ratio van 82,50o/o Personele lasten ten opzichte van de totale baten.

Bij daling dan wel stijging van de leerlingaantallen zal dat effect hebben op de hoogte van de personele

lasten, echter in ratio met het hierboven genoemde percentage.

Er is voor de stichting geen sprake van verdere doordecentralisatie.

De stichting houdt vanaf 2021 rekening met een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Dit onder

druk van de aankomende veranderende regelgeving vanuit de Jaarverslaggeving omtrent het opbouwen

en aanhouden van een

Voorzien ing voor onderhoud

Aangezien de huisvestingslasten niet evenredig dalen dan wel stijgen met het verloop in aantal leerlingen

(zo zal bijvoorbeeld de dotatie aan de voorziening onderhoud voor de instandhouding van de gebouwen

gelijk blijven en zullen de kosten voor het schoonmaakonderhoud en het energieverbruik niet evenredig

stijgen met de stijging van leerlingen) blijven de materiele lasten gelijk.

Ondanks deze kostenrenumerantie zal bij een eender het verloop in aantal leerlingen een begroting

worden gepresenteerd met maatregelen die nog steeds leiden tot een sluitende begroting met een licht

overschot.

Daarnaast zijn op basis van de meerjaren-doorkijk, de invloed hiervan op de balans en met name op de

Liquide Middelen en het Eigen Vermogen de kengetallen berekend en afgezet tegenover de

signa leri ngsgrenzen wel ke het m ini steri e hanteert.

Hierbij kan worden geconcludeerd dat voor wat betreft de liquiditeit en de solvabiliteit de grenzen van de

signaleringsgrenzen niet worden genaderd en dat deze voor 2020 nog steeds voldoen.

Vanaf 2021 en verder geven deze waarden een positief beeld gezien de meerjaren begroting.
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Balans in meeriariq perspectief

ln bovenstaande balans is het resultaat reeds verwerkt als toevoeging aan het eigen vermogen

De meerjarenbalans is in overeenstemming met de voor de jaren 2020-2023 opgestelde

meerjarenbegroting en de hierin opgenomen meerjaren balans.

TOTAAL

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

Vorderingen

Voorraden

VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL VASTE

ACTIVA

Materiele vaste activa

VASTE ACTIVA

2.712.439

1.337.560

1.374.879

2.656.532

2.656.532

3.103.675

1.699.885

1.367.614

36.176

2.503.253

2.503.253

3.777.466

2.402.587

1.374.879

2.656.531

2.656.531

2.656.531

2.656.531

4.159.274

2.784.395

1.374.879

4.311.082

2.936.203

1.374.879

2.6s6.53'l

2.656.531

4.747.890

3.373.011

1.374.879

2.656.531

2.656.531

KORTLOPENDE

SCHULDEN

VOORZIENINGEN

TOTAAL EIGEN

VERMOGEN

Bestem mingsreserves

Algemene Reserve

EIGEN VERMOGEN

1.430.685

1.172.196

2.766.089

2.766.089

1.241.034

1.287.428

3.078.465

200.000

2.078.465

1.430.686

1.453.196

3.550.1 1 5

3.550.115

1.430.686

1.584.196

3.800.923

3.800.923

1.430.686

1.485.196

4.0s1.731

4.051.731

1.430.686

1.671.196

4.302.539

4.302.539
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Afwijkingen in de balans verslagjaar ten opzichte van het vorige verslagjaar

Hieronder is een toelichting opgenomen op de onderscheiden balansposten van het verslagjaar 2019 met

hierin venverkt een toelichting met betrekking tot de verschillen ten opzichte van het vorige verslagjaar

2018.

Activa

Vaste 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, Onderwijsleerpakket en de

investeringen in duurzaamheid in het getransformeerde gebouw van de MBS Eindhoven. Deze materiele

vaste activa zijn opgenomen tegen aanschafwaarde verminderd met de vastgestelde afschrijvingen. ln

oktober 2016 is het getransformeerde gebouw van de MBS Eindhoven betrokken. 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. Deze investeringen in duurzaamheid zijn opgenomen onder de materiele vaste activa en worden

afgeschreven in 20 jaar.

De afname in materiele vaste activa met€. 153.279,- is als volgt te verklaren.

ln 2019 is € 174.153,- geinvesteerd.

Gebouwen

lnventaris en apparatuur

Overige Materiele activa (Onderwijsleerpakket)

EÈ-
€ 150.599,-

€. 23.554,-

Op de materiele vaste activa is overeenkomstig de in de grondslagen opgenomen toelichting

afgeschreven. Deze afschrijvingen bedroegen in 2019 € 327 .595,-.

Voorraden

ln 2019 is SSOE gestart met een webshop. Het betreft hier voornamelijk de verkoop van de

rekenmethode Numicon. Aan het einde van het verslagjaar is er voor een bedrag van € 36.176,- aan

voorraad aanwezig. Dit betreft dan de materialen van de lesmethoden en de handleidingen. Een en ander

is opgenomen tegen inkoopprijs.

Vorderingen

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

bekostiging van het ministerie voor een bedrag van € 858.804,-.

