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Voorwoord  

De Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwe heeft 

in 2018 onderwijs en ondersteuning geboden aan ongeveer 433 leerlingen met extra 

onderwijsbehoeften. De 170 medewerkers van de scholen en het expertisecentrum van de 

SSOGG werkten dagelijks vanuit betrokkenheid en naastenliefde aan het zo goed mogelijk 

benutten en stimuleren van de mogelijkheden van de leerlingen. 

Het jaar 2018 was niet anders dan andere jaren. De lat lag hoog en de inzet van leerlingen en 

medewerkers was groot. Toch was 2018 ook een bijzonder jaar, waarin er 36 leerlingen na de 

leerlingenteldatum instroomden. De groepen groeiden en de problematiek nam evenredig 

toe. De spectaculaire groei zorgde voor huisvestingsproblemen en het personeelsbestand 

groeide met 8 werknemers.   

We hebben op onze scholen bijzondere leerlingen waar we trots op zijn. Onze leerlingen 

hebben veel talenten, maar ze hebben meer dan reguliere hulp en ondersteuning nodig om 

een goede plek te vinden in onze samenleving. Hierbij zijn professionalisering en 

samenwerking van groot belang, om zo te kunnen blijven voldoen aan de behoeften van onze 

leerlingen, onze leerkrachten en andere betrokkenen.  

 
In dit jaarverslag leest u hoe we in 2018 gewerkt hebben aan het realiseren van onze missie, 

waarbij we af en toe een blik op 2019 en volgende jaren werpen.  

 

We wensen u veel leesplezier!  

 

  



5 

 

Verslag College van Bestuur (CvB) 

 

In het afgelopen jaar hebben we weer hard gewerkt om het meest passende onderwijs en de meest 

passende zorg te geven aan onze leerlingen. Hierbij is samengewerkt met andere organisaties, zijn 

nieuwe mogelijkheden onderzocht, enz. Door de extra instroom van leerlingen, kregen we te maken 

met huisvestingsproblemen en moesten we hard op zoek naar personeel. In dit jaarverslag leest u hoe 

dit is verlopen. 

Klimmendaal (revalidatie)  

In verband met het opzetten van ontbrekende voorzieningen in het Samenwerkingsverband Berséba, 

hebben we met revalidatiecentrum Klimmendaal onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van 

gespecialiseerde behandeling bij Rehoboth ZML. Een revalidatiearts van Klimmendaal heeft onderzoek 

gedaan naar de behoeften van de leerlingen die op dit moment onze school bezoeken. Bij dit 

onderzoek zijn ook de leerkrachten en de ouders betrokken. Voor een aantal kinderen waren er al 

consultaties gepland bij Klimmendaal. Uit het onderzoek is geconcludeerd dat er momenteel geen 

extra zorg nodig is vanuit Klimmendaal. Er ligt wel een voorstel om de kennis vanuit Klimmendaal te 

blijven benutten in het ondersteuningsteam van de scholen. 

 

Tijdelijke huisvesting en parkeerplaats, Barneveld 
De school in Barneveld kent voor het schooljaar 2018-2019 een groei van 4 groepen. Dit wordt vooral 

veroorzaakt door de tussentijdse instroom van 36 leerlingen. Daarnaast hebben we voor het schooljaar 

2017-2018 een zeer kleine uitstroom van leerlingen met gedragsproblematiek.  

We hebben in overleg met de gemeente Barneveld besloten om voor een periode van maximaal 3 jaar 

tijdelijke huisvesting te realiseren in de vorm van units. Binnen het schoolgebouw zijn het 

handvaardigheidslokaal en de vergaderruimte al ingericht als leslokaal. Dit zal ook komend jaar zo 

blijven.  

De 5 lokalen voor het S(B)O en voor de uitbreiding van het Kinderdagcentrum Adullam zijn gerealiseerd 

op de parkeerplaats naast de school. Deze parkeerplaats is door de gemeente Barneveld na de 

voorjaarsvakantie aangelegd. De vermenging met het ‘schoolverkeer’ van de Eben-Haëzerschool is 

hiermee ook verdwenen. De verplaatsing van de bussen en taxi’s naar de nieuwe parkeerplaats, heeft 

ervoor gezorgd dat de rotonde aan de Thorbeckelaan veel minder wordt belast. De vervoerders en 

andere weggebruikers hebben bij het verlaten van de school minimaal 10 minuten tijdwinst gekregen. 

Het is een prachtige en praktische oplossing voor een groot probleem.  

 

Vacatures 
Door de groei van de scholen en het afscheid van collega’s, hadden we 34 vacatures. We hebben 

advertenties geplaatst, een advertorial van een halve pagina voor het Reformatorisch dagblad 

gemaakt, een open morgen en middag voor belangstellenden georganiseerd, een speciale website 

voor de vacatures opgezet en kaartjes laten drukken met de tekst ‘We hebben aan jou gedacht’. We 

zijn blij en dankbaar dat de vacatures voor een groot deel zijn vervuld.  

We willen één vacature speciale aandacht geven. We hebben afscheid genomen van de heer G. 

Geneugelijk. In 1997 is hij benoemd als groepsleerkracht op de Rehobothschool, afdeling Moeilijk 
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Lerende Kinderen. In 2007 is hij gevraagd om leiding te geven aan de Ds. D.A. Detmarschool. Het 

afgelopen schooljaar heeft hij besloten om met pensioen te gaan, en ontstond er dus een vacature.  In 

deze vacature voor de directie van het Speciaal Basisonderwijs en het Speciaal Onderwijs ‘gedrag’ 

hebben we de heer D. Trouwborst kunnen benoemen. De heer Trouwborst was hiervoor werkzaam als 

teamleider op het Van Lodenstein College in Kesteren voor de afdeling HAVO/VWO.  

 

ICT 

In het verslagjaar is gestart met de herformulering van het ICT-beleid. Er is een werkgroep geformeerd 

uit het managementteam om de scholen te vertegenwoordigen. Die is via bijeenkomsten aan de slag 

gegaan. Regelmatig vond er een terugkoppeling plaats met het managementteam en het CvB. Eind 

2018 is de eerste conceptversie opgeleverd. In 2019 wordt het plan afgerond en vastgesteld. 

 

Inspectiebezoek 
In het najaar van 2017 heeft de Inspectie van het onderwijs een vierjaarlijks onderzoek ‘bestuur en 

scholen’ afgesproken. Het eindgesprek heeft in februari 2018 plaatsgevonden.  

De bevindingen van de inspecteurs zijn een mooie weergave van de inzet van het onderwijzend en 

onderwijsondersteunend personeel en hun leidinggevenden. Een goede inzet is één van de 

voorwaarden voor onderwijs van voldoende kwaliteit, maar het biedt geen garantie dat het onderwijs 

aan alle standaarden voldoet. De inspecteurs hebben door gesprekken met collega’s en leerlingen 

gemerkt dat ook andere aspecten, zoals een veilige leer- en werkomgeving, werkplezier en de 

mogelijkheid om zich te ontwikkelen, hebben bijgedragen aan de behaalde resultaten. Alle genoemde 

zaken hebben samen met een professionele cultuur tot deze mooie beoordeling geleid.  

Het inspectiebezoek en de rapportage geven een stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg, 

waarbij onderwijs en zorg samenwerken in het belang van kinderen en hun ouders. Het rapport geeft 

tevens handvatten voor verbeteringen op verschillende kwaliteitsgebieden. 

 

Ontwikkelingen 
De Schoutenhoeve 

Met de eigenaar van het weiland naast de school in Barneveld is een voorlopig koopcontract opgesteld 

voor de aankoop van 3.000 m2 grond. We willen een multifunctionele schoolboerderij op eigen terrein 

bouwen, waar leerlingen kennis opdoen en praktische vaardigheden aanleren. Door deze 

leeromgeving niet buiten, maar binnen het schoolterrein aan te bieden, blijven de leerlingen op hun 

veilige en vertrouwde plek. Juist voor kinderen in het reformatorisch (Voortgezet) Speciaal Onderwijs 

is dit belangrijk. De boerderij biedt de leerlingen een veilige omgeving voor ontmoeting met de 

wijkbewoners en ontspanning. 

 

Het is de bedoeling dat de schoolboerderij een open karakter richting de buurt en de wijk krijgt. Zo 

ontstaat, naast een beschutte omgeving, óók een verbinding met de samenleving. Bij de plannen zijn 

ook de reformatorische gehandicaptenorganisaties Adullam en Siloah betrokken. 
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Strategisch beleidsplan 2019-2023 
Het managementteam, de Raad van Toezicht en het College van Bestuur heeft een tweetal 

bijeenkomsten belegd over verschillende thema’s die in het nieuwe Strategisch beleidsplan 2019 -2023 

van de scholen aan de orde moeten komen. 

 

Onze scholen opereren in een bredere context dan alleen in de eigen omgeving. Daarom hebben we 

externe samenwerkingspartners, zoals ouders, jeugdzorg en het bedrijfsleven, bij de totstandkoming 

van onze beleidsvoornemens betrokken. We hebben hen gevraagd wat we kunnen verbeteren aan het 

onderwijs. Waar moeten we aandacht aan besteden en waaraan juist helemaal niet? Hoe kijken zij aan 

tegen onze organisatie wanneer het gaat om betrouwbaarheid en deskundigheid? Wat is de 

maatschappelijke bijdrage van onze scholen; wat kunnen we betekenen voor de leerlingen die naar 

een plaats in het bedrijfsleven, het dagverblijf voor ouderen of het vervolgonderwijs gaan? Hoe zorgen 

we ervoor dat ons personeel daarbij een waardevolle rol kan vervullen? Wat hebben zij nodig om hun 

opdracht goed te vervullen? 

 

Met onze samenwerkingspartners hebben we inhoud gegeven aan het strategisch beleidsplan. De 

Raad van Toezicht moet het beleidsplan nog vaststellen, waarna de directies dit verder gaan uitwerken 

in de schoolplannen. 

 

We willen alle medewerkers en betrokkenen bij de school hartelijk bedanken voor hun inzet! 

P.J. Westerlaken, 12 januari 2019 
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Verslag Raad van Toezicht (RvT) 
 

Over de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht is het intern toezichthoudend orgaan en houdt toezicht op het College van 

Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en werken als een collectief dat bij 

voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt.  

 

Naast het toezien op naleving van wet- en regelgeving en het uitvoeren van de statutair vastgestelde 

taken, zoals het benoemen, schorsen en ontslaan en de vaststelling van de beloning van het bestuur, 

het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en het strategisch beleid en het benoemen van de 

accountant, besteedt de Raad van Toezicht bij het uitoefenen van het toezicht vooral aandacht aan de 

doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van de stichting. Daarbij staan de volgende criteria 

centraal: 

• realiseren van de missie, visie en het strategisch beleid van de stichting; 

• bewaken van de kwaliteit van de onderwijsprocessen en resultaten; 

• bewaken van de continuïteit van de stichting, uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers 

en financiën; 

• uitoefenen van goed werkgeverschap; 

• nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de lokale en regionale 

omgeving; 

• afleggen van verantwoording; 

• toetsen van rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. 

 

Wetgeving en Code Goed bestuur 

Met de huidige governance-structuur beschikt de SSOGG over een formele (organieke) scheiding van 

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

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

toezichthouders en bestuurder zijn aanspreekbaar op de toepassing ervan.  

In het reglement van de RvT zijn onder meer de taken van de RvT beschreven, en meer in het bijzonder 

de aandachtsgebieden van het toezicht.  

 

Samenstelling en nevenfuncties 

De RvT-leden hebben een maatschappelijke inbedding, met ieder een eigen aandachtsgebied. Samen 

kunnen ze het onderwijsveld volledig overzien. De leden per 31 december 2018 zijn: 

 

dr. ir. C.M. Verloop  

functie/commissie:  voorzitter/lid remuneratiecommissie 

beroep:    wethouder gemeente Veenendaal 

relevante nevenfuncties: lid RvT RMU (t/m mei 2018), vicevoorzitter RvT COG (Christelijke 

Onderwijs Groep) 

eerste benoemingsjaar:  2014  
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tweede benoemingsjaar: 2018 

 

ing. J.J. van Dam  

functie/commissie:  vicevoorzitter/lid financiële auditcommissie  

beroep:    voorzitter CvB Ichthus College Veenendaal 

relevante nevenfuncties: voorzitter Centrale Cliëntenraad zorggroep Charim 

eerste benoemingsjaar:  2014 

 

drs. R. van Beijnum 

functie/commissie:  lid  

beroep:    n.v.t. 

relevante nevenfuncties: lid RvT scholengemeenschap Pieter Zandt, lid RvT van St. Adullam 

Gehandicaptenzorg en lid Raad van Advies Stichting Ontmoeting (t/m 

december 2018) 

eerste benoemingsjaar:  2014 

tweede benoemingsjaar: 2015 

 

dhr. G.P. Landwaart 

functie/commissie:  lid/lid financiële auditcommissie 

beroep:    ondernemer 

relevante nevenfuncties: secretaris ondernemersvereniging Wijdemeren, lid identiteitsraad 

VVORG (VLC en HC Amersfoort) en notabel HHK Maartensdijk  

eerste benoemingsjaar:  2014 

tweede benoemingsjaar: 2017 

 

mr. L. Vogelaar 

functie/commissie:  lid/lid remuneratiecommissie  

beroep:    n.v.t. 

relevante nevenfuncties: lid RvT Berséba, penningmeester Nederlandse Vereniging tot 

bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging, secretaris 

Stichting Reformatiemuseum, bestuurslid  Stichting 

Seniorenwoningen Elspeet; lid comité GBS  

eerste benoemingsjaar:  2014 
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tweede benoemingsjaar: 2016 

 

De (her)benoemingscyclus is zodanig opgesteld, dat het continuüm van kennis en ervaring binnen de 

RvT niet in gevaar komt. 

 

Overlegvormen 

De RvT kwam in 2018 zes keer bijeen in een regulier overleg. Van de overleggen wordt een verslag 

gemaakt. De inhoudelijke punten zijn verderop in dit jaarverslag uitgewerkt. Andere vormen van 

overleg waren: 

Themabezoeken  

De RvT houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van het CvB en de organisatie. 

Dit ligt vast in het bestuursmodel. Hierin is verwoord wat de verantwoordelijkheden, taken en 

bevoegdheden van de RvT, het CvB en het managementteam (MT) zijn. De RvT vindt betrokkenheid bij 

het onderwijs belangrijk. Daarom hebben leden van de RvT themabezoeken gebracht aan de scholen 

rond het thema ‘onderwijs en ICT’. De bezochte scholen zijn positief over de betrokkenheid van de 

leden van de RvT. Er is gesproken met personeelsleden, leerlingen en ouders. 

 

Overleg met Gemeenschappelijke Adviesraad 

In februari en september 2018 sprak een delegatie van de RvT met de Gemeenschappelijke Adviesraad 

(GAR). Inhoudelijk werd informatie gedeeld over het functioneren van de GAR, het algemene beleid 

van de SSOGG, nieuwe ontwikkelingen en het vierjaarlijks inspectiebezoek. Er is ook gesproken over 

de huisvestingsproblematiek door de groei van de scholen. De RvT waardeert de betrokkenheid van 

de GAR. 

 

Overleg met Raad van Advies 

In 2018 is twee keer overlegd met de Raad van Advies (RvA). Tijdens dit overleg zijn actuele 

onderwerpen besproken, zoals het identiteitsprofiel van de stichting, de jaarrekening, het jaarverslag, 

de begroting voor 2019 en de personeelswerving in relatie tot de identiteit.  

 

Themabespreking 

Het managementteam, het College van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht hebben drie 

bijeenkomsten georganiseerd over het gebruik van ICT in de scholen en het personeelsbeleid. Tijdens 

de bijeenkomsten zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de deelnemers aan de 

orde geweest. Door de verschillende aspecten van verantwoordelijkheid en toekomstgerichtheid van 

de plannen te belichten vanuit diverse gezichtspunten, zijn de plannen waardevoller en meer op de 

toekomst gericht.   
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Rol als toezichthouder 

Permanente aandacht voor inbedding identiteit  

Bijzondere aandacht heeft de RvT voor de benoeming van personeel. Twee leden van de RvT zijn lid 

van de sollicitatiecommissie. Het RvT-lid en het CvB bevragen een sollicitant over onderwerpen die 

onderdeel zijn van het identiteitsprofiel van de SSOGG. Het RvT-lid adviseert de andere leden van de 

sollicitatiecommissie, waarna het CvB benoemt.  

 

Jaarverslag en begroting 

De RvT heeft in 2018 zijn goedkeuring gegeven aan de jaarrekening en het jaarverslag van 2017, en de 

begroting voor 2019. De jaarrekening en het accountantsverslag laten zien dat de SSOGG financieel 

gezond is. 

De RvT kon vaststellen dat de financiële administratie op orde is, er geen aanwijzingen voor fraude zijn 

gevonden en er goede voortgang is gemaakt dankzij de maandelijkse controle en het vastleggen van 

procedures. 

 

Treasurystatuut 

Voor het beheer van de financiële reserves, hanteert de SSOGG een door het CvB geactualiseerd 

treasurystatuut. Dit statuut verleent mandaat om overeenkomstig bepaalde richtlijnen te handelen.  

 

Risicovermogen en risicomanagement 

De SSOGG heeft door haar keuze om risico’s niet te verzekeren (als gemoedsbezwaarde) een duidelijk 

hoger risicoprofiel dan andere instellingen. Verzekeringen worden normaliter aangegaan voor situaties 

met een relatief lage kans, maar met een hoge impact. De SSOGG wentelt de risico’s niet af op een 

verzekeringsmaatschappij, maar dient de impact van deze risico’s volledig te reserveren. Daarmee 

geeft zij invulling aan haar bestuurlijke verantwoordelijkheid.  

Het financieel managen van risico’s is maar een onderdeel van het totale risicomanagement. De SSOGG 

wil voorkomen dat risico’s louter vanuit de financiële hoek worden benaderd. Ze hangen tenslotte ook 

samen met de doelen die de SSOGG nastreeft. 

 

Verantwoordingscyclus  

In de loop van elk schooljaar volgt de RvT een verantwoordingscyclus (jaaragenda) die met het CvB is 

overeengekomen. Hierdoor heeft de RvT inzicht in de trends bij diverse kengetallen over de 

bedrijfsvoering en de kwaliteit van het onderwijs. Naast de financiële cijfers, zijn in 2018 onder meer 

de volgende resultaten besproken: 

o de resultaten van de landelijke toetsen en informatie uit het leerlingvolgsysteem: op alle 

leergebieden is de 80% rendementsverwachting ruim gehaald; 

o de beoordelingen van de scholen door de onderwijsinspectie; in 2017 vond het vierjaarlijks 

inspectiebezoek plaats (een delegatie van de RvT heeft een gesprek gevoerd met de inspectie). 

Op 9 februari 2018 heeft het eindgesprek plaatsgevonden. Hierin kwam naar voren dat de RvT 
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veel ruimte geeft aan het CvB. Het CvB geeft de scholen ook veel ruimte, controleert, faciliteert 

en is betrokken.  

 

Commissies 

De RvT kent een financiële auditcommissie en een remuneratiecommissie. Beide commissies zijn 

adviserend. Mede op basis van de adviezen en bevindingen van deze commissies, komt de RvT tot een 

eigen oordeel. 

Financiële auditcommissie  

In 2018 is twee keer overlegd met het CvB. De commissie heeft een voorbereidende taak en richt zich 

met name op: 

o de reguliere planning- en controlcyclus, leidend tot de jaarrekening en de begroting; 

o de naleving van de aanbevelingen van de externe accountant; 

o de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. 

 

Leden: de heer J.J. van Dam en de heer G.P. Landwaart. 

 

Remuneratiecommissie 

De RvT hanteert een cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken voor het CvB. In 2018 is 

door de voorzitter en een lid van de RvT een beoordelingsgesprek gevoerd met het CvB.  

Leden: de heer C.M. Verloop en de heer L. Vogelaar. 

 

Bezoldiging College van Bestuur 
De Raad van Toezicht toetst jaarlijks of de bezoldiging van het College van Bestuur in lijn is met de Wet 

Normering Topinkomens (WNT). Op grond van het driejaarsgemiddelde voor baten, aantal leerlingen 

en de soorten onderwijs, heeft het VGS-administratiekantoor berekend dat de SSOGG in de klasse C 

valt en daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum € 133.000,-. De Raad van Toezicht heeft daarmee 

voldaan aan haar verplichting om de accountant te informeren over de maximale beloning van het 

College van Bestuur.   

 

Evaluatie en deskundigheidsbevordering 

In 2018 heeft het eindgesprek plaatsgevonden over de zelfevaluatie van de RvT. Eén van de uitkomsten 

hiervan is dat de RvT jaarlijks een overleg heeft met het MT. In 2018 is er een gezamenlijk overleg 

geweest. Hier is toen met name gesproken over de organisatiestructuur, naar aanleiding van het 

vertrek van één van de directeuren. Dit overleg is door zowel het MT als de RvT als heel waardevol 

ervaren.   

 

Veenendaal, 21 januari 2019 

Raad van Toezicht, voorzitter dr. ir. C.M. Verloop 
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Gemeenschappelijke Adviesraad (GAR) 
 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Gemeenschappelijke Adviesraad. Er ligt weer een jaar achter 

ons waarin hard gewerkt is om niet alleen goed onderwijs, maar ook alle ondersteuning en zorg aan 

onze leerlingen te geven die ze nodig hebben. Als school hebben we ook dit jaar gezocht naar 

mogelijkheden om onze leerlingen nog beter te kunnen begeleiden. Als GAR is ons doel om op een 

constructieve wijze samen te werken met het CvB en de RvT. Het is zeer waardevol om te merken dat 

we gezamenlijk dezelfde missie en visie hebben. We willen allemaal dat onze leerlingen goed 

voorbereid worden, om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. Binnen onze school 

wordt iedereen respectvol benaderd. Daarbij willen we allemaal, zowel binnen als buiten de school, 

Gods Woord onze leidraad laten zijn. 

 

Samenstelling en taken van de GAR 

Afgelopen jaar hebben we helaas opnieuw afscheid moeten nemen van een zeer gewaardeerde lid; 

mw. I. Otte – de Pater. Door gezinsuitbreiding was het voor haar niet langer mogelijk om, naast haar 

gezin, haar werk op school met haar werkzaamheden voor de GAR te combineren. Hierdoor is een 

vacature ontstaan, die inmiddels gelukkig is ingevuld door dhr. C. Van Rijssel, leerkracht op het VSO-

ZML. Ook de vacature die ontstaan was in de oudergeleding, door het vertrek van dhr. van der Vliert, 

is ingevuld door de komst van dhr. A.  van Hemert. De GAR bestaat nu uit de volgende leden: 

- dhr.  Florijn: voorzitter (ouder uit AR Rehoboth SO cl3 Barneveld) 
- dhr. Van Hemert (ouder uit AR Rehoboth SBO Barneveld) 
- mevr. Geneugelijk: lid (personeelslid uit AR Rehoboth SBO Ochten) 
- mevr. De Vries-Verkade: lid (personeelslid uit AR Rehoboth SO cl3 Barneveld) 
- dhr. Van Rijssel: secretaris (personeelslid uit AR Rehoboth SO cl3 Barneveld) 

 

Er zijn momenteel dus 3 GAR-leden vanuit het personeel en 2 GAR-leden vanuit de ouders. Het zou 

mooi zijn als we de GAR met nog één lid vanuit de ouders zouden kunnen uitbreiden. Bij voorkeur een 

ouder van wie het kind op SO cluster 4 zit. 

