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Voorwoord van de Toezichthouder
De Raad van Toezicht van de Stichting Eduquaat is een divers collectief dat de ontwikkelingen van de
stichting nauwgezet volgt en toezicht uitoefent op het geheel en op zijn of haar toegewezen
portefeuille in het bijzonder. Zo kennen we de portefeuilles, onderwijs, huisvesting en financiën,
juridische zaken en algemene zaken. Middels de jaaragenda komen roulerend alle zaken aan bod. In
2014 is dit versterkt door een vastgestelde set aan prestatie indicatoren, die bij elk relevant
onderwerp worden voorbereid door de bestuurder. De Raad van Toezicht vergadert maandelijks,
met uitzondering van de vakantie periodes. Daarnaast hebben we de traditie doorgezet om de
verschillende scholen te bezoeken.
In 2014 hebben we kunnen constateren dat de afname van het leerlingenaantal tot staan is gebracht,
tegen de demografische ontwikkeling in. Dit is een positieve ontwikkeling en geeft vertrouwen in het
beleid dat binnen Eduquaat de afgelopen jaren is ingezet. Financieel geeft dit ook weer wat meer
ruimte om te kijken hoe er verder geïnvesteerd kan worden in de kwaliteit van het onderwijs. De
bestuurder is bezig dit in het koersplan 2015 vorm te geven. Een aanzet hiertoe is gegeven in de
jaarlijkse bijeenkomst tussen, bestuur, schoolleiding, GMR en de Raad van Toezicht.
In 2014 is ook de samenwerking met de stichting Meerderweert geïntensiveerd. Tussen bestuurders
en RvT voorzitters is afgesproken om elke Euro die in Weert voor het primair onderwijs beschikbaar
is zo goed mogelijk te besteden. Uit deze grondhouding is samenwerking tot stand gebracht op
financieel gebied, op personeelszaken en op gebied van huisvesting. Beide stichtingen maken nu
gebruik van eenzelfde “back office”.
Terugblikkend op 2014 kunnen we constateren dat het de stichting Eduquaat goed gaat. De fusie van
een aantal jaren geleden begint zijn vruchten af te werpen en de meerwaarde van Eduquaat voor de
individuele scholen is duidelijk gegroeid. Tevens is de controle op de financiële ontwikkeling van de
organisatie verbeterd. We verwachten dat met de nieuwe financiële controller de laatste benodigde
stap wordt gezet.
Ik spreek de hoop uit dat 2014 het jaar van de ommekeer zal blijken te zijn: van bezuinigen naar
investeren en van visie vorming naar het versneld omzetten van kwaliteitsimpulsen in de praktijk.

Tjebbe Smit
Voorzitter Raad van Toezicht
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Voorwoord van de Bestuurder
“Laat de school het maar opknappen” stond onlangs in een groot artikel in de Volkskrant. In de 940
uur die onderwijs tot haar beschikking heeft kunnen niet alle maatschappelijk problemen rond
kinderen opgelost worden. Toch is onderwijs het enige maatschappelijke instrument dat we hebben
als samenleving waar alle kinderen voorbij komen. Sinds 1907 bestaat er een leerplicht en sinds 1907
wordt de school ingezet als een instrument dat (afhankelijk van de politieke kleuring) kinderen
voorbereidt op de samenleving. De 21 ste eeuws skills is nu het actuele thema waarbij weer een brede
ontwikkeling van talenten voor kinderen wordt voorgestaan.
De kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs voor alle kinderen speelt een grote rol. Ook in het
afgelopen jaar is binnen Eduquaat er veel aandacht geweest voor deze kwaliteit ontwikkeling. Er
wordt veel tijd en energie gestoken door medewerkers en de organisatie in de persoonlijke
ontwikkeling. Naast het IPB (integraal Personeelsbeleid) en de gesprekkencyclus zijn er
leernetwerken op veel verschillende thema’s, scholing zoals de Eduquaat academie, booster sessies
en een scala aan andere individuele scholing of scholing op het niveau van de teams.
Een belangrijke ontwikkeling is de voorbereiding en opstart geweest van de wet Passend Onderwijs.
Naast de bestuurlijke structuur en de afspraken die daar bij gemaakt moesten worden is binnen
Eduquaat er een krachtige ‘zorgstructuur’ ingericht. Het Intern Ondersteuningsteam (IOT) heeft
samen met de IB-ers (Intern Begeleiders) van de scholen veel werk verzet om de ontwikkeling van
Passend Onderwijs verder uit te bouwen.
Een andere belangrijke stap voor de organisatie is
de overstap van OSG (Onderwijs Servicegroep –
het adminstratiekantoor) naar een situatie waarin
de organisatie zelf, samen met Meerderweert de
administratie gaat uitvoeren. De voorbereidingen
hebben in 2014 plaatsgevonden om met ingang
van 1 januari 2015 met de personele en financiële
administratie over te gaan. Door de administratie
dichter bij huis te organiseren verwachten we een
beter beeld maar ook een grotere invloed te
hebben op de data. De consistentie en
betrouwbaarheid van de gegevens wordt daarmee
veel beheersbaarder.
Eduquaat heeft in 2014 haar koers goed kunnen vasthouden. De ruimte en verantwoordelijkheid die
de medewerkers hebben en krijgen, is op een positieve manier opgepakt. Eduquaat groeit naar één
organisatie. De lijnen zijn kort door de schaalgrootte van de organisatie. Daardoor zijn we in staat
snel te reageren op de actualiteit. Het leren van en met elkaar is door de grote herkenbaarheid en de
regelmatige ontmoetingen een steeds meer natuurlijker proces.
Eduquaat is vier jaar onderweg. De ontwikkelingen zien er positief uit ook gezien het leerlingenaantal
dat niet verder lijkt te dalen. In 2015 moet een nieuw koersplan gemaakt worden dat voort zal
borduren op de bestaande ontwikkeling waarbij alles draait om de kwaliteit van onderwijs aan
kinderen. Dat wil voor Eduquaat zeggen vasthouden aan de professionele ontwikkeling, het
versterken van de driehoek kind, ouder, leerkracht en het uitbouwen van de relatie met de
omgeving. Immers niet alles past binnen de 940 uur. Hoe kan dus het kindnetwerk verder
uitgebouwd worden door het initiëren van de ontwikkelingen buiten de school.
Henk Derks
(CvB)
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De staat van het onderwijs
PRIMAIR ONDERWIJS
De staat van het onderwijs geeft een beeld over prestaties, sfeer en tevredenheid van de organisatie.
*Kerncijfers 2007-2011 Ministerie OCWBron kolom PO 2011:
* Gegevensboek Primair Onderwijs 2007-2011/Financiële gegevens Primair Onderwijs jaarrekeningen
2007 tot en met 2011- van het Ministerie OCW. Hierbij is uitgegaan van de gemiddelden van sector
PO04:besturen met 6-10 scholen.
* CBS Statline/Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt, CBS Jaarboek Onderwijs in cijfers 2012. Hierbij
is uitgegaan van gemiddelden per school van het totale basisonderwijs, exclusief speciaal
basisonderwijs en speciale scholen, omgerekend naar 8 scholen