Daarnaast is een bedrag opgenomen aan debiteuren van € 1 59.910,-. Dit betreft voornamelijk

vorderingen op Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen in het kader van de lopende verplichtingen

en afspraken met betrekking tot de ambulante dienstverlening.
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Onder de Overige vorderingen is een bedrag opgenomen met betrekking tot een nog te declareren

bedrag bij het UWV inzake de transitievergoedingen die zijn betaald in het kader van ontslag op basis

van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Ten opzicht van 2018 is het bedrag aan vorderingen op de balansdatum met €.7.265,- gedaald

Het debiteurensaldo is ten opzichte van 2018 gedaald me|354.177 ,-.

ln 2018 had SSOE een hoge vordering op een Samenwerkingsverband. Deze had een beschikking over

het jaar 2018-2019 pas laat in het schooljaar afgegeven, deze kwam ook pas in 2019 tot betaling. ln 2019

zijn alle beschikkingen tijdig afgegeven en overgemaakt aan SSOE.

Daarnaast heeft de inrichting van de projectadministratie in AFAS tot gevolg dat opdrachten van de

Externe Dienstverlening die voorheen pas aan het einde van het schooljaar werden gedeclareerd en

gefactureerd nu door het schooljaar heen kunnen worden gefactureerd. De opzet van een

debiteurenbewaking leidt er daarnaast toe dat vorderingen minder lang open blijven staan.

De vordering op het ministerie is gestegen met € 86.630,-. Het betaalritme van het ministerie leidt ieder

jaar tot een vordering. Een hogere bekostiging over het scholjaar 2019-2020leidt dan automatisch tot

een hogere vordering.

De overige vorderingen zijn gestegen met € 197.832,-

Voornaamste oorzaak is de vordering opgenomen op het UWV. Vanaf 2020 kunnen

transitievergoedingen uitbetaald aan voormalig personeel dat uit dienst is gegaan uit hoofde van

langdurige afwezigheid wegens ziekte verhaald worden op het UWV. Dit met terugwerkende kracht tot

2015. ln 2019 heeft een inventarisatie plaatsgevonden om welke medewerkers dat binnen SSOE gaat.

Voor het uitbetaalde bedrag aan transitievergoedingen is een vordering opgenomen. De dossiers met

betrekking tot deze vorderingen zijn volledig onderbouwd en gedocumenteerd.

Daarnaast is een te venruachten afrekening opgenomen met betrekking tot een ESF subsidie met

betrekking tot het jaar 2018-20'19. Naar vennrachting gaat een bedrag worden uitgekeerd van € 50.000,-.

Liquide middelen

Als gevolg van het positieve resultaat in 2019 is het totaal van de liquide middelen met € 362.325,-

toegenomen.

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

in de Jaarrekening.

Er is in 2019 op meerdere momenten een liquiditeitsbegroting per maand opgesteld voor de periode tot

en met het einde boekjaar 2020. Op basis van deze liquiditeitsbegroting kan worden gesteld dat SSOE

aan haar fìnanciële verplichtingen kan blijven voldoen.
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Passiva

Eigen Vermogen

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

toevoeging aan het Eigen Vermogen. Dit Eigen Vermogen is ten opzichte van 2018 met € 312.376,-

toegenomen.

Onderdeelvan dit Eigen Vermogen is een Bestemmingsreserve van € 200.000,-

ln 2019 zijn er diverse ontvangsten geweest vanuit het ministerie welke volgens de uitleg van het

ministerie en de PO-

Raad dienen ter dekking van de in 2020 afgesproken cao 2020. Het betreft hier onder andere een

eenmalige uitkering en de indexatie uit voorgaand jaar.

Voorzieningen

SSOE kent een tweetal voorzieningen.

Voorziening in het kader van Jubilea ( Personele voorziening)

Vorig jaar (2018) is de opbouw van deze voorziening herzien en heeft er een aanzienlijke onttrekking

plaatsgevonden. Op basis van het zelfde rekenmodel, vertrekkans en overige rekenregels wordt de stand

van de voorziening aan het einde van het jaar opnieuw bepaald. Dat heeft voor 2019 geleid tot een

onttrekking uit deze voorziening van € 3.613 en een verdere vrijval van €3.347,-.

Er is ten behoeve van alle schoolgebouwen een Voorziening Groot Onderhoud een bedrag

van € 275.000,- gedoteerd aan de vooziening voor groot onderhoud en een bedrag van € 152.808,-

daadwerkelijk besteed ten laste van deze voorziening.

Deze vooziening wordt onderbouwd door een Meerjaren Onderhouds Planning ( MJOP). Deze MJOP's

zijn voor alle gebouwen in 2019 herzien.

De gebouwen van de Mytylschool in Eindhoven en de Antoon van Dijkschool in Helmond zijn door de

respectievelijke gemeenten "koud" overgedragen. Dit betekent dat voor de jaren waarvoor de gemeenten

de mogelijkheid hadden een voorziening op te bouwen en deze over te dragen aan SSOE, de stichting nu

zelf in een kort tijdsbestek voor de opbouw van deze voorzieningen moet opdraaien. Zonder dat hiervoor

de extra bekostiging beschikbaar wordt gesteld.

Kortlopende schulden

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

premies alsmede de schulden inzake van pensioenen. Ten opzichte van 2018 is het saldo van deze

schulden met € 50.262,- gedaald.

Ten opzichte van 2018 is het crediteurensaldo met € 170.040,- gedaald.

Per 1-1-2018 is SSOE overgestapt naar een ander administratiekantoor en wordt gebruik gemaakt van

AFAS voor de verwerking van de salarissen en het voeren van de financiële administratie. Door het

gebruik van AFAS is er meer grip gekomen op de verschillende kosten. Om zo zuiver mogelijk in 2020 te

starten, zijn in 2019 de meeste openstaande rekeningen voor dat jaar ook daadwerkelijk in de laatste
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week van 2019 betaald. Het nu openstaande crediteurensaldo betreft voornamelijk facturen welke in de

eerste weken van 2020 zijn ontvangen en op deze w¡ze zijn verwerkt.