Verder is ons streven om nog een collega uit SO cluster 4 als lid van de GAR te mogen verwelkomen.  

 

Vergaderdata 

Ook in 2018 heeft de GAR regelmatig vergaderd, en daarbij 2 keer een overleg gehad met de Raad van 

Toezicht. Het rooster van de GAR-vergaderingen is afgestemd op de vergaderingen van het College van 

Bestuur met de Raad van Toezicht. Het streven is dat de GAR-vergaderingen plaatsvinden na de AR-

vergaderingen, zodat de informatie uit de AR-vergaderingen meegenomen kan worden bij de adviezen 

die de GAR richting het CvB geeft. Op deze manier kan dan een breed gedragen advies in het 

uiteindelijke bestuursbesluit worden meegewogen. 
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Advies 

Hieronder een korte beschrijving van een aantal onderwerpen die we in 2018 hebben besproken en 

van advies hebben voorzien: 

- Veiligheidsbeleid. Hierbij hebben we in de conceptfase al meegedacht over hoe een en ander 
zo duidelijk mogelijk geformuleerd kan worden.  

- Huisvestingsplan 2017-2021. Ondanks dat we een prachtig gebouw hebben gekregen, bleek het 
niet mogelijk om voor elk kind voldoende ruimte te creëren. Na de zomervakantie was het 
nodig om zes units te plaatsen. Hierbij heeft de GAR meegedacht en geadviseerd. Samen met 
het CvB hebben we gekeken naar de mogelijkheden die er waren om genoeg ruimte te blijven 
houden om onderwijs van voldoende kwaliteit te blijven bieden. Het lijkt erop dat, ondanks 
Passend Onderwijs, onze scholen de komende jaren blijvend meer ruimte nodig hebben. De 
problematiek binnen het onderwijs intensiveert.  

- Parkeermogelijkheid personeel. Doordat de parkeerplaats aan het begin van de Schoutenstraat 
verdween, moest er een andere parkeergelegenheid voor het personeel komen. Hierover is 
verschillende keren met het CvB van gedachten gewisseld. 

- Personeelsbeleidsplan/personeelstekort. Als GAR hebben we meegedacht over mogelijkheden 
om het mooie van het werken met onze leerlingen te promoten. Tegelijk hebben we het CvB 
geadviseerd om meer mogelijkheden voor opleidingen te creëren, om zo de individuele 
professionalisering te stimuleren. 

- Project schoolboerderij. Regelmatig heeft het CvB hierover met de GAR van gedachten 
gewisseld. Vanaf het eerste begin zijn we enthousiast over deze ambitie. We proberen hierin 
ook volop mee te denken. We zien als GAR ook wel praktische en logistieke bezwaren, waarvoor 
verdere doordenking nodig is.  

- Bestuurlijk strategisch beleidsplan. Bij het nieuwe beleidsplan komt de nadruk te liggen op de 
wereld om ons heen. In een stakeholdersvergadering zijn we bij elkaar gekomen om met elkaar 
onze missie en visie te bepalen en na te denken over allerlei relevante thema’s. Het was zeer 
waardevol om zo met elkaar input te geven, waardoor een breed gedragen beleidsplan 
ontwikkeld kan worden. 

- Privacy regelement. Met name vanuit de oudergeleding, hebben we hierover een aantal 
praktische punten naar voren gebracht.  

 

Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een goede samenwerking met het CvB en de RvT. Vanwege de 

wijzigingen in de Wet Medezeggenschap Scholen, hebben we structureel -als (G)AR- twee keer per jaar 

een contactmoment met de RvT, wat door beide partijen als zinvol wordt ervaren. 

Scholing 

Dit jaar is er een bijscholing geweest die werd gegeven door de RMU. 

Tot slot 

We willen erop wijzen dat onze vergaderingen openbaar zijn en dat we altijd bereid zijn om meer te 

vertellen over de besproken onderwerpen. Tegelijkertijd willen we vragen om zaken die men graag 

besproken zou willen zien door de GAR, onder onze aandacht te brengen. Ieders input is voor ons van 

belang om ons werk goed te kunnen doen. 

 

Met vriendelijke groeten, namens alle leden van de GAR, 

dhr. A. Florijn, voorzitter 

dhr. C. van Rijssel, secretaris 
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Stichting voor het verstrekken van Speciaal Onderwijs op Gereformeerde 

Grondslag 

Missie  
1. Rehoboth Onderwijs & Zorg  biedt een passende leeromgeving voor kinderen uit onze 

reformatorische gezindte die extra ondersteuning en zorg nodig hebben om hun talenten 

optimaal te benutten. Hierbij houden we rekening met de behoeften van de leerlingen.  

2. Daarbij is de Bijbel leidend en normerend, zoals verwoord in Matth. 22:37-39 ‘Gij zult 

liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 

verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste 

liefhebben als uzelven’.  

3. We streven naar het verwerven van inzicht in hun sociaal emotioneel functioneren als 

persoon, met als doel dat onze leerlingen hun levenstaak in gezin, kerk en de maatschappij 

van vandaag kunnen vervullen. 

 

Visie 
1. Gods Woord is leidraad voor al ons handelen en al onze plannen. We baseren ons op Bijbelse 

kernwaarden. 

2. Er is veiligheid voor onze leerkrachten en leerlingen. 

3. We verzorgen onderwijs afgestemd op de vragen van nu. 

4. We leveren maatwerk. Kinderen leren, leren werken en leren leven. 

5. We zijn een lerende organisatie, lerend van en met elkaar. 

6. We werken samen met anderen.   

 

In Rehoboth Onderwijs & Zorg brengen we tot uitdrukking dat we ons blijvend verbreden en verdiepen 

in zowel onderwijs als zorg. Speciaal (Basis) Onderwijs blijft ons hoofddoel, maar door onze 

dienstverlening te intensiveren, kunnen we steeds meer leerlingen een verantwoorde lesplaats bieden 

op de basisschool. Hierbij kunt u denken aan ambulante begeleiding, coaching van leerkrachten, 

ondersteuning van het klassenmanagement en onderzoek, zoals (breed) psychologisch onderzoek en 

dyslexieonderzoek. Verder bieden we dagbehandeling en onderwijs aan het jonge kind, waarin we 

nauw samenwerken met Youké1, De Schutse, Adullam en de ouders. 

Onder het bevoegd gezag (nr. 84515) van de SSOGG, vallen de volgende vier scholen in Barneveld en 

Neder-Betuwe: 

o Rehoboth SBO, Barneveld    24DF (BRIN-nummer) 

o Rehoboth SBO, Ochten     01ST 

o Rehoboth (V)SO, cluster 3 en 4, Barneveld   26MW 

o Rehoboth SO, cluster 3, Ochten    26MW01 

 

In de SSOGG participeren de volgende kerkgenootschappen: 

o Gereformeerde Gemeenten; 

o Gereformeerde Gemeenten in Nederland; 

o Hersteld Hervormde Kerk; 

                                                           
1 Youké staat voor sterke jeugd. Zij bieden specialistische hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. 
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o Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 

 

De scholen 
Rehoboth Onderwijs & Zorg  in Barneveld en Ochten is een school voor identiteitsgebonden Speciaal 

Basisonderwijs (SBO). De doelgroep is: kinderen met een laag gemiddelde intelligentie en kinderen 

met een gemiddelde intelligentie met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden. Rehoboth SBO maakt 

onderscheid in twee groepen leerlingen: 

o JRK, jonge risicokinderen van 4 tot 7 jaar die speciale hulp nodig hebben omdat ze achterstand 

in hun ontwikkeling tonen; 

o SBO, kinderen van 6 tot 13 jaar met een speciale onderwijsbehoefte op het gebied van leren 

en/of gedrag. 

 

Rehoboth Onderwijs & Zorg in Barneveld en Ochten is een school voor identiteitsgebonden 

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs ((V)SO).  Er wordt onderwijs gegeven aan: 

o ZML, zeer moeilijk lerenden van 4 tot 20 jaar ((V)SO, cluster 3); 

o ZML-MG, zeer moeilijk lerende, meervoudig gehandicapten van 4 tot 20 jaar (MG-leerlingen 

van wie het IQ lager is dan 35 of die een bijkomende problematiek hebben: stoornissen in het 

autistisch spectrum, ADHD of ernstige communicatieve beperkingen; SO, cluster 3); 

o SO, cluster 4, kinderen van 8 tot 12 jaar met sociaal-emotionele en/of psychiatrische 

problematiek. 

 

De medewerkers van De Schutse en Adullam  (gehandicaptenzorg), de Sébaschool (BAO) én de 

Rehobothschool zoeken naar mogelijkheden van integratie. Een voorbeeld is de integratie van 

kinderen uit het SO (ZML) die integreren in het SBO.  

 

Samenwerkingsverband Berséba 
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba (Reformatorische Vereniging voor 

Passend Primair Onderwijs, www.berseba.nl). Alle reformatorische basisscholen en reformatorische 

scholen voor S(B)O zijn hierbij aangesloten. Het samenwerkingsverband is opgesplitst in vier regio’s. 

Onze scholen liggen in regio Midden-Nederland. 

Rehoboth VSO is aangesloten bij het RefSVO (Reformatorisch Samenwerkingsverband voor Voortgezet 

Onderwijs). 

 

Medewerkers 
De SSOGG telde in het verslagjaar 170 medewerkers (100 fte), 85,2% vrouwen en 14,8% mannen. De 

verdeling tussen de fulltime en parttime functies is respectievelijk 27 en 143. Zij waren werkzaam op 

de scholen, de dienstverlening of op het stafbureau. De medewerkers van het stafbureau 

ondersteunen het CvB, de directeuren en andere geledingen binnen de SSOGG. 

 

Organisatiestructuur 
De SSOGG kende in 2018 de volgende organisatiestructuur. 
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De directeuren zijn primair verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, betreffende hun eigen 

school. De nieuwe directeur van de Rehoboth S(B)O begon op deze school in augustus 2018. Hij heeft 

vervolgens met alle teamleden gesprekken gevoerd en klassenbezoeken afgelegd.  

De directies hadden in 2018 de volgende portefeuilles in beheer: identiteit, onderwijs en kwaliteit, 

financiën, huisvesting, personeel en organisatie, passend onderwijs, medezeggenschap en 

communicatie. Een gezamenlijke activiteit van directies en College van Bestuur zijn de contacten met 

gemeenten en het op de kaart zetten van de scholen (PR). De portefeuillehouders leggen periodiek 

verantwoording af aan het College van Bestuur.  

 

Het CvB is belast met de leiding van de SSOGG. De primaire taak ligt op het voorbereiden, ontwikkelen, 

vaststellen, evalueren en toezien op de uitvoering van het beleid. Bovendien is het CvB werkgever van 

het personeel. Het CvB kiest voor een op duidelijkheid gerichte rol, terughoudend op het operationele 

vlak, waarbij het uitgangspunt is de hoofdlijnen van het beleid vast te stellen. Het CvB telde op 31 

december 2018 één lid: dhr. P.J. Westerlaken. 

De Schakel 

RvT 

CvB 

(eindverantwoordelijk) 

Gemeenschappelijke 

Adviesraad 

School (V)SO 

26MW 

School SBO, 

01ST 

Adjunct-directeur 

Adviesraad 

directeur  directeur 

Adviesraad Adviesraad 

directeur Stafbureau 

Expertisecentrum 

Raad van Advies 

Adjunct-directeur 

School S(B)O 

26MW cl4 

24DF 
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In 2018 zijn we begonnen met de voorbereiding van het nieuwe strategisch beleidsplan. De scholen 

werken aan ontwikkeling en verbetering aan de hand van een schoolplan en daarvan afgeleide 

jaarplannen. Het MT is verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van de jaarplannen en legt 

hierover via de managementrapportages verantwoording af aan het CvB. Op basis hiervan legt het CvB 

op zijn beurt verantwoording af aan de RvT. 

 

Schoolgegevens 
Onder verantwoordelijkheid van de SSOGG ressorteren twee scholen voor SBO en één school voor SO. 

De leiding van een school berust bij de directeur, die ook integraal verantwoordelijk is.  

 

Rehoboth SBO, locatie Barneveld (BRIN-nr. 24DF) 

Schoutenstraat 113 

3771 CH  BARNEVELD 

Postbus 301 

3770 AH  BARNEVELD 

T (0342) 200300 

E info@rehobothoz.nl 

Directeur: dhr. D. Trouwborst 

Adjunct-directeur: mw. E.C. Jansen 

 

Rehoboth SBO, locatie Ochten (BRIN-nr. 01ST) 

Het Katsland 6 

4051 KA Ochten 

T 0344–64 46 01 

E info@rehobothochten.nl 

Directeur: dhr. J.A. Zwerus 

 

  



19 

 

Rehoboth SO cluster 4, Barneveld (BRIN-nr. 26MW) 

Schoutenstraat 113 

3771 CH  BARNEVELD 

Postbus 301 

3770 AH  BARNEVELD 

T (0342) 200300 

E info@rehobothoz.nl 

Directeur: dhr. D. Trouwborst 

Adjunct-directeur: mw. E.C. Jansen 

 

Rehoboth (V)SO en MG, locatie Barneveld (BRIN-nr. 26MW) 

Schoutenstraat 113 

3771 CH  BARNEVELD 

Postbus 301 

3770 AH  BARNEVELD 

T (0342) 200300 

E info@rehobothoz.nl 

Directeur: mw. G. van de Vendel 

Adjunct-directeur: mw. W. Evers 

 

Rehoboth SO cluster 3, Nevenvestiging Ochten (BRIN-nr. 26MW01) 

Het Katsland 6 

4051 KA Ochten 

T 0344-644601 

F 0344-645137 

E info@rehobothochten.nl 

Directeur: dhr. J.A. Zwerus 

 

Schoolbegeleidingsdiensten 
We maakten in 2018 voor de leerlingbegeleiding gebruik van de schoolbegeleidingsdienst: 
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Ds. G.H. Kerstencentrum 

Nieuweweg-Noord 251 

3905 LW Veenendaal 
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Advies 
Het beleid binnen de SSOGG maken we niet alleen. Dat doen we met verschillende partijen, waaronder 

de Adviesraden. Bij de invulling van het beleid betrekken we ouders en personeel, die zitting hebben 

in de Adviesraden en de Gemeenschappelijke Adviesraad van de stichting. 

Het CvB overlegt structureel met de Gemeenschappelijke Adviesraad in één informeel overleg, waarin 

ontwikkelingen, ideeën en plannen van en voor de hele organisatie met elkaar gedeeld worden. De 

inbreng, meningen en ideeën die we van hen krijgen, zijn voor ons van belang. De raden krijgen ruimte 

om mee te denken over uiteenlopende beleidsmatige onderwerpen. Goed onderwijs maak je immers 

samen. 

 

Adviesraden en de Gemeenschappelijke Adviesraad 
Binnen de SSOGG participeren drie adviesraden. Elke adviesraad (AR) is gekoppeld aan een BRIN-

nummer. De directeur is het aanspreekpunt voor de AR en kan, indien gewenst, tijdens de AR-

vergaderingen vragen beantwoorden en/of een en ander mondeling toelichten. Binnen de AR worden 

school-specifieke zaken besproken, zoals de managementrapportage, leeropbrengsten, de 

deelbegroting, de schoolgids en andere zaken die de school aangaan. De adviesraad van het SBO 

(Ochten) trekt zoveel mogelijk samen op met de adviesraden in Barneveld. In principe zijn AR-

vergaderingen openbaar; het gebeurt echter nauwelijks dat er anderen dan de leden aanwezig zijn. 

Vanuit elke adviesraad participeren één of meerdere leden in de bovenschoolse adviesraad; de 

Gemeenschappelijke Adviesraad (GAR). De GAR bespreekt de stukken die de individuele scholen 

overstijgen en brengt hier advies over uit aan het CvB. Hierbij kan gedacht worden aan de totale 

begroting, het bestuursformatieplan en het vakantierooster. 

Op uitnodiging van de GAR is het CvB aanwezig bij (een deel van) de vergadering om een mondelinge 

toelichting te geven over voorliggende plannen. Hiermee wordt de GAR niet alleen vroegtijdig 

meegenomen in de ontwikkelingen, maar wordt ook input van hen verkregen voor nieuwe 

ontwikkelingen. De vergaderingen vinden ongeveer zes keer per jaar plaats. Daarnaast vergaderen de 

verschillende raden en de GAR tweemaal per jaar met de RvT. Deze vergaderingen worden door alle 

partijen als prettig en constructief ervaren. Zowel de GAR als de afzonderlijke adviesraden maken een 

jaarverslag dat voor werknemers en ouders beschikbaar is. Ook in dit jaarverslag is het verslag van de 

GAR over 2018 te lezen. 

 

Raad van Advies 
De Raad van Advies (RvA) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over met name onderwerpen 

gerelateerd aan de identiteit van de SSOGG. In 2018 heeft de heer R.F. Kraaijeveld zijn zitting in de  

Raad van Advies om persoonlijke redenen beëindigd. Deze vacature is ingevuld door dhr. G. Olthuis. 

De RvA bestond per 31 december 2018 uit de volgende leden: 

o dhr. J.A. Jobse, voorzitter 

o drs. C.M. Cousijnsen, tweede voorzitter 

o dhr. D. van Asselt 

o dhr. J. van Beek 

o dhr. W. Flier 

o dhr. G. Olthuis 

o drs. P.H.D. van Ree 
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Identiteit 
De SSOGG heeft als grondslag de Bijbel (Statenvertaling), als het onfeilbare Woord van God, en de Drie 

Formulieren van Enigheid, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis 

en de Dordtse Leerregels. 

Op grond hiervan belijden we dat de mens is geschapen om tot Gods eer te leven. Hiertoe schiep God 

de mens naar Zijn beeld: in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Door de zondeval is de mens 

moed- en vrijwillig van God afgevallen (Genesis 3). Hierdoor is de mens uit zichzelf onbekwaam 

geworden tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Toch blijft God de eis handhaven dat de mens tot 

Zijn eer moet leven. God heeft in Christus voor Zijn uitverkorenen een weg willen ontsluiten om door 

wedergeboorte met Hem verzoend te worden. Alleen door die weg kan de mens op aarde in beginsel 

en in eeuwigheid volmaakt tot Gods eer leven. 

Onze identiteit, en de praktische uitwerking in de omgang met onze leerlingen en de onderlinge 

verhouding tussen personeelsleden en het bevoegd gezag, hebben we vastgelegd in een 

identiteitsprotocol. Bij de benoeming van medewerkers wordt gevraagd om de grondslag van de 

scholen, zoals vastgelegd in het identiteitsprotocol, te onderschrijven. 

Wat de regels voor het toelatingsbeleid van leerlingen betreft, is een aantal wettelijke beperkingen 

van toepassing: 

o voor aanmelding voor het Speciaal Basisonderwijs van leerlingen die afkomstig zijn van scholen 

uit het reformatorische samenwerkingsverband Berséba, geldt dat de ouders alleen mag 

worden gevraagd dat zij de grondslag respecteren; 

o Rehoboth (V)SO valt onder de Wet op de expertisecentra; wettelijk is geregeld dat van ouders 

in het uiterste geval niet meer mag worden verlangd dan dat zij de grondslag respecteren. 

 

In veruit de meeste gevallen kiezen de ouders vanuit hun geloofsovertuiging voor onze scholen, en 

onderschrijven ze onze identiteit. Van het recht om de grondslag alleen te respecteren, wordt in zeer 

beperkte mate gebruikgemaakt. We bespreken, met de ouders die de grondslag respecteren, onze 

identiteit en de schoolregels. We maken met hen afspraken over de manier waarop met de regels van 

de school wordt omgegaan. 

We hechten aan de betrokkenheid van onze kerkelijke achterban. De relatie met de kerken wordt op 

verschillende manieren onderhouden: 

o We hebben de classes van de kerkgenootschappen gevraagd een vertegenwoordiger af te 

vaardigen voor een overleg met de RvT en het CvB. Zij zijn vertegenwoordigd in de Raad van 

Advies (RvA). Twee keer per jaar wordt overlegd over onderwerpen die betrekking hebben op 

de identiteit van de stichting. 

o In de maand december sturen we onze Special naar de kerkelijke gemeenten. Hierbij wordt 

altijd een verzoek gedaan voor financiële ondersteuning van ons onderwijs. Door een groot 

aantal kerkelijke gemeenten wordt hier positief op gereageerd. 

o Voor de jaaropeningen van onze scholen vragen we predikanten uit onze achterban (om daar 

een bijdrage aan te geven). Zonder uitzondering, wordt daar steeds gehoor aan gegeven. 

 

De kerkelijke herkomst van onze leerlingen vormt een afspiegeling van de reformatorische kerken in 

ons voedingsgebied. 
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    aantal lln PKN HHK GG GGN OGG(N) CGK Overig 

Rehoboth SBO, Ochten 01ST 104 3,1 3,4 6,4 5,9 4,9 0,3 x 

Rehoboth SBO, Barneveld 24DF 123 1,4 3,4 16,5 3,5 2,4 0,8 0,4 

Rehoboth (V)SO, Barneveld  26MW 206 4,5 8,2 20,1 7,6 3,7 2,9 0,6 

Totaal   
  

9% 15% 43% 17% 11% 4% 1% 
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Onderwijs 
 

Leerlingen 

In het achterliggende cursusjaar 2017-2018 zijn er 36 leerlingen tussen 2 oktober 2017 en 31 juli 2018 

tussentijds geplaatst. Hiervan zijn 7 leerlingen naar Ochten gegaan en 29 leerlingen in Barneveld 

aangemeld. Het tijdstip van plaatsing laat zien dat er, ondanks de inzet van de basisscholen, nog steeds 

kinderen zodanig veel problemen ervaren in hun functioneren dat een acute plaatsing op het S(B)O 

nodig is. De problemen die zich voordoen, hebben regelmatig te maken met ernstige gedrags- en/of 

psychiatrische problematiek.  

 

Veiligheidsbeleving van leerlingen 

Binnen onze scholen is een preventiemedewerker werkzaam. Samen met BHV‘ers draagt zij zorg voor 
een veilige school. Ook hebben we een sociaal veiligheidscoördinator. Zijn taken zijn: 

• coördinatie van het beleid voor het tegengaan van pesten op school, en fungeren als 
aanspreekpunt m.b.t. pesten. 

De sociaal veiligheidscoördinator fungeert, vanuit zijn opgebouwde kennis op het gebied van pesten, 
als klankbord voor leraren met vragen en treedt op als adviseur van de schoolleiding op het gebied van 
de structurele aanpak van pesten. Tegelijk is hij het aanspreekpunt voor leerlingen die gepest worden 
en willen praten over een situatie of vragen hebben.  

De schoolmaatschappelijk werker heeft de training ‘Aandachtfunctionaris Kindermishandeling en 
Huiselijk Geweld’ gevolgd; dit geldt voor de scholen in Barneveld en Ochten. 
 

SBO/SO cluster 4  
De veiligheidsbeleving van de kinderen wordt gemonitord door middel van de vragenlijst in ons 

programma LVS ZIEN. Deze gegevens worden op de personeelsvergadering en tijdens de 

leerlingenbespreking intern besproken. Ook worden deze gegevens met de ouders besproken. Van het 

SBO Barneveld voelde 89 % van de kinderen zich veilig en van SO cluster 90%. De resultaten van deze 

vragenlijsten worden verstuurd naar de Onderwijsinspectie, zodat zij zicht hebben op onze 

veiligheidsbeleving.  

 

De veiligheidsbeleving van collega’s wordt volgens een vastgestelde cyclus gemonitord door middel 

van vragenlijsten in het programma Integraal. De uitkomst was positief. Waar nodig vinden er 

gesprekken plaats. Er waren geen verdere acties nodig. 

 

(V)SO ZML – MG 
De monitoring van de veiligheidsbeleving van de leerlingen wordt aangestuurd door de coördinator  

sociale veiligheid. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende vragenlijsten.  

- Vragenlijst ZIEN! 

- Picto-vragenlijst  

- Vragenlijst voor ouders 

Afhankelijk van het niveau van de leerling, wordt een keuze gemaakt. De uitkomsten zijn besproken 

met de leerkrachten en de intern begeleider. De uitkomsten zijn op schoolniveau ruim voldoende.  

Op schoolniveau is er aandacht voor het versterken van het basisklimaat door inzet van de Triple-C 

begeleidingsmethodiek. 
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Naar aanleiding van het oudertevredenheidsonderzoek, is er een panelgesprek met ouders geweest. 

Tijdens dit gesprek was er aandacht voor de veiligheidsbeleving van de leerlingen en de inzet van de 

school. Incidentele casussen worden besproken met ouders, leerkracht, intern begeleider en 

orthopedagoog. Vanuit school is er aandacht voor de veiligheidsbeleving op het plein door middel van 

begeleid spel. 

 

Groei van de scholen 

Het Speciaal Basisonderwijs in Ochten en het onderwijs aan onze zeer moeilijk lerende kinderen in 

Barneveld, zijn wat het leerlingenaantal betreft redelijk constant. Het leerlingenaantal van het 

basisonderwijs in Barneveld was een aantal jaren aan het dalen. We zagen een afname van het aantal 

leerlingen en tegelijk een stijging van het aantal leerlingen met ernstige gedragsproblematiek. Op de 

laatste teldatum zien we echter dat zowel het Speciaal Basisonderwijs als de afdeling voor 

gedragsproblematiek groeien. Vooral de kleutergroepen zijn de laatste jaren sterk gegroeid. 

  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SBO Barneveld 193 178 159 139 119 112 102 123 

SBO Ochten 59 67 81 85 88 96 97 104 

SO gedrag 
Barneveld 

22 27 34 40 44 64 78 99 

SO-ZML 
Barneveld 

53 40 41 34 42 41 43 40 

SO-ZML Ochten - 20 19 19 9 7 6 4 

VSO-ZML 
Barneveld 

37 37 46 51 51 52 58 63 

VSO gedrag 11 15 - - - - - - 

Totaal 375 384 380 368 353 372 384 433 

Toename/afname   9 -4 -12 -15 19 12 49 

 

We hebben met de regiomanager gekeken naar de oorzaken van deze groei, maar we komen niet 

verder dan een aantal algemene uitspraken over maatschappelijke ontwikkelingen, een betere 

diagnostisering van leerlingen met problemen, vechtscheidingen, enz. De ontwikkelingen geven reden 

tot zorg. Met name het aantal tussentijdse plaatsingen van leerlingen door crisissituaties en 

ontoereikendheid van zorg op de basisschool, zorgt voor organisatorische en personele problemen op 

het SO cluster 4 in Barneveld.  

 

Beleid en ontwikkeling  

Visie op aanpak van moeilijk verstaanbaar gedrag 

Onze groepsleerkrachten hebben een mooie taak en soms ook een loodzware opdracht. Samen met 

de intern begeleiders, orthopedagogen, directies en collega’s wordt nagedacht over een eenduidige 

visie op de aanpak van steeds moeilijker gedrag van leerlingen. We beperken dit niet tot het Speciaal 

Onderwijs, cluster 4, maar betrekken daarbij nadrukkelijk ook het Speciaal Basisonderwijs en het 

Speciaal Onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. We verwachten dat we door schoolbreed met 
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elkaar na te denken over ondersteunings- en onderwijsbehoeften van leerlingen, we elkaar kunnen 

versterken. Al blijven er voor de diverse doelgroepen verschillen in aanpak.  

Samenwerking tussen de verschillende disciplines van de scholen 

We hebben op de locatie in Barneveld een groot palet aan onderwijs voor de leerlingen van het 

Samenwerkingsverband Berséba. De diversiteit in het aanbod is voor de leerlingen en hun ouders 

ideaal (wanneer dit geboden wordt op één locatie). We vinden het gemeenschappelijke gebruik van 

het schoolgebouw, in materieel opzicht, geen enkel probleem.  

In het nieuwe strategisch beleidsplan 2019-2023 gaan we o.a. beschrijven hoe de orthopedagogen hun 

kennis en vaardigheden kunnen inzetten t.b.v. de interne begeleiders en leerkrachten. Er wordt een 

intervisiegroep van orthopedagogen gevormd, die externe deskundigen kan uitnodigen om zich te 

verdiepen in de diverse problematiek. In die intervisiegroep wordt op hoofdlijnen de uitgewerkte 

onderwijsvisie gevolgd, gestuurd, verrijkt en aangepast. Leerlingen met complexe vragen worden 

besproken; leerlingen die een overstap gemaakt hebben van SBO naar SO of andersom worden 

gevolgd.  

We verwachten winst door deze samenwerking van orthopedagogen van SBO en SO voor alle scholen. 

Door deze samenwerking zal een verdieping ontstaan van kennis en vaardigheden die we in kunnen 

zetten voor interne begeleiders, leerkrachten en leerlingen. De orthopedagogen koppelen hun 

bevindingen terug naar het managementteam, zodat op beleidsniveau de juiste beslissingen genomen 

kunnen worden. 

Pilot 

Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is: ‘Alle leerlingen verdienen een plek in het onderwijs’. Voor 

een groeiende groep leerlingen binnen het Speciaal Onderwijs, cluster 4, lukt het niet om volledig 

onderwijs te volgen. De problematiek van deze kinderen is zodanig dat we expertise moeten inroepen 

vanuit de jeugdhulpverlening. 

 

We zijn voor deze doelgroep met meervoudige, complexe problematiek een pilot gestart. We werken 

daarbij nauw samen met de gemeente Barneveld, het samenwerkingsverband Berséba, de 

jeugdzorgorganisatie Youké en Karakter (GGZ). Alle partijen nemen een deel van de kosten voor hun 

rekening. Deze pilot heeft als doel om deze leerlingen, door middel van een integrale aanpak tussen 

zorg en onderwijs, tot ontwikkeling te laten komen in een veilige, uitdagende en kleinschalige 

leeromgeving. Door preventie en vroegtijdige interventie willen we deze leerlingen in een 

onderwijssetting houden. 

 

Het pilotteam versterkt het basisklimaat en verleent begeleiding aan kinderen en ouders. Verder 

verzorgt het pilotteam thema-ochtenden voor (pleeg)ouders. We zien de school als vind- en 

werkplaats van jeugdzorg. Voor de kleuters is er een groep met onderwijs en behandeling. 

 

SBO/SO cluster 4 Barneveld 
Een parel in beleid en ontwikkeling is de intensieve samenwerking met ouders, GGZ- en Jeugdzorg. 

Waar nodig krijgen kinderen Begeleiding In De Klas (BINK) door een sociotherapeut. Dit gebeurt in 

nauwe samenwerking met (pleeg)ouders. Daarnaast zijn er kinderen met complexe meervoudige 

psychiatrische problematiek die zorgondersteuning krijgen. Ze hebben te weinig eigenheid en 

veerkracht om op eigen kracht onderwijs te volgen. Zie verder hierboven de paragraaf ‘Pilot’.  
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Bij rekenen zijn we gestart met Passende Perspectieven. De kinderen volgen de leerlijnen die opgesteld 
zijn overeenkomstig het uitstroomperspectief (UPP) voor rekenen.  

Bij taal zijn we gestart met de nieuwe taalmethode ‘Taal actief’. Deze sluit het beste aan bij onze 
levensbeschouwelijke identiteit. We gaan deze methode samen met de schoolbegeleidingsdienst 
aanpassen voor onze doelgroep, en zijn gestart met groep 4. Voor geschiedenis maken we gebruik van 
de methode ‘Vertel het door’. 

 

SBO Ochten 
In Ochten zijn er plannen om in samenwerking met Buitenhorst, centrum voor autisme in Achterberg, 

een tussenvoorziening te starten voor kinderen die zichzelf soms tot een ‘last’ zijn. Het is de bedoeling 

dat deze kinderen zich bij Buitenhorst in een prikkelarme, huiselijke omgeving verder kunnen 

ontwikkelen, waardoor het leerrendement op school, het gedrag en het welbevinden worden 

verbeterd. Deze voorziening staat ‘tussen’ school en thuis en vormt een doorgaande, stabiele plek voor 

kinderen bij de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. Hierbij wordt er aan gezamenlijke doelen 

gewerkt, waardoor het motto ‘één kind, één plan, één regisseur’ concreet gestalte krijgt, kijkend naar 

de mogelijkheden van het kind. Omdat de inzet van de tussenvoorziening ten dienste staat aan het 

(kunnen) functioneren in een schoolse omgeving, ligt het voeren van de regie bij het onderwijs. De 

tussenvoorziening wil voorzien in een behoefte, doordat kinderen met inzet van deze 

tussenvoorziening toch kunnen participeren binnen het huidige, reguliere en thuisnabije 

onderwijsaanbod en geen gebruik hoeven te maken van het Speciale Onderwijs in Barneveld of 

Apeldoorn. 

 

Verder bereiden we ons voor op de realisatie van een cluster-4-voorziening in Ochten, vanaf het 

schooljaar 2020-2021. Dit vraagt van het personeel de nodige kennis en expertise. 

 

(V)SO ZML - MG Barneveld 
De begeleidingsmethodiek Triple-C helpt ons bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte 

van de leerlingen. Hoe kunnen we daar het beste aan tegemoet komen? De teamleden vervullen een 

belangrijke rol. Daarin worden ze gecoacht door de intern begeleiders en de orthopedagoog. 

Op geplande tijden is er een externe coach aanwezig. Hij loopt mee in verschillende groepen, 

observeert leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en de begeleiding die de teamleden 

bieden. Hij geeft handvatten aan de teamleden om weer verder te kunnen met deze leerlingen. Hij 

draagt kennis over aan de intern begeleiders en de orthopedagoog, zodat zij weer verder kunnen met 

het coachen van de teamleden. 

We richten ons met name op het versterken van het basisklimaat in de school, door preventief 

coaching in te zetten. 

Het team heeft opnieuw een weerbaarheidstraining gevolgd, waarbij het samenwerken als team volop 

de aandacht heeft gehad. De training is ook gebruikt om de theorie van het behandelhuis van Triple- 

C op te frissen. We vinden het belangrijk dat de theorie van Triple-C regelmatig wordt herhaald en aan 

de hand van praktijksituaties wordt verduidelijkt. 

Met de begeleidingsaanpak van Triple-C willen we als team vanuit een gezamenlijke visie 

samenwerken, wat ten goede komt aan de begeleiding van de leerling. 
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Uitstroom 2017-2018  

 
SBO Barneveld 

 In  

aantallen 

VSO 

Cluster 

3 

Praktijk-

onderwijs 

(PRO) 

Basisbe-

roepsge-

richte 

leerweg 

(BB met   

lwoo)  

Basisbe-

roepsge-

richte 

leerweg 

(BB) 

Kader- 

Beroeps- 

Gerichte 

Leerweg 

(KB) 

Gemengd- 

Theoreti-

sche 

Leerweg 

(GL/TL) 

VSO 

Cluster 4 

BBL 

15 1 6 5 1   2 

 Werkelijke uitstroom in relatie tot het uitstroomperspectief  

In procenten Uitstroom-perspectief 

(UPP) schooljaar 2017-2018 

Werkelijke 

uitstroom 

 

VSO cluster 3 0% 7% 

Minimum  
standaard PRO 

40% 40% 

Voldoende standaard BB 60% 53% 

Gevorderde standaard KB - - 

Gevorderde standaard TL of 
hoger 

- - 

 

De uitstroom ligt dit jaar ongeveer gelijk aan de verwachting.   

 

SO cluster 4 Barneveld  

 In  

aantallen 

ZML Basisberoepsge-

richte leerweg (BB 

met   

lwoo)  

Basisberoepsge-

richte leerweg 

(BB) 

Kader- 

Beroeps- 

Gerichte 

Leerweg 

(KB) 

Gemengd- 

Theoretische 

Leerweg 

(GL/TL) 

HAVO 

4    2 2  

 
Vorm van ondersteuning in 
aantallen. 

VSO cluster 4 Traject klas VLC 

4 1 3 

 
In 2017-2018 zijn er alleen schoolverlaters uitgestroomd die nog maar één jaar bij ons op school zaten. 
Hierdoor is het vergelijken van het uitstroomperspectief met de werkelijke uitstroom minder zinvol.  
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S(B)O Ochten 

 In  

aantallen 

VSO 

Cluster 

3 

Praktijk-

onderwijs 

(PRO) 

Basisbe-

roepsge-

richte 

leerweg 

(BB met   

lwoo)  

Basisbe-

roepsge-

richte 

leerweg 

(BB) 

Kader- 

Beroeps- 

Gerichte 

Leerweg 

(KB) 

Ge-mengd- 

Theoreti-

sche 

Leerweg 

(GL/TL) 

VSO 

Cluster 4 

BBL 

13 (SBO) 0 2 7 0 0 1 3 

2 (SO) 2 0 0 0 0 0 0 

 Werkelijke uitstroom in relatie tot het uitstroomperspectief (SBO) 

In procenten Uitstroom-perspectief 

(UPP) schooljaar 2017-2018 

Werkelijke 

uitstroom 

 

VSO cluster 3 - - 

Minimum  
standaard PRO 

38% 15% 

Voldoende standaard BB 54% 77% 

Gevorderde standaard KB - - 

Gevorderde standaard TL of 
hoger 

8% 8% 

 

De uitstroom naar het PRO ligt wat hoger, doordat enkele leerlingen toch op een hoger niveau konden 
uitstromen. 

 
SO ZML Barneveld 

Uitstroombestemming Aantal 

VSO dagbesteding arbeidsgericht 4 

VSO dagbesteding activerend 4 

VSO dagbesteding belevingsgericht 0 

VSO dagbesteding arbeid / praktijkgericht 1 

BAO 1 

SBO 1 

Zorg/behandeling zonder onderwijs 2 

 

Ontwikkelingsperspectief van de uitgestroomde leerlingen 

Uitstroom onder het niveau 
van de te verwachten 
uitstroombestemming 

Uitstroom op het niveau van de 
te verwachten 
uitstroombestemming 

Uitstroom boven het niveau 
van de te verwachten 
uitstroombestemming 



30 

 

2 9 2 

 

IQ-categorie van de uitgestroomde leerlingen 

IQ  

50 - 69 6 

35-49 4 

< 35 3 

 

VSO ZML  

Uitstroombestemming Aantal 

MBO 1 

Reguliere arbeidsplaats al dan niet met subsidie 2 

Beschut werk / beschermde werkomgeving 0 

Dagbesteding arbeidsgericht 3 

Dagbesteding activerend 1 

Dagbesteding belevingsgericht 0 

Zorg/behandeling zonder onderwijs 0 

 

Ontwikkelingsperspectief van de uitgestroomde leerlingen 

Uitstroom onder het 
niveau van de te 
verwachten 
uitstroombestemming 

Uitstroom op het niveau van de te 
verwachten 
uitstroombestemming 

Uitstroom boven het niveau van de 
te verwachten 
uitstroombestemming 

0 6 1 

 

IQ-categorie van de uitgestroomde leerlingen 

IQ  

50 - 69 4 

35-49 3 

< 35 0 

 

(V)SO ZML - MG 

Voor de leerlijnen is een streefplanning vastgesteld. De streefplanning is gekoppeld aan de vier 

leerroutes. De tussentijdse opbrengsten van de leerlijnen rekenen en schriftelijke taal en de sociaal–

emotionele ontwikkeling zijn geanalyseerd. Naar aanleiding van deze analyse zijn er actiepunten 

opgesteld.  

De opbrengsten geven eenzelfde beeld als vorige jaren. Op het SO wordt de streefplanning voor beide 

vakken niet in alle gevallen gehaald, vanwege het ambitieus inschalen van de leerlingen op de 

leerroutes. We gunnen hen een rijk onderwijsaanbod. 

Op het VSO haalt 75% of meer de streefplanning. Dit geldt niet voor de leerlingen uit de hoogste 

leerroute bij het vak rekenen. Voor deze leerlingen gaan we gebruik maken van de leerlijn ‘passende 

perspectieven’. Deze sluit beter aan bij het onderwijsaanbod. 
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Voor ZML-leerlingen zijn er speciale Cito-toetsen voor de vakken spelling en rekenen. Bij de leerlingen 

uit de twee hoogste leerroutes worden deze toetsen afgenomen. De uitslagen van de toetsen willen 

we een plaats geven in de leerlijnen. Voor spelling heeft dit een toegevoegde waarde. De opbrengsten 

van de rekentoetsen zijn moeilijk te plaatsen in de huidige leerlijnen. Ook daar is de leerlijn ‘passende 

perspectieven’ een goed alternatief. 

Het analyseren van de opbrengsten maakt deel uit van de cyclus Handelingsgericht en 

opbrengstgericht werken. Een extern deskundige (Driestar educatief) coacht en geeft feedback op 

onze manier van werken. 
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Personeel 

 

Pi-Spello: 

spellen in klanken en kleuren 

"Zonder lezen kom je nergens.” Onderwijsassistent Florien de Vries van de Rehobothschool in Ochten 

vat het belang van een goede leesvaardigheid kort en krachtig samen. Met haar collega Corry Mol 

probeert ze waar mogelijk leerlingen te laten groeien in lezen. “Ze komen overal woorden tegen. Je 

zonder lezen staande houden in de maatschappij valt niet mee. En bovendien: wie kan lezen, kan ook 

zelf de Bijbel lezen. Dat is belangrijk voor iedereen”, vult Corry aan. 

Het leesonderwijs op de Rehobothschool in Ochten wordt zowel gestructureerd als creatief aangepakt. 

Om met de structuur te beginnen: twee keer per jaar wordt getoetst wat het leesniveau van de 

kinderen is. Dit wordt gedaan met de AVI en Drie Minuten Toets (DMT) van Cito. Vanaf groep 3 krijgen 

leerlingen hiermee te maken. “Er zijn 11 AVI-niveaus. Hoe beter de leesontwikkeling is, hoe hoger het 

AVI-niveau”, vertelt juf de Vries.  

“Wij mogen de kinderen testen om te zien of ze een niveau hoger beheersen. Lukt dat, dan krijgen ze 

een AVI-certificaat mee. Daar gaan ze echt voor!” Sterker nog, vertelt juf Mol: “Sommige kinderen 

hebben ze thuis ingelijst, zo trots zijn ze erop.” Naast de AVI-toetsen nemen de beide juffen de Drie 

Minuten Toetsen af. Dan wordt bepaald hoeveel woorden de leerling in drie minuten goed kan 

voorlezen. 

 

 

Na 3 weken zorgondersteuning een ander kind 
 
“Ik had vorig jaar een leerling in de klas met ernstige hechtingsproblematiek en ADHD. Deze had bijna 
een-op-een-begeleiding van mij nodig, de klas telde toen nog 8 leerlingen… Hij vertoonde 
gedragsproblemen, ontplofte soms. Het ging niet langer.” 
 
De schoolmaatschappelijk werkster opperde: Is zorgondersteuning niet iets? Die suggestie bleek een 
schot in de roos, voor Geertje van Maren en haar klas, maar vooral voor de betreffende leerling. “Na 
drie weken zorgondersteuning vertelde zijn moeder: Ik heb een ander kind.” 
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Voor goed onderwijs zijn goede medewerkers essentieel. De SSOGG zet dan ook stevig in op de 

ontwikkeling van medewerkers door individuele scholing en teamscholing. In dit hoofdstuk kunt u 

lezen over het personeelsbeleid, de arbeidsomstandigheden en de kengetallen.  

 

Werving en selectie 
In de media zijn met enige regelmaat berichten te lezen over het tekort aan personeel op de 

arbeidsmarkt. In alle sectoren van de maatschappij is er door de aantrekkende economie vraag naar 

goed gekwalificeerd personeel. Onze scholen voor Speciaal (Basis)onderwijs groeien door de vraag 

naar ‘specialisten’ die antwoord weten te geven op het toenemend aantal zorgvragen van leerlingen. 

Leerlingen, die het om diverse redenen niet meer redden op de basisschool.  

 

Gedurende het schooljaar 2017-2018 hebben we het hele jaar advertenties geplaatst in het 

Reformatorisch Dagblad en op onze advertentiewebsite. Het budget van € 30.000,- was niet 

toereikend om de kosten te dekken. We zijn heel blij dat we 34 nieuwe collega’s hebben benoemd. 

Om deze collega’s te kunnen benoemen, hebben we met 45 verschillende kandidaten gesproken. We 

zijn veel dank verschuldigd aan de leden van de Raad van Toezicht die altijd bereid waren om voor 

deze gesprekken naar school te komen.  

 

Human resource management 
Het succes van onze organisatie ‘maken’ we met elkaar. Hiervoor hebben we iedereen binnen onze 

scholen nodig. Van toezichthouder tot de collega op de werkvloer, draagt iedereen met zijn of haar 

talent bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de vorming van de kinderen. 