Ontwikkelingen in de Balans en meerjarenbalans

Voor de balansprognose is rekening gehouden met de vastgestelde meerjarige (investerings)begroting

en het hierin meegenomen resultaat.

Er is geen sprake van doorcentralisatie van de huisvesting. Voor de komende jaren staan geen majeure

investeringen in de huisvesting in de planning.

Voor 2020 worden de werkzaamheden met betrekking tot het groot onderhoud uitgevoerd

overeenkomstig opgenomen in het MeerJaren OnderhoudsProgramma (MJOP) voor 2020.

Met name het SO gedeelte van de Antoon van Dijkschool is aan een grondige opknapbeurt toe. Om

dubbel werk en dubbele uitgaven te voorkomen wordt bekeken of werkzaamheden uit het MJOP 2021 tot

en met 2022kunnen worden ingepast in deze werkzaamheden.

Voor de Voorziening Onderhoud houdt SSOE de ontwikkelingen met betrekking tot de richtlijnen van de

Raad voor de Jaarverslaggeving nauwlettend in de gaten. De afgelopen jaren heeft SSOE zoals te doen

gebruikelijk de voorziening opgebouwd op basis van kostenegalisatie over een periode van 20 jaar.

lndien voorgeschreven wordt dat binnen onderwijs de voorschriften met betrekking tot de componenten

methode exact worden nageleefd heeft dat een impact op de opbouw van de voorziening, het eigen

vermogen en de exploitatiebegrotingen voor komende jaren. Dit wordt dan met name veroorzaakt doordat

gemeenten in 201 5 bij de doordecentralisatie van het onderhoud van de gebouwen niet de geldmiddelen

hebben overgedragen die horen bij het opbouwen van een voorziening.

Tevens houdt SSOE het lopende wetsvoorstel in de gaten waarmee het levensduur verlengend

renoveren van een (school)gebouw weer de verantwoordelijkheid wordt van de gemeente.

Voor 2020 is rekening gehouden met een investering in de vervanging van het (school)meubilair bij de

Antoon van Dijkschool. Voor de overige investeringen, waaronder de ict apparatuur, wordt bij de

materiele vaste activa rekening gehouden met een ideaal complex.

De stijging van de liquide middelen houdt gelijke trend met de stijging van de Algemene Reserve

De Algemene Reserve stijgt door een op langere termijn verwacht positief exploitatieresultaat.

Investeringen en financieringsbeleid

Ondanks de tegenvallende resultaten uit 2016, 2017 en 2018 behoudt SSOE eind 2019 een

liquiditeitspositie van waaruit investeringen gedurende het gehele jaar kunnen plaatsvinden en uit eigen

middelen worden voldaan. Er hoeft geen beroep te worden gedaan op het aantrekken van vreemd

vermogen.

Vanuit de Rijksbekostiging zijn er in 2019 investeringen gedaan in onder andere lCT, inventaris en

apparatuur en leermiddelen. Grote investeringen zijn in 2019 niet gedaan. ln 2016 zijn namelijk met de

realisatie en inrichting van het getransformeerde gebouw van de MBS Eindhoven en de inrichting met

nieuw meubilair van de MBS Eindhoven en de Mytylschool de grootste investeringen reeds achter de rug
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ln 2019 zijn alleen de noodzakelijke (vervangings)investeringen gedaan. Niet noodzakelijke investeringen

zijn herzien, dan wel uitgesteld.

Yoor 2020 staat een forse investering vanuit de Voorziening groot onderhoud op het programma voor de

Antoon van Dijkschool. Tevens staat op deze school een forse investering op het programma in verband

met de vervanging van het (school) meubilair.

Financiële posit¡e

Kengetallen

De kengetallen verbeteren ten opzichte van de voorgaande verslagjaren. Het positieve resultaat en de

strjging van de liquiditeit zijn hiervoor de voornaamste oorzaken.

Alle kengetallen blijven ruim de signaleringsgrenzen. Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit,

rentabiliteit, huisvestingsratio en het weerstandsvermogen worden de onderstaande kengetallen vermeld

en toegelicht.

De Onderwijsinspectie heeft indicatoren met betrekking tot de risicoanalyse vastgesteld.

Deze worden eveneens vermeld.
Rs¡llstle
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Huisvestingsratio

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

lasten (inclusief de fìnanciële 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 financiële lasten).

Hierbijwordt door de Onderwijsinspectie een signaleringswaarde gehanteerd groter dan 0,10

De Huisvestingsratio van SSOE is 0.070 (2019) 0.070 (2018)

De huisvestingsratio is voor 2019 kleiner dan de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en is ten

opzichte van 2018 ongewijzigd gebleven.

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

HuisstingsEtb

WæßlandwmEg€n
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0,070

0,193

-/- 0,056
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0,070
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0,700

0.082
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0.016

3,0

0,794{t

BowngHs > 0,'10

onddgEns < 0.05

QndefgEns < -/- o,10

ondg(¡Ens: < o,75

ondergreN; < o.30
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verplichtingen kan voldoen

Hierbij wordt definitie 2 gehanteerd:

Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

Hierbij wordt door de Onderwijsinspectie een signaleringswaarde gehanteerd kleiner dan 0,30

De solvabiliteit voor SSOE is 0.80 (2019) 0.73 (2018)

Dit geeft aan dat 80% van het totale vermogen uit Eigen Vermogen oftewel reserves en voorzieningen

bestaat. Het houdt tevens in dat2}o/o van het totale vermogen wordt gefinancierd met vreemd vermogen.