 

De gesprekkencyclus functioneert op alle scholen. In vier jaar tijd voeren we minstens drie officiële 

functioneringsgesprekken, POP-gesprekken en een beoordelingsgesprek. Voor de klassenbezoeken 

gebruiken we de grote kijkwijzer. Alle personeelsleden hebben een Persoonlijk Ontwikkelingsplan. In 

het kader van de Wet beroepen in het onderwijs (Wet BIO), heeft ieder personeelslid een portfolio 

aangelegd om de eigen ontwikkeling in beeld te brengen. In dit portfolio moeten leerkrachten 
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materiaal behorend bij hun persoonlijke ontwikkeling bewaren. Het portfolio wordt bewaard in het 

personeelsdossier. 

 

Beleid en ontwikkeling 
In 2018 is op de verschillende scholen ingezet op professionalisering van de leerkrachten en het  

ondersteunend personeel. Voor een deel gebeurt dit op individueel niveau, maar een belangrijk deel 

is teamscholing.  

 

SBO en SO cluster 4 Barneveld/Ochten 

In 2018 zijn de volgende opleidingen en trainingen door het (deel)team of de teamleden 

gevolgd/gestart:  

o Master SEN 

o Met sprongen vooruit 

o Herhaling BHV 

o Training Agressie Interventie  

o Speciale spelbegeleiding 

o PCM, Ochten 

o Passende perspectieven 

o Pi-Spello 

o Engels, Ochten 

o Schoolopleider 

o Mentor voor PABO-studenten in opleiding 

o AD-opleiding (Associate Degree, een functie op hbo-niveau op het grensvlak van onderwijs en 

zorg) 

o Werkplaats voor leidinggevenden: Persoonlijk leiderschap/Leidinggeven aan veranderingen 

 

Aan de lerarenbeurs namen in 2017-2018 twee leerkrachten (Ochten) deel. De school ontving van het 

Ministerie van Onderwijs een bedrag voor de vervanging van de betreffende leerkracht. De 

leerkrachten volgen een gecertificeerde hbo-master-studie. 

Karakter verzorgt op onze school in Barneveld verschillende BINK-trajecten (Begeleiding In De Klas). 

Een sociotherapeut is verschillende dagdelen per week in de groep, om de leerkracht te coachen en 

de leerlingen te steunen en gedragsvaardigheden te leren. Daarnaast verzorgt Karakter de coaching 

van nieuwe leerkrachten op SO cluster 4. De schoolopleider verzorgt de coaching van nieuwe SBO-

leerkrachten.  

De ambulant begeleiders coachen leerkrachten voor leerlingen met een specifieke hulpvraag. Denk 

bijvoorbeeld aan spraak/taal, medische problematiek of hoogbegaafdheid.  

 

(V)SO ZML-MG 

In 2018 zijn de volgende cursussen door het team of door een deel van het team gevolgd:  

o Identiteitscursussen 

o Studiedag Weerbaarheid 

o Mediawijsheid  
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o EHBO en BHV  

o Studiedag Speelmethodiek  

o Workshop Muziek 

o Het Congres 

o Prompt (logopedie) 

o Post HBO EMB  

o Neuropsychologie en neuropsychiatrie bij niet aangeboren hersenletsel (orthopedagoge) 
o Training WISC-V (orthopedagoge) 
o Studiedag LACCS door MT-leden 

o Werkplaats voor leidinggevenden: Persoonlijk leiderschap/Leidinggeven aan veranderingen 

 

 

Vermijden van het risico op uitkeringen na ontslag  
De scholen zijn het aan zichzelf, aan de leerlingen en hun ouders, verplicht goed onderwijs te bieden. 

De SSOGG heeft de kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel staan, en zal door scholing ervoor 

zorgen dat het personeel van de laatste ontwikkelingen op de hoogte is. Het kan echter gebeuren dat 

personeelsleden niet voldoen aan de verwachtingen die de directie heeft van hun functioneren. We 

zullen hieraan werken door de inzet van HR-middelen zoals POP-gesprekken, 

functioneringsgesprekken en verbetertrajecten.  

 

Personeelsbestand 
De SSOGG had in 2018 totaal 170 personeelsleden. Dit aantal is gestegen met 8 ten opzichte van 2017. 

Het leerlingenaantal ontwikkelt zich positief, zodat rekening wordt gehouden met een formatieve 

uitbreiding op termijn. 

 

Naast leerkrachten hebben we onderwijsassistenten in dienst, logopedisten, intern begeleiders, 

ambulant begeleiders, orthopedagogen, administratief medewerkers en conciërges. Op directieniveau 

werken we met een directeur per organisatieonderdeel; daarnaast zijn er twee adjunct-directeuren en 

een teamleider.   

 

Werkdrukakkoord 
Er is een gesprek gevoerd met het team over de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het 

verminderen van de werkdruk. Op basis van dit gesprek is een plan opgesteld en aan de adviesraden 

voorgelegd. De middelen zijn als volgt ingezet: 

 

SBO en SO cluster 4, Barneveld 

Voor het SBO is er gekozen voor extra onderwijsassistentie in de groepen en voor SO cluster 4 voor 

expertise vanuit de GGZ en Jeugdzorginstelling ‘Youké’ op de werkvloer. Dit laatste wordt 

vormgegeven door een pilot, waarbij de school een gedeelte bijdraagt vanuit gelden die beschikbaar 

zijn vanuit het werkdrukakkoord. 

SBO, Ochten 

In het team is het gesprek gevoerd over de knelpunten die werknemers ervaren. Dit gesprek vond 

plaats met het hele team van leraren, schoolleider en overig personeel. In het gesprek over de aanpak 

van de werkdruk, is besproken welke maatregelen in de school moeten worden genomen om de 



36 

 

werkdruk te verminderen. Gekozen is om extra onderwijsassistentie in te zetten voor de verschillende 

SBO-groepen, zodat de leerkrachten extra ondersteund kunnen worden en iedereen ervan profiteert. 

 

(V)SO ZML 

Iedere groep kan drie dagen vervanging regelen in piektijden. Teamleden hebben dan een lesvrije dag, 

waarop ze andere werkzaamheden voor hun groep kunnen doen. Daarnaast is er enkele dagen per 

week extra onderwijsassistentie aanwezig. 

 

Aantal personeelsleden SSOGG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meeste personeelsleden werken op de Rehoboth V(S)O ZML/SO gedrag. Op deze school werken 70 

personeelsleden. Een aantal werknemers (13) heeft meerdere aanstellingen bij de verschillende 

scholen. 
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Leeftijdsverdeling SSOGG  

 

 

De leeftijdsverdeling van het onderwijzend personeel binnen de SSOGG is redelijk evenwichtig. Met 

name de leeftijdscategorieën tussen de 25 tot 54 jaar zijn mooi verdeeld. Per organisatieonderdeel zijn 

verschillen zichtbaar in de leeftijdsopbouw. Van de vijf directieleden behoren er drie tot de 

leeftijdscategorie 55-64 jaar. Ook het lid van het College van Bestuur valt in deze leeftijdscategorie. In 

de risicoanalyse is dit gegeven meegenomen bij de beheersingsmaatregelen ‘werving en public 

relations’.  

 

school fulltime parttime 

01ST Rehoboth SBO, Ochten 6 24 

24DF Rehoboth SBO, Barneveld 2 43 

26MW Rehoboth (V)SO cluster 3 en 4, B 14 70 

AG25 Stafbureau, Barneveld 3 9 

AG26 Rehoboth Dienstverlening 2 10 

 

Een aantal personeelsleden heeft meerdere aanstellingen bij verschillende scholen van de SSOGG. 

Hierdoor komt het aantal personeelsleden in bovenstaande tabel op 183 uit. Personeel dat een eerste 

benoeming krijgt bij de SSOGG, heeft in de regel een tijdelijke benoeming. Na twee 

functioneringsgesprekken en een beoordeling, wordt de afweging gemaakt of de tijdelijke benoeming 

wordt voortgezet of beëindigd. Veel medewerkers werken parttime; de betrekkingsomvang van 85% 

van de personeelsleden is minder dan 1 fte. 

 

Salarissen 
De meeste personeelsleden hebben de LB-schaal of een salarisschaal voor onderwijsondersteunend 

personeel. Hieronder is weergegeven hoe de verdeling van het personeel over de schalen is in 2018. 

Ook voor deze tabel geldt dat er personeelsleden zijn die voor verschillende scholen werken.  
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FTE Aantal 

L11 43,2520 74 

L12 4,8283 7 

1 t/m 11 44,8419 85 

Dir., CvB, RvT 6,3299 17  

Totaal 99,2521 183 

 

Arbeidsomstandigheden 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim binnen de SSOGG is de afgelopen jaren stabiel gebleven. De verzuimcijfers liggen 

4,1% onder het landelijk gemiddelde.  

 

 

 

Alle ziekteverzuim wordt door de directie geregistreerd. In een bestand (Youforce) dat door het 

administratiekantoor wordt beheerd, is eenvoudig per maand/jaar te zien wie door ziekte heeft 

verzuimd. Afgesproken handelingen/interventies/ondersteuning, vastgelegd in het protocol 

ziekteverzuimbeleid, waren leidend om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. Zo werden o.a. 

de bedrijfsarts en de verzuimconsultant ingeschakeld om leerkrachten te begeleiden, en was er een 

actieve opstelling vanuit de schoolleiding om zieke werknemers te volgen in het ziekteproces.  

 

school Verzuim 2016 Verzuim 2017 Verzuim 2018 

01ST Rehoboth SBO, Ochten 6,09 5,11 3,97 

24DF Rehoboth SBO, Barneveld 1,03 4,82 7,04 

26MW Rehoboth (V)SO, Barneveld 5,44 1,13 1,14 

AG25 Stafbureau, Barneveld 0,62 0,00 0,78 

AG26 Rehoboth dienstverlening 0,03 0,00 0,10 

2,64%

2,21%

2,6%

2016 2017 2018

Ziekteverzuimpercentage SSOGG
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We hebben bij Rehoboth Onderwijs & Zorg in Ochten twee langdurig zieke medewerkers. Van één 

medewerker hebben we in 2018 afscheid genomen. De andere medewerker is het tweede jaar van 

haar ziekte ingegaan.  

Bij Rehoboth Onderwijs & Zorg (SBO), in Barneveld, waren er in 2018 vier langdurig zieken. Dit verklaart 

het hoge percentage ziekteverzuim op deze school. Van twee personeelsleden hebben we in 2018 

afscheid genomen. Hun ziekte was niet of gedeeltelijk onderwijs-gerelateerd.  

Door de verzwaring van de gedragsproblematiek ervaren de personeelsleden een grotere werkdruk. 

De administratieve last wordt na een drukke werkdag als zwaar ervaren.  

Daarnaast was er scholenbreed een groot aantal zwangerschapsverloven, waardoor veel tijdelijke 

krachten nodig waren.  

Aan het eind van 2017 werd de krapte op de arbeidsmarkt voor groepsleerkrachten steeds meer 

merkbaar. Het aantal respondenten op vacatures is sterk teruggelopen en het aantal leraren dat 

beschikbaar is voor kortdurende vervangingen is minimaal, waardoor vervanging steeds meer wordt 

opgepakt door eigen medewerkers.  

  

 

Het landelijke ziekteverzuimpercentage van onderwijzend personeel (inclusief directiepersoneel) in 

het SBAO/WEC-onderwijs was in 2017: 6,7%. (bron: vervangingsfonds, augustus 2018). 

Ongewenste omgang 

Er is in 2018 geen aangifte van ongewenste omgang gedaan bij de vertrouwenspersoon.   

Werkgelegenheid en verlof  

Instroom  

In 2018 zijn 14 onderwijzend-personeelsleden benoemd en 16 personeelsleden in een onderwijson-

dersteunende functie.  Voor de uitbreiding van de Brede Ambulante Dienst zijn 3 nieuwe medewerkers 

benoemd. We hebben voor de vacature van directeur een nieuw directielid benoemd.  
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In 2018 zijn voor het onderwijzend personeel 3 tijdelijke dienstverbanden omgezet in een vast 

dienstverband. Voor het onderwijsondersteunend personeel waren dit 7 dienstverbanden.  

Uitstroom  

In 2018 zijn 15 dienstverbanden beëindigd.  

Verlof  

In 2018 genoten 15 medewerkers ouderschaps- en/of zwangerschapsverlof. Hiervan hadden 14 

medewerkers zwangerschapsverlof en 1 medewerker betaald of onbetaald ouderschapsverlof. 
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Communicatie 

Horizontale verantwoording 

Het CvB staat graag in direct contact met externe partners en belanghebbenden. Horizontale 

verantwoording gaat in onze ogen verder dan het afleggen van verantwoording. Voor onze scholen is 

het voeren van gesprekken, reacties aanhoren en input krijgen heel belangrijk. Deze horizontale 

dialoog stelt ons in staat om beter bij de wensen van onze belanghebbenden aan te sluiten, en 

daardoor ons onderwijs nauw aan te laten sluiten bij de vragen van de samenleving. 

Het CvB of directieleden voeren o.a. gesprekken met onderstaande partijen: 

o De scholen zijn er voor de ouders en hun kinderen. De werknemers van de scholen dragen 

ieder dag bij aan de vorming en ontwikkeling van de leerlingen. Een transparante 

communicatie met beide doelgroepen is heel belangrijk. Door middel van nieuwsbrieven en 

het teamnieuws houden we (pleeg)ouders en werknemers op de hoogte van ontwikkelingen 

in de scholen.  

o LEA is het bestuurlijk overleg van onderwijsbesturen uit de gemeente Neder-Betuwe en 

Barneveld. In dit platform stemmen de besturen gezamenlijk beleid af.  

o Onderwijsspecialisten is onze partner bij het scholen, coachen en informeren van onze 

ambulant begeleiders.  

o Lichtenbeek is een school voor mytyl- en tytylonderwijs. Met deze school spreken we over een 

verdere samenwerking voor leerlingen met een verstandelijke en lichamelijke beperking.  

o Berséba is de landelijke vereniging voor reformatorisch passend onderwijs (primair en 

speciaal). Met dit samenwerkingsverband stemmen we ons onderwijsaanbod af, de doelen 

voor ambulante begeleiding en de financiële vergoeding voor de dienstverlening en 

instandhouding van de scholen.  

o Stichting Adullam en De Schutse zijn organisaties voor gehandicaptenzorg. Samen met hen 

werken we aan een onderwijs-zorgaanbod voor leerlingen op het grensvlak van onderwijs en 

zorg. Door het delen van methodes en kennis versterken zorg en onderwijs elkaar, wat ten 

goede komt aan de ontwikkeling van het (jonge) kind met een verstandelijke beperking. 

o GGZ Karakter en Jeugdzorginstelling Youké waarmee we de verbinding leggen tussen 

onderwijs en zorg (begeleiding en behandeling) 

o In het directieoverleg met de 4 partnerscholen voor S(B)O wordt 3 keer per jaar gesproken 

over actuele ontwikkelingen in het onderwijs, in relatie tot onze netwerkfunctie in het 

samenwerkingsverband Berséba.  

o Medezeggenschapsorganen: zie meer informatie hierover elders in dit jaarverslag. 

o De inspectie van Onderwijs is onze partner voor het continueren van de kwaliteit van het 

onderwijs.  

o De gemeente Barneveld is voor onze scholen van grote betekenis. Naast het bestuurlijke 

overleg (LEA), hebben we contacten met de ambtenaren over huisvesting, infrastructuur en 

leerlingenvervoer en vanuit het Sociaal Domein.  

 

Verticale verantwoording 

Het CvB verantwoordde zich in 2018 ook (verticaal) aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen (OCW), de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), gemeentes en de onderwijsinspectie.  
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Communicatie en verantwoording naar belanghebbenden  

Voor de interne en externe belanghebbenden van Rehoboth Onderwijs & Zorg, is het van belang dat 

ze worden geïnformeerd over huidige activiteiten en toekomstplannen van onze organisatie. Aan de 

hand hiervan kunnen ze inschatten wat voor invloed deze activiteiten en plannen op henzelf en/of op 

hun organisatie kunnen hebben. Belanghebbenden hoeven niet als individuen te worden benaderd. 

Ze kunnen zich ook gezamenlijk opstellen, in bijvoorbeeld de gemeenschappelijke adviesraad (G)AR.  

De verantwoording vanuit Rehoboth Onderwijs & Zorg richting interne en externe belanghebbenden, 

vindt in eerste instantie plaats door middel van officiële documenten, zoals het strategisch beleidsplan, 

schoolplannen en jaarverslagen. 

 

In het afgelopen jaar waren verder de meest zichtbare communicatiemiddelen de website, de 

maandelijkse nieuwsbrief voor ouders en het teamnieuws voor personeelsleden. Periodiek verschijnt 

er een Special voor alle personeelsleden, kerkenraden en basisscholen van het samenwerkings-

verband, regio Midden. 
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Huisvesting 
 

De huisvesting van de drie scholen is goed te noemen. De scholen van Rehoboth Onderwijs & Zorg zijn 

gehuisvest in nieuwe gebouwen. Rehoboth Onderwijs & Zorg in Barneveld heeft met ingang van het 

schooljaar 2018-2019 noodlokalen op de parkeerplaats  geplaatst om de groei van het leerlingenaantal 

te kunnen opvangen.  

 

Meerjarenonderhoudsplan, huisvestingsplan en IHP 

Het meerjarenonderhoudsplan van de locatie Ochten is geactualiseerd naar aanleiding van inspecties 

van het gebouw.  

 

In de Barneveld hebben we een tekort aan leslokalen en nevenruimten. De oorzaak, gevolgen en 

mogelijke oplossing hebben we verwoord in een huisvestingsplan. Dit is de input voor het integraal 

huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Barneveld. Vanuit het IHP 2019 wordt onderzoek naar 

uitbreiding van het gebouw gedaan. In 2019 zal naar verwachting een plan voor uitbreiding van het 

schoolgebouw in Barneveld worden uitgewerkt. Er zal zoveel mogelijk ingespeeld worden op de 

gevraagde onderwijskundige aanpassingen in het schoolgebouw.  

 

Barneveld 
In de laatste week van de zomervakantie 2018 zijn er zes noodlokalen geplaatst. Drie van de units zijn 

voor het Speciaal (Basis)onderwijs en één voor het SO gedrag. Het vijfde lokaal is door het 

kinderdagcentrum De Klimboom van de stichting Adullam in gebruik genomen. In één lokaal hebben 

we nevenruimtes gemaakt.  

 

De tijdelijke uitbreiding is voor maximaal 2 tot 3 jaar. We zijn met de gemeente Barneveld in overleg 

over permanente huisvesting. Een leerlingenprognose voor de huisvesting is voor onze school een 

onzeker instrument. We kunnen ons niet baseren op geboorte- en doopcijfers. Instroomgegevens van 

leerlingen en demografische ontwikkelingen in de wijde regio moeten bepalen of permanente 

uitbreiding verantwoord is. Instroomgegevens baseren we op voorgaande jaren maar in het kader van 

passend en thuisnabij onderwijs is dit onzeker.   

 

Ochten 
In het jaarverslag van 2017 besloten we de bijdrage over de huisvesting in Ochten met de opmerking 

dat het gebouw niet voor de laatste keer verbouwd wordt.  

De kelder van de Rehoboth Onderwijs & Zorg is afgelopen zomer ingericht als personeelskamer voor 

de beide scholen. Als het leerlingenaantal van de Sébaschool nog verder groeit, moet er naar 

huisvesting buiten het schoolgebouw gezocht worden.  

Met de voorzitter van Raad van Bestuur van de VCOG overleggen we over een medegebruikersvergoe-

ding. De gemeente Neder-Betuwe gaat onderzoek doen naar het tekort van de onderwijshuisvesting 

en de wijze van financiering.  
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Overdracht scholen te Ede 
De overdracht van de schoolgebouwen heeft lange tijd in beslag genomen. We zijn in augustus 2016 

naar het nieuwe schoolgebouw in Barneveld vertrokken. In de jaren die volgden, hebben we de 

publieksrechtelijke heffingen voor de gemeente Ede betaald. In september 2018 zijn de vorderingen 

op de gemeente Ede betaald en heeft het Kadaster de stichting uitgeschreven als juridisch eigenaar 

van de schoolgebouwen.  

De gemeente Ede heeft geen vorderingen meer op de stichting, zodat het bedrag van € 117.000,-, dat 

gereserveerd was voor eventuele navorderingen, terug kan naar de algemene middelen. 

 

Voorziening groot onderhoud  
Als gevolg van de door-decentralisatie van het onderhoud aan de buitenkant van door de gemeente 

overgedragen schoolgebouwen aan de stichting, zijn ook de financiële gevolgen hiervan overgedragen. 

Bij de SSOGG wordt er jaarlijks gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud om hieraan te kunnen 

voldoen. Door de nieuwstaat van de gebouwen, zijn er echter nog geen grote uitgaven voor het 

onderhoud. Gedoteerde bedragen worden opzijgezet in een voorziening. De basis hiervoor is het 

meerjarenonderhoudsplan. In 2018 is intern nagegaan en vastgesteld dat de huidige omvang van de 

voorziening toereikend is voor de gebouwen.  
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Financiën 

In het financieel jaarverslag 2018 wordt aandacht besteed aan de financiële doelmatigheid (resultaten) 

van de besteding van de middelen die we ontvangen van het samenwerkingsverband Berséba en de 

verschillende gemeenten.  

 

Zorgmiddelen vanuit Berséba worden ingezet voor kinderen met een medisch of cognitief 

arrangement. Deze middelen komen volledig ten laste van het personeelsbudget.  

Vanuit de gemeente verkrijgen we middelen voor zorg. Deze worden benut voor BINK trajecten 

(Behandeling In De Klas) en voor zorgondersteuning in de klas. Zorgondersteuning wordt gegeven aan 

leerlingen die veel één op één begeleiding nodig hebben op grond van complexe meervoudige 

problematiek.  

 

Risicobeheersings- en controlesystemen 
 
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de controle en risicobeheersing. Hij bewaakt  hiermee 

de realisatie van doelstellingen, de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving en het naleven 

van de wet- en regelgeving.  

De externe accountant zal in de reguliere controle van de boekhouding, ten behoeve van het opstellen 

van de jaarrekening, een rapportage opnemen over de financiële positie van de SSOGG. 

 

Treasury verslag 

 
In het Treasurystatuut zijn de algemene grondslagen en beginselen van het Treasurybeleid van de 

SSOGG vastgelegd. Het Treasurybeleid heeft primair als doel het beheren van financiële risico’s en 

secundair het reduceren van financieringskosten. De algemene doelstellingen van het Treasurybeleid 

zijn het realiseren en borgen van: 

• voldoende liquiditeit; 

• lage financieringskosten; 

• risicomijdende uitzettingen; 

• kosteneffectief betalingsverkeer; 

• beheersen en bewaken financiële risico’s. 

 

In 2018 hebben geen we geen publieke en private middelen gebruikt voor beleggingen en derivaten in 

risicodragend kapitaal. Ten opzichte van het voorgaande kalender jaar zijn er geen wijzigingen te 

melden. Ook hebben zich in het achterliggende jaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.  

 

Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het College 

van Bestuur gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de ‘Regeling beleggen, lenen 

en derivaten OCW 2016’ en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer 

van deze tegoeden. 

 

Financiële middelen die de SSOGG niet direct nodig heeft, worden overgemaakt naar een tweetal 

spaarrekeningen bij de Rabobank. De Doelspaarrekening is dagelijks opvraagbaar. De Vermogens-

spaarrekening is niet vrij opneembaar. Van de eindejaarsaldo’s van de laatste vier jaar is 25% van de 

som van deze bedragen boetevrij opvraagbaar. Over grotere bedragen moet een boete betaald 

worden.  
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Verantwoording Prestatiebox 

De middelen zijn voor diverse activiteiten ingezet die hieronder worden toegelicht. De Prestatiebox 

stellen de scholen in staat om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. We hebben bij de inzet  van 

de gelden de kwaliteitsverbetering van het onderwijs centraal gesteld. De gelden zijn deels ingezet ten 

gunste van het gezamenlijk beleid en deels ten gunste van de scholen. 

 

Gezamenlijk beleid: 

Vanuit het gezamenlijk beleid is het budget ingezet ten behoeve van (team)coaching voor directieleden 

in het kader van de herregistratie schoolleider, het begeleiden van jonge leerkrachten en PABO-

studenten.  

We zetten voor het vergroten van het aanbod van sollicitanten stappen in het partnerschap Samen in 

ontwikkeling. De scholen hebben hiervoor een schoolopleider in dienst met een VELON-registratie.  

Voor het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan en de ontwikkeling van de schoolplannen 

hebben we onder leiding van externe deskundigen een gemeenschappelijke visie ontwikkeld.  

 

Schoolbeleid 

Op de scholen zijn de beschikbare budgetten aangewend voor zowel personele als materiële inzet. Er 

zijn veel kleinere projecten geweest in het kader van cultuur en professionaliseren. Hieronder wordt 

per categorie budget een overzicht gegeven van de projecten die zijn uitgevoerd.  

 

• Cultuureducatie voor bijvoorbeeld versterken van het muziekonderwijs op de ZML door onder 

andere de inzet van een vakdocent, coaching van leerkrachten en de aanschaf van materialen. 

• Kwaliteitsverbetering van het onderwijs door scholing van leerkrachten om het niveau van het 

Engelstalige onderwijs te vergroten.  

De middelen worden gebruikt voor de aanpassing van de methode Taalactief op het niveau 

van het speciaal onderwijs.  

We hebben de verbinding tussen onderwijs en de jeugdhulpverlening als een speerpunt van 

ons beleid gemaakt. Door middel van een pilot leggen we de verbinding tussen onderwijs en 

zorg op de werkvloer onder leiding van externe deskundigen vanuit GGZ en de jeugdzorg.   

• Professionalisering is besteed aan de ontwikkeling en coaching van intern begeleiders, 

orthopedagogen en logopedisten.  

Een aantal onderwijsassistenten volgen de AD-opleiding Pedagogisch Educatief Professional. 

De opleiding leert de medewerkers om als pedagogisch en educatief professioneel te werken 

met kinderen en tieners.  

• Talentontwikkeling in de vorm van het opzetten van een ruimer aanbod voor hoogbegaafde 

leerlingen.  

 

Hiermee zijn de beschikbare middelen overeenkomstig het doel besteed. 
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Analyse van het netto resultaat 

 
  

Realisatie 2018  Begroting 2018  Verschil   
x € 1.000  x € 1.000  

Baten 
 

     
(B1) Rijksbijdragen 

 
6.497  6.048  449 

(B2) Overige overheidsbijdragen 23  -  23 
(B3) Overige baten 

 
329  173  156 

 
 

     
Totaal baten 

 
6.849  6.221  628 

 
 

     

Lasten 
 

     

(L1) Personele lasten 
 

6.130  5.525  605 
(L2) Afschrijvingen 

 
142  150  -8 

(L3) Huisvestingslasten 
 

63  161  -98 
(L4) Overige instellingslasten 

 
443  394  50 

 
 

     

Totaal lasten 
 

6.778  6.230  548 

 
 

     

Saldo baten en lasten 
 

71  -9  80 

 
 

     

(R1) Saldo fin. baten en lasten 
 

8  5  4 

 
 

     

Nettoresultaat 
 

80  -4  84 

 

Bovenstaande tabel geeft een weergave van de geconsolideerde staat van baten en lasten van de 

gehele organisatie. Het resultaat van 79.721 euro is als volgt opgebouwd: 

 

  Realisatie 2018  Begroting 2018  Verschil 

Rehoboth SBO, locatie Ochten  -39.640  -81.266  41.626 
Rehoboth SBO, locatie Barneveld -141.938  -105.790  -36.148 
Rehoboth (V)SO  123.771  94.072  29.699 
Stafbureau  25.327  -  25.327 
Dienstencentrum  88.932  83.470  5.462 
Stichting (privaat)  23.269  5.500  17.769 

Totaal  79.721  -4.015  83.736 

 

De baten en lasten van de stichting zijn ondergebracht onder de overige baten en de overige 

instellingslasten. Het resultaat komt ruim 83.500 euro hoger uit dan begroot. Belangrijke opmerking 

hierbij is dat een opgenomen schuld aan de gemeente Ede van 117.000 euro is vrijgevallen. Exclusief 

deze vrijval is het resultaat bijna 37.000 euro negatief. 

In 2018 zijn twee ontwikkelingen te noemen die in de begroting en ons beleid niet waren opgenomen. 

De eerste betreft indexaties op de rijksbijdragen in verband met gestegen pensioenpremies en de 

nieuwe cao. Het totale effect hiervan op de rijksbijdragen is ruim 270.000 euro geweest. De loonkosten 

laten als gevolg hiervan ten minste een vergelijkbare stijging zien. 
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De tweede onverwachte ontwikkeling is het vervroegd vrijkomen van middelen voor 

werkdrukvermindering. De scholen hebben hier circa 25.000 euro voor ontvangen. Deze middelen zijn 

onder andere ingezet voor extra onderwijsassistentie en meer vervanging tijdens lestijd. 

Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen 

per categorie ten opzichte van de begroting. 

(B1) – De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van bijna 449.000 euro. Voor bijna 300.000 euro 

wordt dit verklaard door de eerder genoemde ontwikkelingen. Daarnaast is er 126.000 euro meer 

ontvangen vanuit Passend Onderwijs. Oorzaken voor deze extra inkomsten zijn indexaties (50.000 

euro), hogere tussentijdse instroom (20.000 euro), extra zorgarrangementen (20.000 euro), meer JRK 

en SBO++ kinderen (19.000 euro) en hogere bijdragen voor ambulante begeleiding (17.000 euro). 

Tegenover deze bijdragen staat ook extra inzet van personeel of gestegen loonkosten. 

Het overige verschil van op de rijksbijdragen wordt verklaard door een subsidie voor studieverlof die 

niet was begroot (10.000 euro) en een extra subsidie vanuit het rijk voor meervoudig beperkten 

(13.000 euro). 

(B2) – De bijdragen vanuit de gemeente hebben betrekking op een vergoeding voor het gebruik van de 

gymzaal. Bij het opstellen van de begroting was dit nog niet bekend. 

(B3) – De overige baten komen 156.000 euro hoger uit dan begroot. Voor 80.000 euro is dit het gevolg 

van hogere inkomsten vanuit het dienstencentrum. Verder is er 25.000 euro meer aan private 

middelen ontvangen, met name als gevolg van hogere giften. De overige 50.000 euro wordt verklaard 

door extra huurinkomsten (15.000 euro), werkzaamheden voor Het Loket (9.000 euro), 11.000 euro 

vanuit subsidies (RVO), 3.000 euro hogere bijdragen voor schoolreis. Het overige deel betreft 

incidentele baten. 

(L1) – De personele lasten komen op totaalniveau bijna 605.000 euro hoger uit dan begroot. In de 

begroting is 29.000 euro opgenomen onder de overige personele lasten in verband met verwachte 

loonstijgingen. Dit is onder de loonkosten gerealiseerd. Na correctie hiervoor komen de loonkosten 

circa 442.000 euro hoger uit dan begroot en de overige personele lasten 161.000 euro. 

De overschrijding op de loonkosten wordt voor bijna 300.000 euro verklaard door de gestegen 

pensioenpremies en de nieuwe cao. Deze stijging is hoger dan er ontvangen wordt vanuit het rijk 

omdat er gewerkt kan worden met een ruime bezetting. Het overige verschil van ruim 140.000 euro 

wordt verklaard door een meer-inzet van personeel. Er is met name meer inzet gerealiseerd onder het 

onderwijsondersteunend personeel. Deels is dit een gevolg van het niet kunnen vinden van geschikt 

onderwijzend personeel. Daarnaast zijn er extra leerlingen met zorgarrangementen ingestroomd en is 

er meer instroom geweest van JRK en SBO++ leerlingen. Totaal is de extra inzet op het onderwijzend 

personeel 1,3 fte en op het onderwijsondersteunend personeel 4,8 fte. Hier staat tegenover dat er 1,4 

fte minder inzet nodig is geweest voor afwezig personeel waar extra vervanging voor nodig is geweest 

(ziekte e.d.). 

Het verschil op de overige personele lasten (161.000 euro) kan voor 86.000 euro worden 

toegeschreven aan extra inzet van extern personeel. Hiervan wordt de helft verklaard door inzet voor 

het dienstencentrum. Daarnaast is er 40.000 euro meer besteed aan nascholing. Verder hebben de 

kosten voor werving het budget met 15.000 euro overschreden en is er 9.000 euro meer uitgegeven 

aan bedrijfsgezondheidszorg. De overige overschrijdingen hebben betrekking op 

personeelsactiviteiten (WKR). 

(L2) – De afschrijvingen zijn 8.000 euro lager uitgekomen dan begroot doordat diverse investeringen 

niet of later zijn gerealiseerd. 
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(L3) – Binnen de huisvestingslasten is een besparing gerealiseerd van bijna 100.000 euro. Dit wordt 

verklaard door de eerder genoemde vrijval van opgenomen kosten aan de gemeente Ede. Deze 

verwachte verplichtingen zijn komen te vervallen. Hier staat tegenover dat de dotatie aan de 

voorziening groot onderhoud op basis van geactualiseerde plannen is verhoogd. 

(L4) – De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 50.000 euro welke voor 7.000 euro 

wordt verklaard door de stichting. De resterende overschrijding is geheel toe te wijzen aan besteding 

van leermiddelen. Met name de computerkosten zijn hoger uitgekomen dan begroot.  

 

Financiële positie 

Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 

 

ACTIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2017  Ultimo 2016 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Immateriële vaste activa  -  -  - 
Materiële vaste activa  1.001  990  947 
Financiële vaste activa  -  -  - 

       
Totaal vaste activa  1.001  990  947 

       
Voorraden  -  -  - 

Vorderingen  444  364  393 

Liquide middelen  4.570  4.631  5.109 

       
Totaal vlottende activa  5.013  4.996  5.501 

       
Totaal activa  6.015  5.985  6.449 

       

       
PASSIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2017  Ultimo 2016 

  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

       
Algemene reserve  3.192  3.298  3.392 
Bestemmingsreserves publiek 1.443  1.281  1.162 
Bestemmingsreserves privaat 486  462  462 

Bestemmingsfonds publiek  -  -  - 
Bestemmingsfonds privaat  -  -  - 

       
Eigen vermogen  5.121  5.041  5.017 

  
 

 
 

 
 

Voorzieningen  216  163  114 
Langlopende schulden  -  -  - 
Kortlopende schulden  678  781  1.318 

  
 

 
 

 
 

Totaal passiva  6.015  5.985  6.449 
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Als gevolg van een hoge investeringsgraad is de materiële vaste activa met 11.000 euro gestegen. De 

investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod. 

De reserves zijn met circa 87.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 

Binnen de reserves wordt onderscheid gemaakt tussen de publieke (scholen) en private (stichting) 

reserve. 

De voorzieningen zijn met 53.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 62.300 euro 

gedoteerd en bijna 13.000 euro onttrokken (onderhoudscontracten en beschermingsprofielen). 

Daarnaast is er op basis van het personeelsbestand circa 3.600 euro gedoteerd aan de voorziening 

jubileumuitkering. 

Opvallend is de daling van de kortlopende schulden wat het gevolg is van het vrijvallen van de 

opgenomen schuld aan de gemeente Ede. 

 

Financiële kengetallen 

Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 

gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2016, 2017 en 2018, wordt 

tevens de algemene adviesnorm weergegeven. 

Kengetal Norm 2018 2017 2016 

Liquiditeit 2,00 7,40 6,39 4,18 

Solvabiliteit 0,50 0,85 0,84 0,78 

Rentabiliteit n.v.t. 1,16% 0,39% -1,40% 

Huisvestingsratio max.10% 0,93% 2,71% 4,89% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau) 15,00% 63,41% 70,12% 75,18% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau) 15,00% 55,96% 62,15% 67,09% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen max.60% 86,99% 98,51% 113,19% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen max.60% 80,54% 91,50% 116,41% 
 

De liquiditeit en de solvabiliteit blijven over de afgelopen jaren vrij stabiel en voldoen ruim aan de 

gestelde adviesnormen. De organisatie kan dus zowel op de korte als de lange termijn aan de 

verplichtingen voldoen. 

De rentabiliteit is nu twee jaar positief, ondanks negatieve begrotingen. De positieve resultaten komen 

door incidentele meevallers. Gezien de vermogenspositie van de organisatie (zie ook 

weerstandsvermogen) zijn positieve resultaten niet noodzakelijk. 

De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel publiek geld weglekt aan huisvesting. Dit is niet het geval 

aangezien de maximale norm van 10% niet wordt overschreden. 

Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om vermogen beschikbaar te houden voor het 

opvangen van financiële calamiteiten. De standaard adviesnorm bedraagt 15%. De organisatie wijkt 

hier vanaf door uit te gaan van een weerstandsvermogen van 30%. Reden is dat de stichting 

gemoedsbezwaard is en ontheffing heeft van het Vervangingsfonds en Participatiefonds. Kosten voor 

de vervanging van ziekte en wachtgeldverplichtingen komen hierdoor voor eigen rekening. De 

minimale norm van 30% wordt ruim overschreden wat aangeeft dat de financiële buffers ruim zijn. 

Hoewel binnen het speciaal onderwijs hogere buffers wenselijk zijn in verband met een hoge mate van 

onvoorspelbaarheid van de leerlingaantallen, zijn dusdanig hoge buffers niet noodzakelijk. Komende 

jaren wordt dan ook eerder gestuurd op negatieve resultaten.  
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De kapitalisatiefactor overschrijdt de maximale norm van 60%. Enerzijds doordat er extra buffers 

aangehouden worden voor de ontheffing van het Vervangingsfonds en Participatiefonds. Anderzijds 

doordat afgelopen jaren regelmatig positieve resultaten zijn gerealiseerd.  

 

Investerings- en financieringsbeleid    

In 2018 is er voor ruim 153.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 

133.000 euro. Er is in 2018 een bedrag van 141.000 euro afgeschreven en 1.000 euro gedesinvesteerd 

waardoor de boekwaarde van de activa is gestegen. 

De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 

ICT 77.100 euro 

Gebouwen en terreinen 41.100 euro 

Inventaris en apparatuur 20.800 euro 

Leermiddelen 10.400 euro 

Overige materiële vaste activa 4.000 euro 

Totaal 153.400 euro 

 

Binnen de ICT is met name geïnvesteerd in  de vervanging van het volledige netwerk in Barneveld en 

het opwaarderen van de bestaande computers en aanschaf van laptops en laptopkarren. Ook is er 

apparatuur aangeschaft voor de units. De begrote 103.000 euro voor ICT is niet volledig geactiveerd 

omdat een deel van dit bedrag bestaat uit niet-materiële kosten. 

De investering van gebouwen en terreinen heeft betrekking op extra units. 

De investeringen in inventaris en apparatuur zijn met name geweest voor meubilair en de gymzaal. 

Aan leermiddelen is 10.000 euro minder geïnvesteerd dan begroot. Er is met name geïnvesteerd in 

‘Vertel het door’, taal en rekenen. 

De overige materiële vaste activa zijn voor een kussen voor de snoezelruimte en hekwerken.  

 

Investeringslijsten 

Jaarlijks wordt de materiele vaste activa gecontroleerd op aanwezigheid en gebruik. Als bepaalde 

activa niet meer aanwezig is, worden de materialen als een desinvestering aangemerkt. We houden 

de lijsten actueel door ook de materialen, die na de afschrijvingsdatum nog goed functioneren, van 

een aangepaste afschrijvingstermijn te voorzien. Op deze wijze hebben we altijd goed zicht op de 

jaarlijkse investeringen en afschrijvingen.  
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Continuïteitsparagraaf 

 
In deze paragraaf geven we weer hoe de SSOGG voor de komende jaren de continuïteit financieel heeft 

vertaald en hoe we de risico's inschatten. Naast de meerjarenbalans en -begroting geven we ook de 

ontwikkeling van het leerlingenaantal, de liquiditeit, de investeringen en het risicomanagement weer. 

 

Toekomstige externe ontwikkelingen 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2023 is rekening gehouden met externe 

ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan gevolgen van de Miljoenennota 2019, ontwikkelingen 

in de cao en de middelen voor werkdrukvermindering. Zie voor meer informatie de verantwoording 

bij de begroting 2019. 

 

Toekomstige interne ontwikkelingen 

 

Peildatum 2018 2019 2020 2021 2022 

SBO 221 235 231 226 221 
SO 128 145 143 144 142 

VSO 58 63 61 59 57 

Leerlingtotaal 407 443 435 429 420 

 

Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de komende jaren zien. 

Binnen alle onderwijssoorten wordt een stijging verwacht in 2019. Op basis van een ingeschatte 

instroom daalt het leerlingaantal op termijn naar 420 leerlingen. De prognose van het aantal leerlingen 

is echter zeer moeilijk te bepalen. Jaarlijks bij het opstellen van de begroting worden de verwachtingen 

geactualiseerd. Daarnaast wordt gedurende het jaar gemonitord of er nog extra middelen beschikbaar 

komen en of er nog extra inzet nodig is binnen de groepen. 

 

Functiecategorie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Directie 5,54 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 

Leerkracht 47,98 51,89 52,22 51,01 49,32 49,32 

O.O.P. 44,52 44,18 43,77 42,75 41,31 41,31 

Schoonmaak 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Vervanging eigen risico 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Totaal 100,24 103,93 103,85 101,62 98,49 98,49 

 

Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over de komende jaren. Met de stijging van 

het leerlingaantal en de komst van middelen voor werkdrukvermindering zal de inzet in 2019 hoger 

uitkomen dan 2018. Op de langere termijn wordt een redelijk stabiele formatie verwacht. Er is wel 

rekening gehouden met een lichte terugloop op de langere termijn als gevolg van de verwachte 

leerlingdaling. Op termijn zal blijken of deze daling werkelijk nodig is. 
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Staat van baten en lasten – begroting 

 
  

Realisatie  Begroting  Begroting  Begroting   

2018  2019  2020  2021   
x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000   

       
Baten         
(B1) Rijksbijdragen  6.497  6.955  7.130  7.037 
(B2) Overige overheidsbijdragen 23  -  -  - 
(B3) Overige baten  329  173  173  173 

         
Totaal baten  6.849  7.127  7.302  7.209 

  
       

Lasten  
       

(L1) Personele lasten  6.130  6.453  6.578  6.562 
(L2) Afschrijvingen  142  153  159  164 
(L3) Huisvestingslasten  63  175  175  175 
(L4) Overige instellingslasten  443  453  432  432 

  
       

Totaal lasten  6.778  7.233  7.344  7.332 

  
       

Saldo baten en lasten  71  -106  -41  -123 

  
       

(R1) Saldo fin. baten en lasten  8  5  4  4 

  
       

Nettoresultaat  80  -102  -37  -119 

 

Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van majeure 

investeringen de komende jaren. 

Het overzicht laat de komende jaren negatieve resultaten zien. Op basis van het ruime vermogen is 

het mogelijk om extra te investeren in het onderwijs. Met bovenstaande resultaten lopen de financiële 

buffers terug, maar blijft het weerstandsvermogen exclusief private middelen nog boven de 40%. 

In de begroting is jaarlijks rekening gehouden met 25.000 euro als budgettaire ruimte voor 

onvoorziene uitgaven. Hiermee wordt een deel van de financiële risico’s opgevangen. 

 

Balans – begroting 

 

ACTIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021 

  
x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         

Immateriële vaste activa  -  -  -  - 

Materiële vaste activa  1.001  1.138  1.074  1.043 

Financiële vaste activa  -  -  -  - 

         

Totaal vaste activa  1.001  1.138  1.074  1.043 
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Voorraden  -  -  -  - 

Vorderingen  444  370  370  370 

Effecten  -  -  -  - 

Liquide middelen  4.570  4.052  4.104  4.061 

         

Totaal vlottende activa  5.013  4.422  4.474  4.431 

         

Totaal activa  6.015  5.560  5.548  5.474 

         

PASSIVA  Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020  Ultimo 2021 

  
x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000 

         

Algemene reserve  3.192  3.008  2.969  2.849 

Best. reserve publiek  1.443  1.281  1.281  1.281 

Best. reserve privaat  486  466  467  469 

Best. fonds publiek  -  -  -  - 

Best. fonds privaat  -  -  -  - 

         

Eigen vermogen  5.121  4.755  4.718  4.599 

  
       

Voorzieningen  216  265  290  336 

Langlopende schulden  -  -  -  - 

Kortlopende schulden  678  540  540  540 

  
       

Totaal passiva  6.015  5.560  5.548  5.474 

 

Bovenstaande tabel toont de balans over 2018 en de jaren hierop volgend. De balans van 2018 is 

gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2019 zijn echter berekend op basis van een 

voorlopige inschatting van 2018 per het najaar 2018. Hierdoor kunnen er onlogische afwijkingen 

ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 

Intern risicobeheersings- en controlesysteem 

Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de stichting een planning- en control cyclus 

waarbij de directies samen met het College van Bestuur en een extern adviseur van het VGS de 

ontwikkeling van de financiële prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt 

naar de Raad van Toezicht. De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door 

de meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering 

aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk 

financiële risico’s onderkent en wordt beoordeeld in hoeverre acties nodig zijn. Daarnaast wordt in 

een maandelijkse monitoring bepaald of er acties nodig zijn die afwijken van de begroting. 

In het handboek administratie en organisatie hebben we de financiële processen beschreven en  de 
verantwoordelijkheden van de verschillende medewerkers. Hierdoor is de functiescheiding, 
overdraagbaarheid en betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bestuur en haar 
administratieve dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van 
toepassing. 
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Onderdelen van het risico- en controlesysteem zijn: 

• De planning- en control cyclus: 
De concretisering van de strategische doelen wordt jaarlijks uitgewerkt in jaarplannen per 
school, waarin de strategische keuzes worden omgezet naar te bereiken resultaten per jaar en 
waarmee het College van Bestuur de kaders aangeeft voor de jaarlijkse begrotingen. Door 
middel van maandcontrollers en kwartaalrapportages vindt monitoring en evaluatie van de 
resultaten plaats. Daarnaast is er een meerjarenbegroting, opgesteld voor een periode van vijf 
jaar. Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd. Naast het strategisch beleid 
vormen onder andere, het meerjarenformatieplan, het investeringsplan, de verwachte 
leerlingenaantallen en het meerjarenonderhoudsplan input voor de meerjarenbegroting. 