De solvabiliteitspositie is voor 2019 hoger dan de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie en is ten

opzichte van 2018 gestegen.

Li q u i diteit (c u rrent rati o)

De current ratio is een maatstaf die aangeeft of de stichting 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 2.50 (2019) 1.9 (2018)

De ratio geeft aan dat bij SSOE 2,5 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 2019 de beschikking over € 1.699.885,- aan liquide middelen en heeft

daarnaast € 1.367.614,- 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 € 1.241.034,-.

De liquiditeitspositie is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde. ln vergelijking met 2087 is de

liquiditeitspositie gestegen.

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).

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 0,020 (2019) -0.056 (2018)
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De Stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten €. 15.826.713,-, een resultaat behaald van

€ 312.376,-. Dit houdt in dat er naast de inzet van elke euro die ontvangen wordt er een bedrag van

€ 0,02 wordt toegevoegd aan de reserve. De rentabiliteitspositie is voor 2019 hoger ten opzichte van de

signaleringswaarde. ln vergelijking met 2018 is de rentabiliteit gestegen.

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 0.19 (2019) 0,19 (2018)

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

fìnancièle effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

Het weerstandsvermogen is voor 2019 groter ten opzichte van de signaleringswaarde. ln vergelijking tot

2018 is het weerstandsvermogen onveranderd gebleven.

Treasuryverslag

De stichting hanteert het uniforme model van de Besturenraad. Dit is op 24 maart2007 vastgesteld. ln

201 1 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 april2017.

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 vergoedingen op deposito's en

de rentestanden op reguliere spaarrekeningen zijn dusdanig laag dat het geen enkele meen¡vaarde 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. De

stichting heeft geen middelen uitstaan in risicovolle producten.
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De stichting heeft geen middelen uitstaan in risicovolle producten. En er worden geen gelden belegd of

beleend. Dit is gelijk de reden voor het ontbreken van een kasstroomprognose op de periode van 5 jaar.

Voor een prognose op de liquide middelen over die periode wordt verwezen naar Hoofdstuk 3

Verantwoording Financiën . Deze bevat een meerjarenbalans waarin het veruvachte verloop van de liquide

middelen over de komende jaren is weergegeven.

De totale (saldo) financiële baten over 2018 bedroegen -/- €213,-.

Dat is € 1 .332,- minder dan in 2018 en €787 ,- meer dan voor het iaar 2019 geraamd

Er heeft door de splitsing van de stichting in 2015 en de resultaten in 2016, 2017 en 2018 een

aanzienlijke daling plaatsgevonden in de liquide middelen van de stichting.

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

Voor 2020 is het bedrag aan financirile 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 2019 leiden tot negatieve financi,äle baten.
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Balans
(na resultaatbestemming)

1. ACTIVA

31-12-2019
€

31-12-2018
€

1.1.

t.r.t
1..1.2

1.1.3

Vaste activa
lmmateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa
Voorraden

Vorderingen

Effecten

Liquide middelen

TotaalActiva

PASSIVA

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal Passiva

0

2.503.253

0

36.176

1.367.614

0

1.699.885

3.078.743

1.287.428

1.240.757

2.503.253

3.103.675

5.606.927

5.606.927

0

2.656.532

0

0

1.374.879

0

1.337.560

2.766.089

1.172.196

1.430.685

2.656.532

2.712.439

5.368.970

5.368.970

1.2.

t.2.t
L.2.2

t.2.3
r.2.4

2.

2.t

2.2

2.3

2.4

00
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Staat van baten Iasten over 2019

Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden
Overige baten

2019
Realisatie

¿c

14.442.501
165.821

1.218.391

13.318.548
327.595

1.024.464
843.239

0

15.513.846

312.867

-213

2019
Begroting

êÈ

13.666.233
134.775

1.356.865

12.750.693
353.142
917.600
802.220

0

14.823.655

334.218

-1.000

2018
Realisatie

ê
E

13.369.459
146.245
965.672

12.970.966
334.259

1.006.236
968.983

0

15.280.444

-799.068

1.119

3.

3.1.
3.2.
3.5.

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

6. Financiële baten en lasten

Resultaat

Mutatie bestemmingsreserve (dekking wijziging CAO)
Resultaat na resultaatbestem m ing

15.826.713 15.157.874 14.481.376

312.654 333.218 -797.949

-200.000 0
112.654 -797.949
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Kasstroomoverzicht 20 1 9

Kasstroom uit operationele activiteíten

Saldo baten en lasten

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen immaterieile en materiële vaste activa

Mutatie voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen
Voorraden
Vorderingen

Schulden

Kasstroom uit bedriifsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investerinqsactiviteiten
lnvesteringen in materiële vaste activa

Desinvesteringen in materiële vaste activa

lnvestering in immateriële vaste activa

Desinvestering in immateriele vaste activa

lnvestering in deelneming en/of samenwerkingsverb

Desinvestering in deelneming en/of samenwerkingsverb.