• Het risicobeheersings- en controlesysteem wordt door de accountant gecontroleerd en deze 
rapporteert over zijn bevindingen in het controleverslag. In de jaarrekening en het jaarverslag 
wordt gerapporteerd over de uitkomsten van de accountantscontrole van 
de (geconsolideerde) jaarrekening van de SSOGG. Het College van Bestuur en de Raad van 
Toezicht worden geïnformeerd over de belangrijkste aandachtgebieden en bevindingen in de 
controle. 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden   

De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. Eén 

van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke instabiliteit op verschillende fronten. Sector breed 

is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Er zijn nog geen ontwikkelingen die wijzen op 

een correctie hiervoor. Dit gaat ten koste van personele inzet. Verder is er nog onzekerheid over de 

middelen voor werkdrukvermindering vanaf schooljaar 2021/22. 

Een ander risico is het lerarentekort. Zeker binnen het Speciaal Onderwijs is het moeilijk om aan goede 

leerkrachten te komen. Concreet heeft dit als gevolg dat er soms met grotere groepen wordt gewerkt 

met meer onderwijsassistentie. De voorkeur gaat echter uit naar groepen volgens de N-factor van het 

betreffende onderwijs. Het College van Bestuur probeert door middel van PR en de nodige werving 

potentieel personeel te bereiken. De financiële gevolgen hiervan zijn zo volledig mogelijk 

doorgerekend in de meerjarenbegroting.  

Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden, 

langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het ergste geval ontslag. Als deze zaken zich 

voordoen is er sprake van financiële gevolgen. Om deze risico’s te beheersen is in de begroting 

rekening gehouden met extra kosten voor vervanging en worden er hogere buffers aangehouden in 

verband met de ontheffing van VF en PF. 

Met een brede delegatie uit de organisatie (College van Bestuur, directeuren en leden van de Raad van 
Toezicht) is nagedacht over interne en externe risico’s. Door het gesprek aan te gaan, werd duidelijk 
hoe men vanuit zijn of haar rol naar de risico’s kijkt. De risico’s zijn gewogen op kans van optreden en 
gevolg bij optreden. 

 
Uit de prioritering van de risico’s kwamen de onderstaande vijf onderwerpen naar voren: 

1. Risico 10: Ruimtegebrek binnen de huisvesting  
2. Risico 3: Gebrek aan bekwaam personeel (inclusief bestuur en management) passend binnen 

identiteit, zowel bij nieuwe als zittende personeelsleden  
3. Risico 9: Gebrek aan goede vervangers bij uitval (geldt ook voor CvB/MT)  
4. Risico 12: Aansprakelijk gesteld worden (risico vanwege eigenrisicodragerschap)  
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5. Risico 6: Falende interne communicatie (onduidelijkheid rollen MT/CvB/RvT)   

 

Tijdens de maandelijkse management overleggen zijn de actiepunten een vast onderdeel van de 
agenda geworden. 
 
In het achterliggende verslagjaar hebben we een aantal maatregelen genomen om de genoemde 
risico’s te verkleinen:  

• Er zijn units geplaatst voor de uitbreiding van de school.  

• We onderhouden goede contacten met de PABO en zijn opleidingsschool geworden.  

• We benutten de mogelijkheid om eventueel personeel over te benoemen zodat we intern de 
vervanging kunnen regelen.  

• Het managementteam en het CvB hebben gezamenlijk de scholing ‘Werkplaats voor 
leidinggevenden’ gevolgd. Daarvan hebben we de onderdelen Persoonlijk leiderschap en 
Leidinggeven aan veranderingen gevolgd. Door met elkaar praktijkvoorbeelden te bespreken 
en verschillende leidinggevende kwaliteiten van elkaar te leren kennen, is er meer samenhang 
ontstaan in het managementteam. Het coachen on the job levert veel inzicht op over de rollen 
die de verschillende leden vervullen tijdens vergaderingen. 
 

 
Conclusie 

We hebben een stap in de richting gezet naar meer risicobewustzijn binnen de organisatie en zinvolle 

gesprekken gevoerd binnen het MT-CvB overleg. Bij de inventarisatie zagen we geen grote 

verrassingen. Er is binnen de top 12 een aantal externe risico’s, waar we op moeten inspelen. Naast 

flexibiliteit vraagt dit een lange termijnblik en scherp sturen op ons weerstandsvermogen. 

Het blijft de kunst om te zorgen dat risicomanagement pragmatisch blijft en 'leeft' in de organisatie. 

Daarom gaan we jaarlijks het gesprek aan met de diverse geledingen en worden de twaalf 

onderwerpen gerouleerd. Zo leren we elkaars inzichten kennen en verkrijgen we inzicht in de risico's. 

De kans dat één of meerdere van deze risico’s zich voordoen is niet concreet te voorspellen. De impact 

van de risico’s kan zodanig groot zijn dat we onze doelstellingen moeten bijstellen naar een lager 

ambitieniveau. De continuïteit van de organisatie en de kwaliteit van de basisprocessen zullen daarbij 

niet in het geding komen. We hebben voldoende beheersingsmaatregelen genomen om de risico’s af 

te dekken.  
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Kwaliteitszorg 

 
Kwaliteitszorg betreft alle geledingen in onze organisatie: CvB, managementteam en personeel. Om te 

beoordelen of het bestuurs- en onderwijsproces kwalitatief goed is, beschikken we over diverse 

middelen, zoals interne en externe audits en tevredenheidsonderzoeken. De resultaten van de 

onderzoeken worden gerapporteerd. Afwijkingen leiden tot een verbeterplan met tijdschema dat 

jaarlijks wordt geëvalueerd. Verbeteringen die een vaste plaats hebben gekregen in de organisatie, 

worden opgenomen in het kwaliteitshandboek. 

Ieder kind verdient onderwijs van de beste kwaliteit. Dat is dan ook wat de SSOGG aan al haar 

leerlingen wil bieden. 

Kwaliteit is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt een continu proces van scholing, van uitproberen en doen, 

van evalueren en bijsturen. Om de goede kwaliteit van de scholen te waarborgen en waar nodig te 

verbeteren, gebruiken wij diverse instrumenten. Om na te gaan of we de goede dingen doen en of we 

ze goed doen, hebben we onze kwaliteitszorg gebaseerd op: 

• Leeropbrengsten: behalen onze kinderen resultaten passend bij hun ontwikkelingsmogelijk-

heden? 

• Tevredenheidsonderzoeken: in een cyclus van vier jaar houden we een 

tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, ouders en leerlingen. 

• Externe audits: speciaal opgeleide auditteams van het samenwerkingsverband Berséba 

beoordelen de scholen op indicatoren die gebaseerd zijn op het toezicht van de 

onderwijsinspectie. 

• Interne audits: Een audit kan bestaan uit een klassenbezoek, een interview en/of 

documentanalyse. Hiervoor zijn checklists ontwikkeld. De auditors bezoeken circa 50% van de 

leerkrachten. Van alle verkregen informatie maken de auditors een anoniem rapport. Dit gaat 

naar de directie en wordt vervolgens met het team besproken. Als we ons niet aan het 

kwaliteitshandboek houden, kijken we samen hoe dit komt. Moeten we gewoon weer doen 

wat we afgesproken hebben, of is er meer nodig? 

• Werken met kwaliteitskaarten. In een cyclus worden vragenlijsten uitgezet onder 

leerkrachten, waarbij de kwaliteit van het onderwijs en de personeelstevredenheid gecheckt 

en gemonitord kan worden.  

Uiteraard wordt naar aanleiding van bovenstaande aan de diverse belanghebbenden verantwoording 

afgelegd. Indien nodig vinden er interventies plaats om de kwaliteit te optimaliseren. 

Wat zegt de Inspectie over de kwaliteitszorg van de scholen? 

In het inspectierapport 2018 kunt u bij het onderdeel kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij 

deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar. 

 

Speciaal Basisonderwijs, Ochten
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Speciaal Onderwijs gedrag, Barneveld 

 

Speciaal Onderwijs cluster 3, Barneveld

 

Klachtenafhandeling 
In 2018 zijn geen klachten binnengekomen. Onze school is aangesloten bij de door de Vereniging voor 

Gereformeerd Schoolonderwijs ingestelde klachtencommissie, die ondergebracht is bij de stichting 

GCBO, een samenwerkingsverband van geschillencommissies in het bijzonder onderwijs. GCBO doet 

de administratieve afwikkeling van een klacht, ook kunt u daar met uw vragen terecht bij een mogelijke 

klacht. U kunt uw klacht indienen door een brief of een mail te sturen naar GCBO. Bij het in behandeling 

nemen van de klacht gebruikt GCBO een vragenformulier, dat is te downloaden op de site van GCBO. 

Dit dient ter ondersteuning van de door u zelf opgestelde klachtbrief. Die kunt u dus gelijk meesturen. 

De contactgegevens zijn: 

GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 

T 070-3861697 

E info@gcbo.nl 

 

Als vertrouwenspersoon van onze scholen is in het kader van de klachtenafhandeling dr. A.C. van 

Rinsum actief, en als interne contactpersonen: 

o mw. P. van den Bosch 

o mw. P. van der Linden-Moerman 

o mw. M. Wessels 

o mw. G.J. Verweij  

o mw. W.A. Modderkolk-van Laar 

o mw. L.M. Beyer 
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Analyse van het netto resultaat 

 
  

Realisatie 2018 Begroting 2018    Verschil   
x € 1.000 x € 1.000   

Baten 
 

  
(B1) Rijksbijdragen 

 
6.497 6.048    449

(B2) Overige overheidsbijdragen  23 ‐    23
(B3) Overige baten 

 
329 173    156

 
 

  
Totaal baten 

 
6.849 6.221    628

 
 

  

Lasten 
 

  

(L1) Personele lasten  6.130 5.525    605
(L2) Afschrijvingen  142 150    ‐8
(L3) Huisvestingslasten  63 161    ‐98
(L4) Overige instellingslasten  443 394    50

 
  

Totaal lasten  6.778 6.230    548

 
  

Saldo baten en lasten  71 ‐9    80

 
  

(R1) Saldo fin. baten en lasten  8 5    4

 
   

Nettoresultaat  80 ‐4    84

 

Bovenstaande  tabel geeft een weergave van de geconsolideerde  staat van baten en  lasten van de 

gehele organisatie. Het resultaat van 79.721 euro is als volgt opgebouwd: 

 

  Realisatie 2018 Begroting 2018    Verschil

Rehoboth SBO, locatie Ochten    ‐39.640 ‐81.266    41.626
Rehoboth SBO, locatie Barneveld  ‐141.938 ‐105.790    ‐36.148
Rehoboth (V)SO    123.771 94.072    29.699
Stafbureau    25.327 ‐    25.327
Dienstencentrum    88.932 83.470    5.462
Stichting (privaat)    23.269 5.500    17.769

Totaal    79.721 ‐4.015    83.736

 

De  baten  en  lasten  van  de  stichting  zijn  ondergebracht  onder  de  overige  baten  en  de  overige 

instellingslasten. Het resultaat komt ruim 83.500 euro hoger uit dan begroot. Belangrijke opmerking 

hierbij is dat een opgenomen schuld aan de gemeente Ede van 117.000 euro is vrijgevallen. Exclusief 

deze vrijval is het resultaat bijna 37.000 euro negatief. 

In 2018 zijn twee ontwikkelingen te noemen die in de begroting en ons beleid niet waren opgenomen. 

De eerste betreft  indexaties op de  rijksbijdragen  in verband met gestegen pensioenpremies en de 

nieuwe cao. Het totale effect hiervan op de rijksbijdragen is ruim 270.000 euro geweest. De loonkosten 

laten als gevolg hiervan ten minste een vergelijkbare stijging zien. 
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De  tweede  onverwachte  ontwikkeling  is  het  vervroegd  vrijkomen  van  middelen  voor 

werkdrukvermindering. De scholen hebben hier circa 25.000 euro voor ontvangen. Deze middelen zijn 

onder andere ingezet voor extra onderwijsassistentie en meer vervanging tijdens lestijd. 

Onderstaand een beknopte toelichting op de overige ontwikkelingen en de belangrijkste verschillen 

per categorie ten opzichte van de begroting. 

(B1) – De rijksbijdragen laten een positief verschil zien van bijna 449.000 euro. Voor bijna 300.000 euro 

wordt dit verklaard door de eerder genoemde ontwikkelingen. Daarnaast  is er 126.000 euro meer 

ontvangen vanuit Passend Onderwijs. Oorzaken voor deze extra  inkomsten  zijn  indexaties  (50.000 

euro), hogere tussentijdse instroom (20.000 euro), extra zorgarrangementen (20.000 euro), meer JRK 

en  SBO++  kinderen  (19.000 euro) en hogere bijdragen  voor ambulante begeleiding  (17.000 euro). 

Tegenover deze bijdragen staat ook extra inzet van personeel of gestegen loonkosten. 

Het overige verschil van op de rijksbijdragen wordt verklaard door een subsidie voor studieverlof die 

niet was  begroot  (10.000  euro)  en  een  extra  subsidie  vanuit  het  rijk  voor meervoudig  beperkten 

(13.000 euro). 

(B2) – De bijdragen vanuit de gemeente hebben betrekking op een vergoeding voor het gebruik van de 

gymzaal. Bij het opstellen van de begroting was dit nog niet bekend. 

(B3) – De overige baten komen 156.000 euro hoger uit dan begroot. Voor 80.000 euro is dit het gevolg 

van  hogere  inkomsten  vanuit  het  dienstencentrum.  Verder  is  er  25.000  euro meer  aan  private 

middelen ontvangen, met name als gevolg van hogere giften. De overige 50.000 euro wordt verklaard 

door extra huurinkomsten (15.000 euro), werkzaamheden voor Het Loket (9.000 euro), 11.000 euro 

vanuit  subsidies  (RVO),  3.000  euro  hogere  bijdragen  voor  schoolreis.  Het  overige  deel  betreft 

incidentele baten. 

(L1) – De personele  lasten komen op  totaalniveau bijna 605.000 euro hoger uit dan begroot.  In de 

begroting  is 29.000 euro opgenomen onder de overige personele  lasten  in verband met verwachte 

loonstijgingen. Dit  is onder de  loonkosten gerealiseerd. Na correctie hiervoor komen de  loonkosten 

circa 442.000 euro hoger uit dan begroot en de overige personele lasten 161.000 euro. 

De  overschrijding  op  de  loonkosten  wordt  voor  bijna  300.000  euro  verklaard  door  de  gestegen 

pensioenpremies en de nieuwe  cao. Deze  stijging  is hoger dan er ontvangen wordt vanuit het  rijk 

omdat er gewerkt kan worden met een ruime bezetting. Het overige verschil van ruim 140.000 euro 

wordt verklaard door een meer‐inzet van personeel. Er is met name meer inzet gerealiseerd onder het 

onderwijsondersteunend personeel. Deels is dit een gevolg van het niet kunnen vinden van geschikt 

onderwijzend personeel. Daarnaast zijn er extra leerlingen met zorgarrangementen ingestroomd en is 

er meer instroom geweest van JRK en SBO++ leerlingen. Totaal is de extra inzet op het onderwijzend 

personeel 1,3 fte en op het onderwijsondersteunend personeel 4,8 fte. Hier staat tegenover dat er 1,4 

fte minder inzet nodig is geweest voor afwezig personeel waar extra vervanging voor nodig is geweest 

(ziekte e.d.). 

Het  verschil  op  de  overige  personele  lasten  (161.000  euro)  kan  voor  86.000  euro  worden 

toegeschreven aan extra inzet van extern personeel. Hiervan wordt de helft verklaard door inzet voor 

het dienstencentrum. Daarnaast  is er 40.000 euro meer besteed aan nascholing. Verder hebben de 

kosten voor werving het budget met 15.000 euro overschreden en is er 9.000 euro meer uitgegeven 

aan  bedrijfsgezondheidszorg.  De  overige  overschrijdingen  hebben  betrekking  op 

personeelsactiviteiten (WKR). 

(L2) – De afschrijvingen zijn 8.000 euro lager uitgekomen dan begroot doordat diverse investeringen 

niet of later zijn gerealiseerd. 
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(L3) – Binnen de huisvestingslasten  is een besparing gerealiseerd van bijna 100.000 euro. Dit wordt 

verklaard  door  de  eerder  genoemde  vrijval  van  opgenomen  kosten  aan  de  gemeente  Ede.  Deze 

verwachte  verplichtingen  zijn  komen  te  vervallen.  Hier  staat  tegenover  dat  de  dotatie  aan  de 

voorziening groot onderhoud op basis van geactualiseerde plannen is verhoogd. 

(L4) – De overige instellingslasten laten een overschrijding zien van 50.000 euro welke voor 7.000 euro 

wordt verklaard door de stichting. De resterende overschrijding is geheel toe te wijzen aan besteding 

van leermiddelen. Met name de computerkosten zijn hoger uitgekomen dan begroot.  

 

Financiële positie 

Onderstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren. 

 

ACTIVA    Ultimo 2018  Ultimo 2017    Ultimo 2016 

   x € 1.000  x € 1.000    x € 1.000 

      
Immateriële vaste activa    ‐ ‐    ‐
Materiële vaste activa    1.001 990    947
Financiële vaste activa    ‐ ‐    ‐

     
Totaal vaste activa    1.001 990    947

     
Voorraden    ‐ ‐    ‐

Vorderingen    444 364    393

Liquide middelen    4.570 4.631    5.109

     
Totaal vlottende activa    5.013 4.996    5.501

     
Totaal activa    6.015 5.985    6.449

      
     

PASSIVA    Ultimo 2018  Ultimo 2017    Ultimo 2016 

   x € 1.000  x € 1.000    x € 1.000 

      
Algemene reserve    3.192 3.298    3.392
Bestemmingsreserves publiek  1.443 1.281    1.162
Bestemmingsreserves privaat  486 462    462

Bestemmingsfonds publiek    ‐ ‐    ‐
Bestemmingsfonds privaat    ‐ ‐    ‐

     
Eigen vermogen    5.121 5.041    5.017

   
 

 
Voorzieningen    216 163    114
Langlopende schulden    ‐ ‐    ‐
Kortlopende schulden    678 781    1.318

   
 

 
Totaal passiva    6.015 5.985    6.449
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Als gevolg van een hoge investeringsgraad is de materiële vaste activa met 11.000 euro gestegen. De 

investeringen komen later in deze paragraaf verder aan bod. 

De reserves zijn met circa 87.000 euro gestegen wat overeenkomt met het geconsolideerde resultaat. 

Binnen de  reserves wordt onderscheid gemaakt  tussen de publieke  (scholen) en private  (stichting) 

reserve. 

De voorzieningen zijn met 53.000 euro gestegen. Aan de voorziening groot onderhoud is 62.300 euro 

gedoteerd  en  bijna  13.000  euro  onttrokken  (onderhoudscontracten  en  beschermingsprofielen). 

Daarnaast  is er op basis van het personeelsbestand circa 3.600 euro gedoteerd aan de voorziening 

jubileumuitkering. 

Opvallend  is  de  daling  van  de  kortlopende  schulden wat  het  gevolg  is  van  het  vrijvallen  van  de 

opgenomen schuld aan de gemeente Ede. 

 

Financiële kengetallen 

Met behulp van een aantal kengetallen kan een verdere beoordeling worden gegeven van de financiële 

gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zoals deze gelden voor 2016, 2017 en 2018, wordt 

tevens de algemene adviesnorm weergegeven. 

Kengetal  Norm  2018  2017  2016 

Liquiditeit  2,00  7,40  6,39  4,18 

Solvabiliteit  0,50  0,85  0,84  0,78 

Rentabiliteit  n.v.t.  1,16%  0,39%  ‐1,40% 

Huisvestingsratio  max.10%  0,93%  2,71%  4,89% 

Weerstandsvermogen (bestuursniveau)  15,00%  63,41%  70,12%  75,18% 

Weerstandsvermogen (schoolniveau)  15,00%  55,96%  62,15%  67,09% 

Kapitalisatiefactor incl. privaat vermogen  max.60%  86,99%  98,51%  113,19% 

Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen  max.60%  80,54%  91,50%  116,41% 
 

De  liquiditeit en de solvabiliteit blijven over de afgelopen  jaren vrij stabiel en voldoen ruim aan de 

gestelde  adviesnormen.  De  organisatie  kan  dus  zowel  op  de  korte  als  de  lange  termijn  aan  de 

verplichtingen voldoen. 

De rentabiliteit is nu twee jaar positief, ondanks negatieve begrotingen. De positieve resultaten komen 

door  incidentele  meevallers.  Gezien  de  vermogenspositie  van  de  organisatie  (zie  ook 

weerstandsvermogen) zijn positieve resultaten niet noodzakelijk. 

De huisvestingsratio laat zien of er niet teveel publiek geld weglekt aan huisvesting. Dit is niet het geval 

aangezien de maximale norm van 10% niet wordt overschreden. 

Het minimale weerstandsvermogen wordt gebruikt om vermogen beschikbaar  te houden voor het 

opvangen van financiële calamiteiten. De standaard adviesnorm bedraagt 15%. De organisatie wijkt 

hier  vanaf  door  uit  te  gaan  van  een  weerstandsvermogen  van  30%.  Reden  is  dat  de  stichting 

gemoedsbezwaard is en ontheffing heeft van het Vervangingsfonds en Participatiefonds. Kosten voor 

de  vervanging  van  ziekte  en  wachtgeldverplichtingen  komen  hierdoor  voor  eigen  rekening.  De 

minimale norm van 30% wordt ruim overschreden wat aangeeft dat de financiële buffers ruim zijn. 

Hoewel binnen het speciaal onderwijs hogere buffers wenselijk zijn in verband met een hoge mate van 

onvoorspelbaarheid van de leerlingaantallen, zijn dusdanig hoge buffers niet noodzakelijk. Komende 

jaren wordt dan ook eerder gestuurd op negatieve resultaten.  
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De  kapitalisatiefactor overschrijdt de maximale norm  van 60%.  Enerzijds doordat  er  extra buffers 

aangehouden worden voor de ontheffing van het Vervangingsfonds en Participatiefonds. Anderzijds 

doordat afgelopen jaren regelmatig positieve resultaten zijn gerealiseerd.  

 

Investerings‐ en financieringsbeleid    

In 2018 is er voor ruim 153.000 euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Begroot is een bedrag van 

133.000 euro. Er is in 2018 een bedrag van 141.000 euro afgeschreven en 1.000 euro gedesinvesteerd 

waardoor de boekwaarde van de activa is gestegen. 