Totaal kasstroom uit investerinqsactiviteiten

Kasstroom uit financierinqsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen

Aflossing langlopende schulden

Totaal kasstroom uit financierinqsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Verloop qeldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar

2019
€

2018
€

-174.153
-1 63

0

0

0

0

312.867

327.595
115.232

-36.176

7.265
-189.929

2.075
-2.288

312.867

442.828

-218.840

s36.855

-213

536.641

-174.316

362.325

1.337.560
362.325

1.699.885

-799.068

334.259
124.677

0

-349.175

171.140

3.871
-2.752

-799.068

458.936

-178.035

-518.167

1.119

-517.048

-182.372

-699.420

2.036.980
-699.420

1.337.560

7282.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00
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Grondslaqen

1. Algemene toelichting

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra bestaan voornamelijk uit het
verzorgen van speciaal en voortgezet onderwijs voor zeer moeilijk lerende, lichamelijk en verstandelijk
beperkte kinderen van 4 tot 20 jaar. Daarnaast verzorgt de stichting binnen hun doelgroep ook
onderwijs aan leerlingen met autisme en verzorgt zij ambulante begeleiding en externe dienstverlening
in het regulier onderuvijs.

Continuileit
Het eigen vermogen van Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra bedraagt
per 31 december 2019 € 3.078.465 positief. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde
grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijndan ook gebaseerd op de veronderstelling van
continuileit van de stichting.

Vestiginqsadres, rechtsvorm en inschriifnummer handelsreqister
Stichting speciaal Onderwijs en Experticecentra is feitelijk en statutair gevestigd op Venetiëstraat 43,
5632 RM Eindhoven en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41087568.

Stelselwiiziqinqen
ln 2019 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan

Schattinqen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra zich verschillende oordelen en schattingen
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. lndien het voor het geven
van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen
en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op
de desbetreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partiien
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen
die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Toelichtinq op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

2. Algemene grondslagen voor verslaggeving

Alqemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële
Richtlijn Jaarverslaggeving Ondenruijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van
Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving waaronder
Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
kostprijs. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
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Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

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

Verqeliikinq met voorqaand iaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en
schattingsw¡zigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

3. Grondslagen balans

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen:
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten
of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de venruachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een
materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar
betreffende paragraaf.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor
groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de vooziening wordt bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van
groot onderhoud verloopt.

Overige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de venruachte

toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Vorderinqen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen
een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Eiqen vermoqen
Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld
in de toelichting op de balans.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuiïeit van het bevoegd gezag. Deze
wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de
toegerekende baten en lasten. ln geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene
reserve gebracht.
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Voorzieninqen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is

en waaryan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de veruvachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk
is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en
lasten. Onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Personeelsvoorzien in g

Voorziening jubilea
Op basis van richtlijn 271van de RJO is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde
van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.

De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is
afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet
(0,3%). De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening in 2019 is uitgegaan van een vertrekkans van 25o/o.

De hoogte van de voorziening is bepaald op grond van het aantal FTE en het gemiddelde brutosalaris
per FTE.

Voorziening Groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt
bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens
tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra maakt gebruik van de tijdelijke regeling waarbij het
voor de boekjaren 2018 en 2019 is toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening
groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele
planperiode van het groot onderhoud op het niveau van het onderwijspand, gedeeld door het
aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat.

Kortlopende schulden
Schulden met een op de balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid

als kortlopend.

Kortlopende schulden worden bij de eerste venrverking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij
dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode
waarop ze betrekking hebben.

Riiksbiidraqen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW subsidies (vrij besteedbare
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking
hebben volledig venruerkt als bate in de staat van baten en lasten.
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Geoormerkte OCW subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het

overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten

verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies
waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de
overlopende passiva.

Geoormerkte OCW subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de
staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten verantwoord
worden. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de
bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de
kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overiqe overheidsbiidraqen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de
Gemeente, Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overiqe baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het
Ministerie van OCW, Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten

worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Onder de overige baten staan
onder andere de detacheringsbaten van de Externe Dienst.

Personeelsbeloninqen

Lonen en salarissen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenlasten
Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra heeft alle pensioenregelingen veruverkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde permie wordt als last verantwoord.
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.

Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra heeft voor haar werknemers een toegezegde
pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde

leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend
over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd.
Verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het

bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de
werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiele verplichtingen) dit
toelaat.

Per december 2019 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97 ,5Yo (2018: 97 ,1o/o).

De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de'verplichting aan de pensioenuitvoerder

benadering'. ln deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de
staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van

aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere
premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar
verantwoord in de jaarrekening.

pagina 7

 



Afschriivinqen oo materi'èle vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de ven¡yachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen
wordt niet afgeschreven

lndien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materièle vaste activa zijn begrepen onder
de afschrijvingen.

Orcrige \ãste acti\ä

lnrcntaris en apparatuur

Gebouwen en teneinen

Categorie

Leermiddelen

Onderwijskundige
apparatuur

ICT 5 iaar

ICT 4 jaar

Ondenrijs- en
kantoormeubilair

lnwntaris en apparatuur
Teneinen
Verbouwingen

Gebouwen
Betrefr

I
7

5

4
15

5

15

10

20

Afschrijvings-
termijn (ir)

12,500/o

14,280/o

20,000/o

25,OOo/o

6,66%

20,o0%
6,66%

10,00%
5,00%

Afschrijvings-
percentage

€ 500

€ 500

€ 500
€ 500
€ 500

€ 500
€ 500

€ 500
€ 500

Actircrings-
qrens

Overige lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verurerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten
Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

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

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiräle leasing, worden
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen wordt opgenomen
onder de operationele activiteiten.
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Toelichtinq op de balans

1. ACTIVA

l.l. Vaste activa

1.1.2. Materiële vaste activa

Stand 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden 1 januari 2019

lnvesteringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Saldo mutaties

Stand 31 december2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden 31 december 201 9