De gerealiseerde investeringen hebben betrekking op de volgende categorieën: 

ICT  77.100  euro 

Gebouwen en terreinen  41.100  euro 

Inventaris en apparatuur  20.800  euro 

Leermiddelen  10.400  euro 

Overige materiële vaste activa  4.000  euro 

Totaal  153.400  euro 

 

Binnen de ICT is met name geïnvesteerd in  de vervanging van het volledige netwerk in Barneveld en 

het opwaarderen van de bestaande computers en aanschaf van  laptops en  laptopkarren. Ook  is er 

apparatuur aangeschaft voor de units. De begrote 103.000 euro voor ICT is niet volledig geactiveerd 

omdat een deel van dit bedrag bestaat uit niet‐materiële kosten. 

De investering van gebouwen en terreinen heeft betrekking op extra units. 

De investeringen in inventaris en apparatuur zijn met name geweest voor meubilair en de gymzaal. 

Aan  leermiddelen  is 10.000 euro minder geïnvesteerd dan begroot. Er  is met name geïnvesteerd  in 

‘Vertel het door’, taal en rekenen. 

De overige materiële vaste activa zijn voor een kussen voor de snoezelruimte en hekwerken.  

 

Investeringslijsten 

Jaarlijks wordt de materiele  vaste  activa  gecontroleerd op  aanwezigheid en  gebruik. Als bepaalde 

activa niet meer aanwezig is, worden de materialen als een desinvestering aangemerkt. We houden 

de  lijsten actueel door ook de materialen, die na de afschrijvingsdatum nog goed functioneren, van 

een aangepaste afschrijvingstermijn  te voorzien. Op deze wijze hebben we altijd goed  zicht op de 

jaarlijkse investeringen en afschrijvingen.  
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Continuïteitsparagraaf 
 
In deze paragraaf geven we weer hoe de SSOGG voor de komende jaren de continuïteit financieel heeft 

vertaald en hoe we de risico's inschatten. Naast de meerjarenbalans en ‐begroting geven we ook de 

ontwikkeling van het leerlingenaantal, de liquiditeit, de investeringen en het risicomanagement weer. 

 

Toekomstige externe ontwikkelingen 

Bij  het  opstellen  van  de  meerjarenbegroting  2019‐2023  is  rekening  gehouden  met  externe 

ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan gevolgen van de Miljoenennota 2019, ontwikkelingen 

in de cao en de middelen voor werkdrukvermindering. Zie voor meer informatie de verantwoording 

bij de begroting 2019. 

 

Toekomstige interne ontwikkelingen 

 

Peildatum  2018  2019  2020  2021  2022 

SBO  221  235 231 226  221 
SO  128  145  143  144  142 

VSO  58  63  61  59  57 

Leerlingtotaal  407  443  435  429  420 

 

Bovenstaande overzichten laten de ontwikkeling van het leerlingaantal over de komende jaren zien. 

Binnen  alle  onderwijssoorten wordt  een  stijging  verwacht  in  2019. Op  basis  van  een  ingeschatte 

instroom daalt het leerlingaantal op termijn naar 420 leerlingen. De prognose van het aantal leerlingen 

is echter zeer moeilijk te bepalen. Jaarlijks bij het opstellen van de begroting worden de verwachtingen 

geactualiseerd. Daarnaast wordt gedurende het jaar gemonitord of er nog extra middelen beschikbaar 

komen en of er nog extra inzet nodig is binnen de groepen. 

 

Functiecategorie  2018  2019  2020  2021  2022  2023 

Directie  5,54  5,52  5,52  5,52  5,52  5,52 
Leerkracht  47,98  51,89  52,22  51,01  49,32  49,32 

O.O.P.  44,52  44,18  43,77  42,75  41,31  41,31 

Schoonmaak  1,35  1,35  1,35  1,35  1,35  1,35 

Vervanging eigen risico  0,85  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

Totaal  100,24  103,93  103,85  101,62  98,49  98,49 

 

Bovenstaand overzicht laat het verloop van de inzet zien over de komende jaren. Met de stijging van 

het leerlingaantal en de komst van middelen voor werkdrukvermindering zal de inzet in 2019 hoger 

uitkomen dan 2018. Op de  langere termijn wordt een redelijk stabiele formatie verwacht. Er  is wel 

rekening  gehouden met  een  lichte  terugloop  op  de  langere  termijn  als  gevolg  van  de  verwachte 

leerlingdaling. Op termijn zal blijken of deze daling werkelijk nodig is. 
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Staat van baten en lasten – begroting 

 
  

Realisatie  Begroting  Begroting    Begroting    
2018  2019  2020    2021    

x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000    x € 1.000    
   

Baten       
(B1) Rijksbijdragen    6.497 6.955 7.130    7.037
(B2) Overige overheidsbijdragen  23 ‐ ‐    ‐
(B3) Overige baten    329 173 173    173

     
Totaal baten    6.849 7.127 7.302    7.209

   
  

Lasten   
  

(L1) Personele lasten    6.130 6.453 6.578    6.562
(L2) Afschrijvingen    142 153 159    164
(L3) Huisvestingslasten    63 175 175    175
(L4) Overige instellingslasten    443 453 432    432

   
  

Totaal lasten    6.778 7.233 7.344    7.332

   
  

Saldo baten en lasten    71 ‐106 ‐41    ‐123

   
  

(R1) Saldo fin. baten en lasten    8 5 4    4

   
   

Nettoresultaat    80 ‐102 ‐37    ‐119

 

Bovenstaand overzicht geeft de begroting weer voor de komende 3 jaar. Er is geen sprake van majeure 

investeringen de komende jaren. 

Het overzicht laat de komende jaren negatieve resultaten zien. Op basis van het ruime vermogen is 

het mogelijk om extra te investeren in het onderwijs. Met bovenstaande resultaten lopen de financiële 

buffers terug, maar blijft het weerstandsvermogen exclusief private middelen nog boven de 40%. 

In  de  begroting  is  jaarlijks  rekening  gehouden  met  25.000  euro  als  budgettaire  ruimte  voor 

onvoorziene uitgaven. Hiermee wordt een deel van de financiële risico’s opgevangen. 

 

Balans – begroting 

 

ACTIVA    Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020    Ultimo 2021 

   x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000    x € 1.000 

      
Immateriële vaste activa    ‐ ‐ ‐    ‐

Materiële vaste activa    1.001 1.138 1.074    1.043

Financiële vaste activa    ‐ ‐ ‐    ‐

     
Totaal vaste activa    1.001 1.138 1.074    1.043
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Voorraden    ‐ ‐ ‐    ‐

Vorderingen    444 370 370    370

Effecten    ‐ ‐ ‐    ‐

Liquide middelen    4.570 4.052 4.104    4.061

     
Totaal vlottende activa    5.013 4.422 4.474    4.431

     
Totaal activa    6.015 5.560 5.548    5.474

     
PASSIVA    Ultimo 2018  Ultimo 2019  Ultimo 2020    Ultimo 2021 

   x € 1.000  x € 1.000  x € 1.000    x € 1.000 

      
Algemene reserve    3.192 3.008 2.969    2.849

Best. reserve publiek    1.443 1.281 1.281    1.281

Best. reserve privaat    486 466 467    469

Best. fonds publiek    ‐ ‐ ‐    ‐

Best. fonds privaat    ‐ ‐ ‐    ‐

     
Eigen vermogen    5.121 4.755 4.718    4.599

   
  

Voorzieningen    216 265 290    336

Langlopende schulden    ‐ ‐ ‐    ‐

Kortlopende schulden    678 540 540    540

   
  

Totaal passiva    6.015 5.560 5.548    5.474

 

Bovenstaande  tabel  toont de balans over 2018 en de  jaren hierop volgend. De balans van 2018  is 

gebaseerd op de werkelijke cijfers. De waarden vanaf 2019 zijn echter berekend op basis van een 

voorlopige  inschatting  van  2018  per  het  najaar  2018. Hierdoor  kunnen  er  onlogische  afwijkingen 

ontstaan, de langere termijn ontwikkeling is echter wel inzichtelijk. 

Intern risicobeheersings‐ en controlesysteem 

Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de stichting een planning‐ en control cyclus 

waarbij  de  directies  samen met  het  College  van  Bestuur  en  een  extern  adviseur  van  het VGS  de 

ontwikkeling van de financiële prestaties monitort en hier ook periodiek verantwoording over aflegt 

naar de Raad van Toezicht. De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door 

de meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering 

aan de raad van toezicht wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mogelijk 

financiële risico’s onderkent en wordt beoordeeld  in hoeverre acties nodig zijn. Daarnaast wordt  in 

een maandelijkse monitoring bepaald of er acties nodig zijn die afwijken van de begroting. 

In het handboek administratie en organisatie hebben we de financiële processen beschreven en  de 
verantwoordelijkheden  van  de  verschillende  medewerkers.  Hierdoor  is  de  functiescheiding, 
overdraagbaarheid  en betrouwbaarheid  van  informatie  gewaarborgd.  Tussen het bestuur  en  haar 
administratieve  dienstverlener,  VGS  Administratie,  is  daarnaast  een  Service  Level  Agreement  van 
toepassing. 
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Onderdelen van het risico‐ en controlesysteem zijn: 

 De planning‐ en control cyclus: 
De  concretisering van de  strategische doelen wordt  jaarlijks uitgewerkt  in  jaarplannen per 
school, waarin de strategische keuzes worden omgezet naar te bereiken resultaten per jaar en 
waarmee het College van Bestuur de kaders aangeeft voor de  jaarlijkse begrotingen. Door 
middel van maandcontrollers en kwartaalrapportages vindt monitoring en evaluatie van de 
resultaten plaats. Daarnaast is er een meerjarenbegroting, opgesteld voor een periode van vijf 
jaar.  Jaarlijks  wordt  de  meerjarenbegroting  geactualiseerd.  Naast  het  strategisch  beleid 
vormen  onder  andere,  het  meerjarenformatieplan,  het investeringsplan,  de  verwachte 
leerlingenaantallen en het meerjarenonderhoudsplan input voor de meerjarenbegroting. 

 Het risicobeheersings‐ en controlesysteem wordt door de accountant gecontroleerd en deze 
rapporteert over zijn bevindingen in het controleverslag. In de jaarrekening en het jaarverslag 
wordt  gerapporteerd  over  de  uitkomsten  van  de  accountantscontrole  van 
de (geconsolideerde)  jaarrekening van de SSOGG. Het College van Bestuur en de Raad van 
Toezicht worden geïnformeerd over de belangrijkste aandachtgebieden en bevindingen in de 
controle. 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden   

De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er sprake is van risico’s. Eén 

van de risico’s die jaarlijks terugkomt is de politieke instabiliteit op verschillende fronten. Sector breed 

is sprake van een tekort op de materiële bekostiging. Er zijn nog geen ontwikkelingen die wijzen op 

een correctie hiervoor. Dit gaat ten kosten van personele inzet. Verder is er nog onzekerheid over de 

middelen voor werkdrukvermindering vanaf schooljaar 2021/22. 

Een ander risico is het lerarentekort. Zeker binnen het Speciaal Onderwijs is het moeilijk om aan goede 

leerkrachten te komen. Concreet heeft dit als gevolg dat er soms met grotere groepen wordt gewerkt 

met meer onderwijsassistentie. De voorkeur gaat echter uit naar groepen volgens de N‐factor van het 

betreffende onderwijs. Het College van Bestuur probeert door middel van PR en de nodige werving 

om  potentieel  personeel  te  bereiken.  De  financiële  gevolgen  hiervan  zijn  zo  volledig  mogelijk 

doorgerekend in de meerjarenbegroting.  

Verder kunnen er risico’s zijn op het personele terrein. Te denken valt aan uitval van personeelsleden, 

langdurig ziekteverzuim, disfunctioneren, schorsing en in het ergste geval ontslag. Als deze zaken zich 

voordoen  is  er  sprake  van  financiële  gevolgen. Om  deze  risico’s  te  beheersen  is  in  de  begroting 

rekening gehouden met extra kosten voor vervanging en worden er hogere buffers aangehouden in 

verband met de ontheffing van VF en PF. 

Met een brede delegatie uit de organisatie (College van Bestuur, directeuren en leden van de Raad van 
Toezicht) is nagedacht over interne en externe risico’s. Door het gesprek aan te gaan, werd duidelijk 
hoe men vanuit zijn of haar rol naar de risico’s kijkt. De risico’s zijn gewogen op kans van optreden en 
gevolg bij optreden. 

 
Uit de prioritering van de risico’s kwamen de onderstaande vijf onderwerpen naar voren: 

1. Risico 10: Ruimtegebrek binnen de huisvesting  
2. Risico 3: Gebrek aan bekwaam personeel (inclusief bestuur en management) passend binnen 

identiteit, zowel bij nieuwe als zittende personeelsleden  
3. Risico 9: Gebrek aan goede vervangers bij uitval (geldt ook voor CvB/MT)  
4. Risico 12: Aansprakelijk gesteld worden (risico vanwege eigenrisicodragerschap)  
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5. Risico 6: Falende interne communicatie (onduidelijkheid rollen MT/CvB/RvT)   

 

Tijdens  de maandelijkse management  overleggen  zijn  de  actiepunten  een  vast  onderdeel  van  de 
agenda geworden. 
 
In het  achterliggende  verslagjaar hebben we  een  aantal maatregelen  genomen om de  genoemde 
risico’s te verkleinen:  

 Er zijn units geplaatst voor de uitbreiding van de school.  

 We onderhouden goede contacten met de PABO en zijn opleidingsschool geworden.  

 We benutten de mogelijkheid om eventueel personeel over te benoemen zodat we intern de 
vervanging kunnen regelen.  

 Het  managementteam  en  het  CvB  hebben  gezamenlijk  de  scholing  ‘Werkplaats  voor 
leidinggevenden’  gevolgd.  Daarvan  hebben  we  de  onderdelen  Persoonlijk  leiderschap  en 
Leidinggeven aan veranderingen gevolgd. Door met elkaar praktijkvoorbeelden te bespreken 
en verschillende leidinggevende kwaliteiten van elkaar te leren kennen, is er meer samenhang 
ontstaan in het managementteam. Het coachen on the job levert veel inzicht op over de rollen 
die de verschillende leden vervullen tijdens vergaderingen. 
 

 
Conclusie 

We hebben een stap in de richting gezet naar meer risicobewustzijn binnen de organisatie en zinvolle 

gesprekken  gevoerd  binnen  het  MT‐CvB  overleg.  Bij  de  inventarisatie  zagen  we  geen  grote 

verrassingen. Er is binnen de top 12 een aantal externe risico’s, waar we op moeten inspelen. Naast 

flexibiliteit vraagt dit een lange termijnblik en scherp sturen op ons weerstandsvermogen. 

Het blijft de kunst om te zorgen dat risicomanagement pragmatisch blijft en 'leeft' in de organisatie. 

Daarom  gaan  we  jaarlijks  het  gesprek  aan  met  de  diverse  geledingen  en  worden  de  twaalf 

onderwerpen gerouleerd. Zo leren we elkaars inzichten kennen en verkrijgen we inzicht in de risico's. 

De kans dat één of meerdere van deze risico’s zich voordoen is niet concreet te voorspellen. De impact 

van de  risico’s kan  zodanig groot  zijn dat we onze doelstellingen moeten bijstellen naar een  lager 

ambitieniveau. De continuïteit van de organisatie en de kwaliteit van de basisprocessen zullen daarbij 

niet in het geding komen. We hebben voldoende beheersingsmaatregelen genomen om de risico’s af 

te dekken.  
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Kwaliteitszorg 
 
Kwaliteitszorg betreft alle geledingen in onze organisatie: CvB, managementteam en personeel. Om te 

beoordelen  of  het  bestuurs‐  en  onderwijsproces  kwalitatief  goed  is,  beschikken we  over  diverse 

middelen,  zoals  interne  en  externe  audits  en  tevredenheidsonderzoeken.  De  resultaten  van  de 

onderzoeken worden  gerapporteerd. Afwijkingen  leiden  tot  een  verbeterplan met  tijdschema  dat 

jaarlijks wordt geëvalueerd. Verbeteringen die een vaste plaats hebben gekregen  in de organisatie, 

worden opgenomen in het kwaliteitshandboek. 

Ieder  kind  verdient  onderwijs  van  de  beste  kwaliteit. Dat  is  dan  ook wat  de  SSOGG  aan  al  haar 

leerlingen wil bieden. 

Kwaliteit is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt een continu proces van scholing, van uitproberen en doen, 

van evalueren en bijsturen. Om de goede kwaliteit van de scholen te waarborgen en waar nodig te 

verbeteren, gebruiken wij diverse instrumenten. Om na te gaan of we de goede dingen doen en of we 

ze goed doen, hebben we onze kwaliteitszorg gebaseerd op: 

 Leeropbrengsten: behalen onze kinderen resultaten passend bij hun ontwikkelingsmogelijk‐

heden? 

 Tevredenheidsonderzoeken:  in  een  cyclus  van  vier  jaar  houden  we  een 

tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, ouders en leerlingen. 

 Externe  audits:  speciaal  opgeleide  auditteams  van  het  samenwerkingsverband  Berséba 

beoordelen  de  scholen  op  indicatoren  die  gebaseerd  zijn  op  het  toezicht  van  de 

onderwijsinspectie. 

 Interne  audits:  Een  audit  kan  bestaan  uit  een  klassenbezoek,  een  interview  en/of 

documentanalyse. Hiervoor zijn checklists ontwikkeld. De auditors bezoeken circa 50% van de 

leerkrachten. Van alle verkregen informatie maken de auditors een anoniem rapport. Dit gaat 

naar  de  directie  en wordt  vervolgens met  het  team  besproken.  Als we  ons  niet  aan  het 

kwaliteitshandboek houden, kijken we samen hoe dit komt. Moeten we gewoon weer doen 

wat we afgesproken hebben, of is er meer nodig? 

 Werken  met  kwaliteitskaarten.  In  een  cyclus  worden  vragenlijsten  uitgezet  onder 

leerkrachten, waarbij de kwaliteit van het onderwijs en de personeelstevredenheid gecheckt 

en gemonitord kan worden.  

Uiteraard wordt naar aanleiding van bovenstaande aan de diverse belanghebbenden verantwoording 

afgelegd. Indien nodig vinden er interventies plaats om de kwaliteit te optimaliseren. 

Wat zegt de Inspectie over de kwaliteitszorg van de scholen? 

In het inspectierapport 2018 kunt u bij het onderdeel kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij 

deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar. 

 

Speciaal Basisonderwijs, Ochten
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Speciaal Onderwijs gedrag, Barneveld 

 

Speciaal Onderwijs cluster 3, Barneveld

 

Klachtenafhandeling 
In 2018 zijn geen klachten binnengekomen. Onze school is aangesloten bij de door de Vereniging voor 

Gereformeerd Schoolonderwijs  ingestelde klachtencommissie, die ondergebracht  is bij de  stichting 

GCBO, een samenwerkingsverband van geschillencommissies in het bijzonder onderwijs. GCBO doet 

de administratieve afwikkeling van een klacht, ook kunt u daar met uw vragen terecht bij een mogelijke 

klacht. U kunt uw klacht indienen door een brief of een mail te sturen naar GCBO. Bij het in behandeling 

nemen van de klacht gebruikt GCBO een vragenformulier, dat is te downloaden op de site van GCBO. 

Dit dient ter ondersteuning van de door u zelf opgestelde klachtbrief. Die kunt u dus gelijk meesturen. 

De contactgegevens zijn: 

GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 

T 070‐3861697 

E info@gcbo.nl 

 

Als vertrouwenspersoon van onze  scholen  is  in het kader van de klachtenafhandeling dr. A.C. van 

Rinsum actief, en als interne contactpersonen: 

o mw. P. van den Bosch 

o mw. P. van der Linden‐Moerman 

o mw. M. Wessels 

o mw. G.J. Verweij  

o mw. W.A. Modderkolk‐van Laar 

o mw. L.M. Beyer 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.001.158   989.891     

1.001.158      989.891         

Vlottende activa

Vorderingen 443.680     364.120     

Liquide middelen 4.569.681   4.631.410   

5.013.362      4.995.530      

Totaal 6.014.520      5.985.420      

PASSIVA

Eigen vermogen 5.120.751      5.041.030      

Voorzieningen 216.021         162.977         

Kortlopende schulden 677.748         781.414         

Totaal 6.014.520      5.985.420      

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die melding hiervan noodzakelijk maken.

20172018
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

 

Baten

Rijksbijdragen 6.496.876      6.048.300      5.777.093    
Overheidsbijdragen

en -subsidies overige overheden 23.186           -                   4.180           

Overige baten 329.390         173.000         273.340       

Totaal baten 6.849.452      6.221.300     6.054.613    

Lasten

Personeelslasten 6.129.634      5.525.004      5.338.037    

Afschrijvingen 142.115         150.111         152.686       

Huisvestingslasten 62.812           161.150         163.360       

Overige lasten 443.441         393.550         389.633       

Totaal lasten 6.778.002      6.229.815     6.043.716    

Saldo baten en lasten 71.450           8.515-           10.898         

Financiële baten en lasten 8.271            4.500           13.016         

RESULTAAT BOEKJAAR 79.721           4.015-           23.914         

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2018 ad € 79721 als volgt te verdelen:

Algemene reserve 105.528-         
Bestemmingsreserves publiek 161.979         
Bestemmingsreserves privaat 23.269          

Totaal 79.721         

Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.

2018 Begroting 2018 2017
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 71.450       10.898       

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Aanpassingen voor afschrijvingen 142.115     152.686     

- Mutaties van voorzieningen 53.044       48.987       

195.159     201.673     

Veranderingen in werkkapitaal:

- Mutaties vorderingen 79.561-       28.427       

- Mutaties kortlopende schulden 103.666-     536.189-     

183.227-     507.762-     

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 83.382       295.191-     

Ontvangen interest 8.271         13.016       

Totaal 8.271         13.016       

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 91.653      282.175-     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(des) Investeringen in materiële vaste activa 153.382-     195.176-     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 153.382-     195.176-     

Mutatie van liquide middelen 61.729-       477.351-     

2018 2017
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GRONDSLAGEN

Algemeen

De datum van opmaak van deze jaarrekening is:

Grondslagen voor de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op grond daarvan zijn

de inrichtingseisen van boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving toegepast.

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

Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Waardering van activa en passiva

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de reeds verstreken 

afschrijvingstermijnen. Gebouwen en terreinen worden slechts opgenomen voor zover deze economisch

eigendom zijn van het bevoegd gezag.

Aanschaffingen worden slechts gewaardeerd indien zij een waarde hebben van € 500 of meer per stuk,

dan wel per groep indien deze bij elkaar horen en ineens worden aangeschaft, b.v. lesmethoden.

Investeringsbijdragen van derden worden in mindering gebracht op het investeringsbedrag.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode.