1.2. Vlottende activa

1.2.1 . Voorraden
1.2.1 .1. Voorraden

1.2.2. Vorderinqen
1.2.2.1. Debiteuren algemeen
1.2.2.2. Vorderingen op OCW
1.2.2.6. Vorderingen op personeel

1.2.2.10 Overige vorderingen
1 .2.2.1 2 Vooruitbetaalde kosten

1.2.2.1. Debiteuren
oRo
SWV VO Weert, Neden¡veert en Cranendonck
SWV PO Weert-Nederweert
SWV VO Eindhoven-Kempenland
SWV VO Helmond-Peelland
SWV PO Helmond-Peelland
Gemeente Eindhoven, maatschappelijk vastgoed
Vitus Zuid
De Eenbes
Stichting Katholiek en Protestant-Christelijk Onderwijs
Diverse debiteuren

1.1.2.1. 1.1.2.3. 1.1.2.4.
Gebouwen lnventaris Overige

en en materiële
terreinen apparatuur vaste activa

ÊÊcECC

1.170.324 1.388.881 97.327 2.656.532

1.310.422 2.968.738
-140.098 -1 .579.857

0 150.599
0 163

-68.972 -237.870
00

1.310.422 3.119.337
-209.070 -1.817.565

287.223
-189.896

23.554
0

-20.753
0

310.777
-210.650

56.298
2.238
9.608

12.510
5.203
4.799

0
12.730
4.210
2.825

49.489

ïotaal
€

4.566.383
-1.909.852

174.153
163

-327.595
0

4.740.537
-2.237.284

-68.972 -87.108 2.801 -153.279

1.101.352 1.301.773 100.127 2.503.253

Saldo Saldo
31-12-2019 31-12-2018

€€

36.1 76 0

159.910
858.804

0
279.670

69.229

514.087
772.174

1.729
81.835

5.053
1.367.614 1.374.879

32.168
9.323

22.034
120.677
43.067
45.603
17.366
51.780
26.631
23.815

121.623
159.910 514.087
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Saldo Saldo
31-12-2019 31-12-2018

êccc

1.2.2.1 0. Overiqe vorderinqen
ln 202O te declareren transitievergoeding
Nog te factureren uren
Rente
Te ontvangen LIV/LKV subsidie
ESF subsidie
Project lmpuls

1.2.4. Liquide middelen
1.2.4.1. Kasmiddelen
1.2.4.2. Tegoeden op Bankrekeningen

De liquide middelen staan vrij ter beschikking

2. PASSIVA

2.1. Eiqen vermoqen

202.309
0

2.O75
12.786
50.000
12.500

43.219
32.435
3.869
2.312

0
0

279.670 81.835

1.713
1.698.172

1.533
1.336.027

1.699.885 1.337.560

Stand per
1-1-2019 Resultaat

¿ccÈ

31-12-2019
êc

0 2.878.743
200.000

31-12-2019
€

3.347 105.236
1j82.192

Overige
mutaties

€

2.1.1.1
2.1.1.2

Algemene reserve
Bestemmingsreserve publiek

Personele voorzieningen
Voorziening Groot onderhoud

Personele voorzieningen
Voorziening Groot onderhoud

Stand per
1-1-2019 Dotatiesêêc, !,

112.196
1.060.000

2.766.089
0

112.654
200.000

Onttrekking
en Vrijval

cccc

3.613
152.808

2.766.089 312.654 0 3.078.743

Bestemmingsreserye publiek is gevormd door ontvangsten in 2019 t.b.v. eenmalige uitkering conform CAO
in 2020.

2.2. Voozieninqen

2.2.1
2.2.3

2.2.1.
2.2.3.

0

2.2. 1 . Personele voorzieninqen
2.2.1 .4. Jubileumvoorziening

275.000
1.172.196 275.000 156.421 3.347 1.287.428

112.196 0 3.613 3.347 105.236
112.196 0 3.613 3.347 105.236

Kortlopend Middellang Langlopend
deel < lopend deel deel

ljaar lUm5jaar >5jaar
27.449 58.342 19.445

000
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Saldo Saldo
31-12-2019 31-12-2018

ccCE

2.4. Kortlopende schulden
2.4.8. Crediteuren
2.4.9. Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.10 Pensioenen
2.4.12 Overigekortlopendeschulden
2.4.14 Vooruitontvangen subsdies OCW
2.4.16 Vooruitontvangenbedragen
2.4.17 Vakantiegeldenvakantiedagen
2.4.19 Overigeoverlopendepassiva

80.884
506.860
168.646

917
29.777
18.487

420.395
14.791

251.202
577.905
147.863

0
16.993
17.321

367.849
51.553

1.240.757 1.430.685
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Niet uit balans bliikende verplichtinqen

Voorzieninq duurzame inzetbaarheid
Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 is nog geen overleg gevoerd over de besteding van de
duurzame inzetbaarheidsuren, conform art. 84.3 CAO PO.
Er is nog geen plan met betrekking tot de uren die voor ouderenverlof gespaard kunnen worden
(art. 84.3 CAO PO).

Het bevoegd gezag heeft de volgende meerjarige contracten afgesloten.

Gebeurten¡ssen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor
de interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.

Bestemminq van het resultaat

Het nettoresultaat volgens de staat van baten en lasten over 2019 bedraagt € 312.376 positief

Er wordt € 112.376 toegevoegd aan de algemene reserve en € 200.000 toegevoegd aan de
bestemmingsreserve publiek.