Per categorie is naar aanleiding van de gebruiksduur de afschrijvingstermijn vastgesteld.

Voor de verschillende categorieën, worden de volgende afschrijvingstermijnen toegepast:

Jaren Jaren

Gebouwen en terreinen  Audiovisuele hulpmiddelen 5

Permanente gebouwen 40 Inrichting speellokaal 20

Noodlokalen 15 Vloerbedekking 20

Houten berging 15 Overige inrichting 20

Dienstwoning 40 ICT 5

Terreinen 0 Bekabeling 14

Inventaris en apparatuur Onderwijsleerpakket

Leerlingensets 20 Leermethoden 9

Docentenset 18 Software bij methoden 9

Bureaustoelen 10 Overige materiële vaste activa

Schoolborden (krijt/white) 24 Vervoermiddelen 8

Kasten 20 Buitenspeeltoestellen en Rubber tegels 15

Overig 20 Betegeling schoolplein 15

Keukenapparatuur 10 Overige materiële vaste activa 15

Digitale schoolborden 8 Zonnepanelen -

Vlottende activa

Vlottende vorderingen 

De verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, 

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Ministerie van OCW

Onder deze post is het verschil opgenomen tussen het deel van de toegekende rijksbijdragen over het

schooljaar 2018-2019 dat betrekking heeft op 2018 en de in 2018 ontvangen bedragen.

De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van onderwijs.

9 mei 2019
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Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve bevat de exploitatie-overschotten. Deze reserve heeft geen specifieke bestemming.

Bestemmingsreserves publiek

Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van publieke geld-

stromen, waaraan het bestuur een bestemming heeft toegekend.

Bestemmingsreserves privaat

Hieronder worden de reserves opgenomen die gevormd zijn uit exploitatie-overschotten van 

private geldstromen.

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Voor toekomstige uitgaven inzake groot onderhoud die voor rekening van de stichting komen, wordt een 

voorziening groot onderhoud gevormd ter egalisatie van de meerjarige onderhoudskosten. Op basis van een

meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening gedoteerd. Uitgaven ten behoeve 

van groot onderhoud worden direct ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening jubileumuitkeringen

In de jaarrekening is een voorziening gevormd voor jubileumgratificaties. Deze voorziening is bestemd om 

toekomstige uitkeringen i.v.m. jubilea van 25 en 40 dienstjaren te kunnen bekostigen. Werknemers hebben op 

grond van de CAO RPO hier recht op. De uitkering bedraagt bij 25 dienstjaren een half maandsalaris en bij 

40 dienstjaren een heel maandsalaris. In beide gevallen wordt dit vermeerderd met 8% vakantietoeslag.

De voorziening is gebaseerd op algemene ervaringscijfers en schattingen. 

Op grond van algemene ervaringscijfers is hiervoor een bedrag opgenomen van € 600 per FTE.

Kortlopende schulden

Vlottende schulden 

De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 

met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waarde-

veranderingen in de staat van baten en lasten, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Ministerie van OCW

Hieronder zijn de niet-bestede  bedragen van geoormerkte gelden opgenomen, die wegens het verstrijken van 

de bestedingstermijn dienen te worden terugbetaald aan het Ministerie van OCW.

Overlopende passiva

Hieronder zijn de nog niet-bestede geoormerkte gelden opgenomen van de ontvangen OCW-subsidies. 

OCW-subsidies waarop geen oormerking van toepassing is, worden ten gunste van het verslagjaar gebracht 

waarop deze betrekking hebben.

De overlopende post te betalen vakantiegeld over de maanden juni t/m december is opgenomen voor 

de opgebouwde vakantierechten van personeel dat per balansdatum in dienst is, vermeerderd met een opslag 

voor sociale lasten.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. Lasten en 

verplichtingen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar en die vóór het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden, worden opgenomen in de jaarrekening.
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Personele lasten

De personele lasten zijn onderverdeeld in de categorieën: lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenen en 

overige personele lasten. Onder de categorie lonen en salarissen zijn ook de onkostenvergoedingen (zoals 

verhuiskosten, reiskosten, telefoonkosten etc.) opgenomen. 

De kosten van opname van ouderschapsverlof komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

De kosten van opname van BAPO komen ten laste van de staat van baten en lasten. 

Pensioenen

De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. De dekkingsgraad per balansdatum

is 103,8%. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere 

toekomstige premies bij een tekort van ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn 

als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Financiële kengetallen

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een 

momentopname. 

Solvabiliteit 1: eigen vermogen / balanstotaal    

Solvabiliteit 2: eigen vermogen + voorzieningen / balanstotaal

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de instelling in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te 

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.    

Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden    

Liquiditeit (quick ratio): vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden (indien geen voorraad op de balans is 

gewaardeerd, is dit kengetal gelijk aan de current ratio)

De rentabiliteit is berekend door het exploitatieresultaat te delen op het totaal baten.

De kapitalisatiefactor is als volgt berekend:

(totaal kapitaal -/- gebouwen en terreinen ) / (totale baten + financiële baten)

Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:

(eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / rijksbijdragen

KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

Liquiditeit (current ratio)

Liquiditeit (quick ratio)

Rentabiliteit

Kapitalisatiefactor (incl. privaat)

Weerstandsvermogen (-/- MVA)

98,51%

70,12%

86,99%

2018

0,85

0,89

2017

7,40

7,40

1,16%

0,84

0,87

6,39

6,39

0,39%

63,41%
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

 

Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Boekwaarde 

1-1-2018 Investeringen

Des-

investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde  

31-12-2018 Aanschafprijs

Cum. 

Afschrijving

Gebouwen en terreinen 8.716             766                7.950              41.074           -                    330                48.693           49.789           1.096             

Inventaris en apparatuur 949.943          233.310          716.634           97.895           102.955          711.574          1.044.375       332.801          

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 542.867          277.560          265.307           14.413           818                38.011            240.891          556.329          315.438          

Totaal 1.501.526       511.636          989.891           153.382          818                141.297          1.001.158       1.650.493       649.335          

Desinvesteringen

Aanschafprijs Afschrijvingen Desinvestering

Inventaris en apparatuur 3.464             3.464             -                     

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen 951                133                818                 

Totaal 4.415             3.597             818                 

Vorderingen

Debiteuren 93.584            28.938           

OCW/EZ 318.775          292.970          

Gemeenten en GR's 242                5.648             

Overige vorderingen -                    91                 

Overlopende activa

  Vooruitbetaalde kosten 21.750           22.652           

  Overige overlopende activa              9.329 13.821           

Overlopende activa 31.079            36.472           

Totaal 443.680          364.120          

Liquide middelen

Kasmiddelen 1.564             1.838             

Tegoeden op bank- en girorekeningen 4.568.117       4.629.572       

Totaal 4.569.681        4.631.410       

Toelichting liquide middelen

Materiële vaste activa

2018 2017

2018 2017

De liquide middelen zijn direct opneembaar.
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Eigen vermogen

Resultaat

Overige 

mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve 3.297.532       105.528-          -                    3.192.005       

3.297.532       3.192.005       

Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemmingsreserve personeel 1.281.166       161.979          -                    1.443.145       

1.281.166       1.443.145       

Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemmingsreserve algemeen 462.332          23.269            -                    485.601          

462.332          485.601          

Totaal 5.041.030       79.721            -                    5.120.751       

Voorzieningen
Stand per 1-1-

2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2018

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Personeelsvoorzieningen * 57.724             4.901             -                    1.306              61.319           -                    61.319           

Voorziening voor groot onderhoud 105.252           62.300           12.851           -                    154.702          35.956           118.746          

Totaal 162.977           67.201           12.851           1.306              216.021          35.956           180.065          

* Personeelsvoorzieningen
Stand per 1-1-

2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Stand per 

31-12-2018

Kortlopende 

deel < 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

Jubileumuitkering 57.724             4.901             -                    1.306              61.319           -                    61.319           

57.724             4.901             -                    1.306              61.319           -                    61.319           

Kortlopende schulden

Crediteuren 136.826          303.995          

Schulden aan OCW/EZ * 7.287              7.287             

Belastingen en premies sociale verzekeringen 226.456          167.641          

Schulden ter zake van pensioenen 88.208            40.023           

Kortlopende overige schulden 9.296              8.257             

468.074          527.202          

Overlopende passiva

  Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ * 13.907           -                    

  Vakantiegeld en -dagen 191.100          172.907          

  Overige overlopende passiva 4.667             81.305           

Overlopende passiva 209.674          254.211          

Totaal 677.748          781.414          

2018 2017

Stand per 31-12-2018Stand per 1-1-2018
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* Verantwoording subsidies OCW/EZ (Model G)

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar

Lerarenbeurs 18/19             24.186             24.186 

Totaal             24.186             24.186 

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Te verrekenen 

ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Jaar Kenmerk

Bedrag van 

toewijzing

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangst in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Stand ultimo 

verslagjaar

Saldo nog te 

besteden ultimo 

verslagjaar

niet van toepassing

Totaal -                -                -                 -                -                -                

Toewijzing

Geheel uitgevoerd en afgerond Nog niet geheel afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing

Toewijzing
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 5.301.598       5.005.271       4.790.407       

Overige subsidies OCW
  Geoormerkte OCW subsidies 10.279           -                    7.272             

  Niet-geoormerkte OCW-subsidies 81.897           65.997           58.941           

92.176           65.997           66.213           

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 1.103.102       977.031         920.473         

Totaal 6.496.876       6.048.300       5.777.093       

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -

subsidies

  Overig 23.186           -                    -                    

23.186           -                    -                    

Overige overheidsbijdragen -                    -                    4.180             

Totaal 23.186           -                    4.180             

 

Overige baten

Verhuur 28.468           21.500           31.732           

Ouderbijdragen 15.947           16.000           14.669           

Overige

  Bestuursbaten 36.672           12.000           20.894           

  Overige baten personeel 194.568         90.000           96.134           

  Overige 53.736           33.500           109.910         

284.976         135.500         226.939         

Totaal 329.390         173.000         273.340         

Begroting 2018 20172018
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Begroting 2018 20172018

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

Lonen en salarissen 4.544.438       4.150.882       4.064.901       

Sociale lasten 615.214         533.936         534.979         

Pensioenlasten 612.930         552.615         524.785         

5.772.581       5.237.432       5.124.665       

Overige personele lasten

Dotaties personele voorzieningen 3.595             -                    5.648             

Personeel niet in loondienst 170.371         84.000           88.835           

Overige

  (Na)scholingskosten 145.744         105.500         93.221           

  Kosten schoolontwikkeling/begeleiding 250                -                    914                

  Kosten werving personeel 44.817           30.000           25.939           

  Kosten bedrijfsgezondheidszorg 21.128           12.000           15.390           

  Representatiekosten personeel 24.601           11.900           21.203           

  Overige 10.228           44.173           188                

Totaal overige 246.769         203.573         156.855         

420.735         287.573         251.338         

Af: uitkeringen 63.683-           -                    37.966-           

Totaal 6.129.634       5.525.004       5.338.037       

Het aantal personeelsleden over 2018 bedroeg gemiddeld 100 FTE. (2017 91)

Voor toelichting op de WNT zie bijlage WNT.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 330                10.697           330                

Inventaris en apparatuur 102.955         109.459         110.941         

Andere vaste bedrijfsmiddelen 38.829           29.954           41.414           

Totaal 142.115         150.111         152.686         

Huisvestingslasten

Huur 4.200             4.200             4.200             

Onderhoud 80.145-           20.250           40.018           

Energie en water 30.476           38.000           26.438           

Schoonmaakkosten 43.161           34.500           32.687           

Belastingen en heffingen 3.083-             7.000             7.856             

Dotatie voorziening onderhoud 62.300           48.500           48.500           

Bewaking/beveiliging 4.991             5.200             3.600             

Overige 912                3.500             62                  

Totaal 62.812           161.150         163.360         
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Begroting 2018 20172018

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 68.665           57.000           55.629           

Accountantslasten (controle jaarrekening) 7.244             10.000           8.594             

Telefoon- en portokosten e.d 8.656             7.000             6.945             

Kantoorartikelen 4.268             1.000             2.421             

Stichtingslasten 30.042           23.000           19.665           

Bestuurs-/managementondersteuning 52.390           40.000           60.245           

171.264         138.000         153.500         

Inventaris en apparatuur

Onderhoud inventaris/apparatuur 7.497             12.000           10.945           

7.497             12.000           10.945           

Leermiddelen

Onderwijsleerpakket 71.713           57.700           65.659           

Computerkosten 94.518           49.500           42.374           

Kopieer- en stencilkosten 31.594           24.000           29.979           

Overige lasten 94                  -                    -                    

197.919         131.200         138.011         

Overige

Kantinekosten 15.393           10.000           14.153           

Cultuureducatie 65                  3.500             1.904             

Schoolkrant 13.871           19.000           9.172             

Abonnementen 905                6.750             4.603             

Medezeggenschapsraad 1.043             700                723                

Overige 35.484           72.400           56.623           

66.761           112.350         87.178           

Totaal 443.441         393.550         389.633         

Specificatie honorarium

Onderzoek jaarrekening 7.244             10.000           8.594             

Accountantslasten 7.244             10.000           8.594             

Financiële baten en lasten

Rentebaten 8.271             4.500             13.016           

Totaal 8.271             4.500             13.016           
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OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Verbonden partij, meerderderheidsdeelneming EUR Bedragen: x 1 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Eigen 

vermogen           

31-12-2018

Resultaat jaar 

2018
Omzet

Art. 2:403 BW   

ja/nee

Deelname-

percentage

Consolidatie  

ja/nee

niet van toepassing

Verbonden partij, minderheidsdeelneming 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Deelname-

percentage

1. Berséba Vereniging Utrecht nee nee nee n.v.t.

2.
Samenwerkingsverband Rijn 

& Gelderse Vallei Vereniging Bennekom nee nee nee n.v.t.

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag 

Nr Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zetel
Contract-

onderwijs

Contract-

onderzoek

Onroerende 

zaken
Overige

Deelname-

percentage

niet van toepassing
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Deze 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 3

Totaal aantal complexiteitspunten 8

Bedragen x € 1

Functiegegevens
Directeur-

bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0                     

Dienstbetrekking (ja/nee) ja

Bezoldiging
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum € 133.000

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 91.266
Beloningen betaalbaar op termijn € 14.992
Subtotaal € 106.258

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totale bezoldiging € 106.258

Gegevens 2017

Functiegegevens
Directeur-

bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband 2017 (fte) 1,0                     

Dienstbetrekking (ja/nee) ja

Bezoldiging
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 2017 € 128.000

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 89.167
Beloningen betaalbaar op termijn € 14.010

Totaal bezoldiging 2017 € 103.177

WNT-verantwoording 2018 - Stichting voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde 

Grondslag in de regio Veluwe

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze 

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde 

Grondslag in de regio Veluwe van toepassing zijnde regelgeving: 

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Stichting voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio

Veluwe is berekend conform de WNT klassenindeling. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse C, daarmee bedraagt het

bezoldigingsmaximum € 133000. 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 van het dienstverband nooit groter kan

zijn dan 1,0 fte.

Het individuele WNT-maximum vooor de leden van het toezichthoudend orgaan bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 

10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

P.J. Westerlaken
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Functiegegevens
Voorzitter Raad 

van Toezicht

Lid Raad van 

Toezicht

Lid Raad van 

Toezicht

Lid Raad van 

Toezicht
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum € 19.950 € 13.300 € 13.300 € 13.300

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 6.341 € 4.444 € 4.444 € 4.444
Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0
Subtotaal € 6.341 € 4.444 € 4.444 € 4.444

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0 € 0 € 0

Totale bezoldiging € 6.341 € 4.444 € 4.444 € 4.444

Gegevens 2017

Functiegegevens
Voorzitter Raad 

van Toezicht

Lid Raad van 

Toezicht

Lid Raad van 

Toezicht

Lid Raad van 

Toezicht
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 2017 € 12.900 € 12.900 € 12.900 € 12.900

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 3.022 € 2.438 € 2.438 € 2.438
Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2017 € 3.022 € 2.438 € 2.438 € 2.438

G.P. LandwaartC.M. Verloop J.J van Dam L. Vogelaar
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1c. Vervolg toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Functiegegevens
Lid Raad van 

Toezicht
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12

Bezoldiging
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum € 13.300

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 6.882
Beloningen betaalbaar op termijn € 0
Subtotaal € 6.882

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totale bezoldiging 
*

€ 6.882

* Een deel van het bedrag, namelijk € 2.438,-, betreft een nabetaling over 2017.

Gegevens 2017

Functiegegevens
Lid Raad van 

Toezicht
Aanvang en einde functievervulling in 2017

Bezoldiging
Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 2017 € 12.900

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 0
Beloningen betaalbaar op termijn € 0

Totaal bezoldiging 2017 € 0

R. van Beijnum
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Er is een overeenkomst gesloten ten behoeve van tuinonderhoud locatie Barneveld. Het bedrag bedraagt per jaar € 

4.462 (excl. BTW).

Er is een overeenkomst gesloten ten behoeve van begeleiding leerling met stichting Adullam voor 15 uur per week. 

Het uurtarief bedraagt € 15,-

Er is een huurovereenkomst gesloten ten behoeve van kopieerapparaten en machines vanaf 1 november 2016. De 

totale looptijd is 60 maanden. Het leasebedrag bedraagt per jaar € 12.501 (incl. BTW).

Er is een overeenkomst gesloten ten behoeve van schoonmaak toiletten voor locaties Ochten en Barneveld. Het 

bedrag bedraagt per jaar € 11.400 (excl. BTW).

Er is een overeenkomst gesloten ten behoeve van onderhoud technische installatie locatie Barneveld. Het bedrag 

bedraagt per jaar € 9.938 (incl. BTW).

Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame 

inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.

Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opname zullen direct in 

de staat van baten en lasten worden verantwoord.

Er is een huurovereenkomst gesloten ten behoeve van touchscreenborden vanaf 17 augustus 2018. De totale 

looptijd is 48 maanden. Het leasebedrag bedraagt per jaar € 4.396 (excl. BTW).

Er is een overeenkomst gesloten ten behoeve van schoonmaak bijgebouw locatie Barneveld. Het bedrag bedraagt 

per jaar € 5.040 (excl. BTW).
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OVERIGE GEGEVENS

77



Controleverklaring
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BIJLAGEN
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE REHOBOTH SBO LOCATIE OCHTEN

Baten

Rijksbijdragen   1.072.938 988.805    946.078    

Overige baten 57.067      38.500      61.880      

Totaal baten 1.130.004  1.027.305  1.007.958  

Lasten

Personeelslasten 1.030.505  992.937    944.977    

Afschrijvingen 20.247      24.834      24.436      

Huisvestingslasten 72.374      54.150      56.899      

Overige lasten 48.290      38.650      65.878      

Totaal lasten 1.171.416  1.110.571  1.092.190  

Saldo baten en lasten 41.412-      83.266-      84.232-      

Financiële baten en lasten 1.772        2.000        3.032        

Netto resultaat 39.639-      81.266-      81.200-      

2018 Begroting 2018 2017

84



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE REHOBOTH SBO LOCATIE BARNEVELD

Baten

Rijksbijdragen   1.312.060 1.199.267  1.270.850  
Overige overheidsbijdragen en 

- subsidies 630           -               -               

Overige baten 8.728        2.000        15.843      

Totaal baten 1.321.418  1.201.267  1.286.693  

Lasten

Personeelslasten 1.411.572  1.254.334  1.253.722  

Afschrijvingen 20.326      22.524      23.997      

Overige lasten 33.442      31.200      31.596      

Totaal lasten 1.465.340  1.308.058  1.309.315  

Saldo baten en lasten 143.922-    106.790-    22.622-      

Financiële baten en lasten 1.984        1.000        3.210        

Netto resultaat 141.938-    105.790-    19.412-      

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE REHOBOTH (V)SO ZML EN MG

Baten

Rijksbijdragen   2.978.325 2.779.597  2.565.579  

Overige baten 16.316      -               19.878      

Totaal baten 2.994.641  2.779.597  2.585.458  

Lasten

Personeelslasten 2.802.629  2.611.704  2.428.501  

Afschrijvingen 15.532      13.622      14.019      

Huisvestingslasten -               -               2.564        

Overige lasten 56.160      61.200      71.802      

Totaal lasten 2.874.321  2.686.526  2.516.886  

Saldo baten en lasten 120.320    93.072      68.572      

Financiële baten en lasten 3.451        1.000        5.543        

Netto resultaat 123.770    94.072      74.115      

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE REHOBOTH DIENSTVERLENING

Baten

Rijksbijdragen      483.963 431.039    402.513    

Overige baten 170.085    90.000      111.822    

Totaal baten 654.048    521.039    514.335    

Lasten

Personeelslasten 564.087    437.570    464.523    

Afschrijvingen 501           -               501           

Overige lasten 760           -               2.173        

Totaal lasten 565.348    437.570    467.197    

Saldo baten en lasten 88.700      83.470      47.137      

Financiële baten en lasten 232           -               -               

Netto resultaat 88.931      83.470      47.137      

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE CLUSTER 4

Baten

Rijksbijdragen                - -               3.304        

Totaal baten -               -               3.304        

Saldo baten en lasten -               -               3.304        

Netto resultaat -               -               3.304        

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN BOVENSCHOOLS 

Baten

Rijksbijdragen      649.591 649.591    588.768    
Overige overheidsbijdragen en 

- subsidies 22.556      -               4.180        

Overige baten 24.576      14.500      28.354      

Totaal baten 696.723    664.091    621.302    

Lasten

Personeelslasten 320.840    228.460    246.314    

Afschrijvingen 85.369      89.131      72.573      

Huisvestingslasten 9.561-        107.000    103.897    

Overige lasten 274.748    239.500    198.518    

Totaal lasten 671.396    664.091    621.302    

Saldo baten en lasten 25.327      0-              0-              

Netto resultaat 25.326      0-              0-              

2018 Begroting 2018 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN DE STICHTING

Baten

Ouderbijdragen -               16.000      14.669      

Ledencontributies 0-              -               29            

Collecten kerken/donaties/giften 35.575      12.000      17.225      

Overige baten 17.044      -               3.640        

Totaal baten 52.618      28.000      35.564      

Lasten

Personele lasten 130           -               3.481        

Kosten begeleiding/ondersteuning 3.172        -               2.952        

Representatiekosten 46            1.000        50            

Afschrijvingen 138           -               17.159      

Overige lasten 26.695      22.000      13.182      

Totaal lasten 30.180      23.000      36.825      

Saldo baten en lasten 22.438      5.000        1.261-        

Financiële baten en lasten 831           500           1.232        

Netto resultaat 23.269      5.500        29-            

In de stichtingslasten zijn de 'afschrijvingen' meegenomen. Bij de toelichting op de staat van baten en lasten zijn deze 

kosten niet onder de stichtingslasten maar onder afschrijvingen gerubriceerd.

2018 Begroting 2018 2017
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