Van Dijk
Canon
Acknowledge
Gulf

Naam
1april2021
31mei2020
december 2020
1 2022

€
€
€
€

46.680
45.000
53.000
35.000

aar
ng
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Verbonden partiien

Naam Juridische Statutaire
vorm r zetel:

code
activiteiten

Eigen vermogen
31-12-2019

€

Resultaat Art 2: deel- consolidatie
jaar 2019 403 BW name

€%%
SWV Eindhoven PO (PO 30-07)
SWV Helmond-Peelland PO (PO 30-08)
SWV De Kempen PO (PO 30-09)
SWV Eindhoven - Kempen VO (VO 30-07)
SWV Helmond-Peelland VO (VO 30-08)
SWV Passend Onderwijs Weert-Nedenveert PO (PO 31-03)
SWV Oss e.o. PO (PO 30-06)
SWV Passend Onderwijs Oss Uden VeghelVO (VO 30-06)
SWV Passend Onderwijs Weert VO (VO 31-03)

Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting

Eindhoven 4
Helmond 4
Eindhoven 4
Eindhoven 4
Helmond 4
Weert 4
Oss 4
Oss 4
Weert 4

onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend

onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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Toelichtinq op Staat van baten en lasten

2019
Realisatie

€

13.592.411
17.415

832.675

12.917.447
686.624

-285.523

-3.347
263.212
426.760

68.972
237.870

20.753

2019
Begroting

13.202.233

464.000

45.000
207.600

40.000
1.064.265

12.555.O07
400.750
-205.064

146.500
254.250

65.795
267.548

19.800

2018
Realisatie

1 2.395.1 1 I

974.340

73.684
66.544
12.057

871
17.197

795.319

12.587.065
650.630
-266.729

9.547.081
1.300.587

447.573
18.677

1.273.147

-57.340
294.301
413.669

68.972
243.976

21.311

€€
Riiksbiidraqen
Rijksbijdrage OCW
Overige subsidies OCW
Ontvangen Doorbetalingen Rijksbijdrage

3.2. Overheidsbiidraoen / subsidies overiqe overheden
3.2.2.2. Overige gemeentelijke en GR bijdragen en subsdidies
3.2.2.3. Overige overheden

Overioe baten
Opbrengst verhuur
Detachering personeel
Schenkingen
Sponsoring
Ouderbijdragen (POA/O)
Overige

14.442.501 13.666.233 13.369.459

164.348
1.473

134.775 146.245

165.821 134.775 146.245

3.1.
3.1.1.1
3.1.2.1
3.1.3.3

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.10

88.654
190.299

4.122
3.631
8.378

923.307
1.218.391 1.356.865 965.672

Personeelslasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Overige personele lasten
Af: Ontvangen vergoedingen

4.1 .1 . Lonen. salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

4.1 .1 .1 . Lonen en salarissen
4.1 .1 .2. Sociale lasten
4.1 .1 .3. Premies Participatiefonds
4.1.1.4. Premies Vervangingsfonds
4.1.1.5. Pensioenlasten

Het aantal FTE bedroeg ultimo 2019 en 2018 respectievelijk

4.1 .2. Overiqe oersonele lasten
4.1 .2.1. Dotaties personele voorzieningen
4.1 .2.2. Lasten personeel niet in loondienst
4.1.2.3. Overige

Afschriivinqen
Afschrijvingen materiële vaste activa

4.2. Afschriivinqen
4.2.2.1. Afschrijvingen gebouwen en terreinen
4.2.2.3. Afschrijvin g en inventaris en apparatuu r
4.2.2.4. Afschrijvingen overige materiële vaste activa

'13.318.548 12.750.693 12.970.966

9.678.563
1.366.002

356.475
19.504

1.496.903

12.555.007

12.917.447

200,5 FTE

12.555.007 12.587.065

199,35 FTE

4.1 .3. Af: ontvanqen verqoedinqen
4.1 .3.3. Overige uitkeringen die de personeelslasten verminderen -285.523

-285.523

4.2.
4.2.2.

686.624 400.750 650.630

-205.064 -266.729
-205.064 -266.729

327.595 353.142 334.259
327.595 353.142 334.259
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4.3.
4.3.1.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.

50.000
113.000
212.000
235.500

12.600
275.OO0

19.500

Huisvestinqslasten
Huurlasten
Onderhoudslasten (klein onderhoud)
Energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen ter zaken van huisvesting
Dotatie voorziening onderhoud
Overige hui svestingslasten

Overiqe lasten
Administratie en beheer
lnventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Dotatie overige voorzi eningen
Overige

1.024.464 917.600 1.006.236

2019
Realisatie

€

64.870
132.550
220.577
322.720

9.444
254.534

19.768

2019
Begroting

€

2018
Realisatie

€

48.393
139.447
220.770
283.533

13.217
275.O00

25.877

543.777
17.075

173.128

3.871
-2.752
1.119

4.4.
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

511.411
17.681

1 60.1 81

153.966

31.212

31.212

2.075
-2.288

-213

484.550
55.750

155.250

-1.000
-'1.000

843.235 802.220 968.983

Toepassing van artikel 2:382a BW, het honorarium van de accountantsorganisatie kan als volgt worden
gespecificeerd:

106.670 235.003

25.000 14.634

25.000 14.634

Accountantslasten
4.4.1 .1 . Onderzoek jaanekening
4.4.1 .2. Andere controle opdrachten
4.4.1 .3. Fiscale adviezen
4.4.1.4. Andere niet-controledienst

þ.

6.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten6.2
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Model G : Verantwoordinq subsidies

G1. VERANTWOORDING VAN SU BSIDIES ZON DER VERREKENINGSCLAUSU LE

Toewijzing Bedrag Ontvangen t/m Prestatie
Omschriivinq Kenmerk Datum toewiizino verslaoiaar afoerond

Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Zij instroom

DLtBt110284
DLtBt110284
DLtBl110284
vo/1091439
totaal

13-8-2019
18-12-2018
13-8-2019
19-3-2019

€
18.998
10.132-
6.333

20.000

Toewijzing
Kenmerk Datum

€ Jalnee
18.998 Nee
10.132- Ja
6.333 Nee

20.000 Nee

Ontvangen t/m Totale
no verslaoiaar kosten

Te verrekenen
ultimo verslaqiaar

35.1 99 35.199

G2. VERANTWOORDING VAN SU BSIDIES M ET VERREKENINGSCLAUSULE

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschriivino
Bedrag
toewiizi

€ €€ €

totaal

G2.8. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Toewijzing
Kenmerk Datum

Bedrag Saldo
31-12-2018

Totale kosten
31-12-2019

Saldo nog te
besteden

Ontvangen in Lasten in

Om Vers aar
€ €€ €
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WNT: Wet normering topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is

op basis van de volgende op Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra van toepassing
zijnde regelgeving.
De klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt
zijn vastgesteld:
- Gemiddelde totale baten 4
- Gemiddeld aantal studenten 1

- Gewogen aantal onderwijssoorten 2
- Totaal aantal complexiteitspunten 7

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra is

berekend conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon
in klasse C en daarmee is het bezoldigingsmaximum € 138.000.
Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang
(en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening
de omvang nooit groter kan zijn dan 1,0 Fte.

l. Bezoldiqinq topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking
bedragenx€l H.DeVries
Functiegegevens Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01101 - 31112
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00
Gewezen topfunctionaris? nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

lndividueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 2019

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
(Fictieve) dienstbetrekking?

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

lndividueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Totaal bezoldiging 2018

120.109
19.966

140.075

138.000

N.v.t.

140.075

Overgangsrecht
m.i.v.2016 i.v.m.

klasse-indeling
N.v.t.

H. de Vries
01101 - 31112

1,00
ja

118.883
18.210

137.093

133.000

137.093
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1 c. Toezichthoude nd e topfu nctionadssen

Gegevens 2019

bedragen x € I

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging
Bezoldiging
I ndividueel toepassel ijk bezoldigingsmaxim um

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Bezoldiging

B.T.J.
Hooghiemstra

Voorzitter
111 - 31112

E.M.W. Noot-
van den
Heuvel
Lid

115 - 31112

R. Wingens N. Feijen A. Hiddlng

Lid Lid Lid

1t1 -31t12 1t1 -31112 111 -31112

M.A.G.M.
Smoors

Lid

111 - 3115

€
€

€

2.083
5.709

€ € €

€ 6.875€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 5.000€ 2.083

6.875 €
20.700 €

I
-E

5.000 €
9.263 €

-€

5.000
13.800

€ 5.000 €
€ 13.800 €

5.000 €
13.800 €

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
bedragen x € I
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

Lid/Voorzitter
111 - 31112

N.v.t. Lid
N.v.t. 113 - 31112

€
€

N

N

€
€

6.250
13.300

3.750
11.150

N

N

N

N V

t.
t.

N
N

N
N

t. Lid
t. 111 - 31112

t. € 5.000
t. € 13.300

Bezoldiging
Bezoldiging
I ndividueel toepasselijk bezoldigingsmaxim u m
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Ondertekeninq

Het College van Bestuur verklaart hierbij de jaarrekening over de periode 1 januari 2019 tot en met
31 december 2019 te hebben vastgesteld.
De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2019 en een staat van baten en lasten
over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Ondertekening College van Bestuur
Eindhoven, 19 mei 2020

Voorzitter:
H. de Vries MMO

De Raad van Toezicht verklaart hierbij de jaarrekening over de periode 1 januari 2019 tot en met 31

december 2019 te hebben goedgekeurd. De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december
2019 en een staat van baten en lasten over de periode 1 januari2019 Um 31 december 2019.

Ondertekening Raad van Toezicht
Eindhoven, 19 mei 2020

Voorzitter:
E. Hooghiemstra

Lid:
A. Hidding

Lid
E.M.W. Noot-van den Heuvel

I

Lid:
R. Wingens

Lid:
N. Feijen
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Overige gegevens:
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan de raad van toezicht van 

Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra  

Venetiëstraat 43 

5632 RM EINDHOVEN 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2019 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra 

te EINDHOVEN gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Speciaal 

Onderwijs en Expertisecentra op 31 december 2019 en van het resultaat over 

2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2019; 

(2) de staat van baten en lasten over 2019; en 

(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor  

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra zoals vereist 

in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 

accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 

 



 

 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
 andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2019 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 

 

 

  



 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor 

de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de  

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 

proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

  



 

 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-  

werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en  

geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking  

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan  

sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten  

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het  

doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteits-

veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen 

controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 

activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 

onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 

in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 

dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 

  



 

 

 

 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 

en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 

interne beheersing. 

 

Eindhoven, 13 mei 2020 

Wijs Accountants 

 

 

 

 

Was getekend: M.M.P.G. van Os MSc RA 

 

 

Kenmerk: 2020.0093.conv 

 