Basisgegevens
2014

2013

2012

2011

Aantal leerlingen (1-10)
Onderbouw

822

808

793

Bovenbouw

841

828

874

1.663

1.636

1.667

Totaal

1.851

Bedrijfsvoering
2014

2013

2012

2011

Personeel (gemiddelde)
Fte

93

105

110

48,2

43,5

47,9

% vrouwen (fte)

84%

75%

75%

% full-timers(aantal)

20%

41%

43%

% aantal ouder dan
55 jaar

31%

27%

24%

Gemiddelde
(totaal)

leeftijd

% ziekteverzuim

10,8% 8,16% 6,30%

Financiën
Solvabiliteit

63

64%

61%

59%

Rentabiliteit

-1,7%

3,50%

-0,4%

-0.5%

2,9

3,2

2,3

2,7

Weerstandsvermogen

18

19%

16%

24%

Kapitalisatiefactor

45

45%

42%

44%

Liquiditeit

Het aantal FTE’ s is eind 2014 beduidend lager dan eind 2013, o.a. doordat voor 4,5 FTE personeel is
ingehuurd via payroll.
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Effectief onderwijsbeleid
20142015

20132014

20122013

20112012

Kenmerken leerlingen
Aantal
Leerlinggebonden
financiering (lgf)

n.v.t.
vervallen

29

30

29

1521

1.482

1.515

1.538

Gewicht 0,3

69

82

83

96

Gewicht 1,2

73

72

69

90

1663

1.636

1.667

1.724

Aantal leerlingen per schoolgewicht
Geen gewicht

Totaal

Kwaliteit
2014

2013

2012

2011

Tevredenheid
Leerlingen

N.v.t.

7,9

N.v.t.

8

Ouders

N.v.t.

7,8

N.v.t.

7,6

Personeel

N.v.t.

7,6

N.v.t.

7,7

Schoolklimaat
Aantal klachten

0

1

0

0%

0%

0%

1. Basistoezicht

7

7

7

2. Aangepast toezicht

0

0

0

3. Aangepast toezicht
zeer zwakke kwaliteit

0

0

0

536

535,9

Ongeoorloofd
ziekteverzuim
Opbrengstoordeel
inspectie:

Cito score
Score excl. Correctie
gewicht

© Eduquaat / OSGMetrium
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1.

Organisatie

Onze medewerkers maken dagelijks het verschil! We zijn een Stichting die met een open vizier en
daadkracht naar de toekomst kijkt. Door taken bij directeuren weg te halen en te centraliseren
ontstaat er meer ruimte voor de leidinggevenden om samen met het team te werken aan de
onderwijskundige ontwikkeling. De organisatie steekt vooral in op het versterken van het primaire
proces, dicht bij de kinderen.
1.1

Organisatiestructuur

Bij de stichting zijn zeven scholen aangesloten. De scholen zijn gevestigd in Weert, Altweerterheide
en Stramproy.








Basisschool Het Dal, onderdeel van brede school Markeent
Basisschool St. Jozef
Brede school Moesel
Openbare basisschool de Graswinkel (twee locaties)
Openbare Jenaplanschool de Duizendpoot
Openbare basisschool de Uitkijktoren
Openbare basisschool Molenakker (twee locaties)

Er is een nieuw organisatiemodel ontstaan. De inrichting van passendonderwijs heeft vorm gekregen
in een bovenschools- functionerend IOT (Intern Ondersteuningsteam). Eind 2014 de overgang
gerealiseerd van OSG naar een eigen administratiekantoor onder gemene rekening samen met
Meerderweert, operationeel per 1-1-2015.
Met beide ontwikkelingen verwachten we zowel op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs als
op het niveau van beheer en exploitatie van de organisatie flinke kwaliteitsslagen te kunnen maken.

© Eduquaat / OSGMetrium
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1.2

Besturingsmodel en toezicht

Stichting Eduquaat is ingericht volgens het Raad van Toezicht model. Dit houdt in dat er een
organisatorische scheiding is aangebracht tussen bestuur en toezicht. Er is een College van Bestuur dat
de volledige eindverantwoordelijkheid draagt. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die toezicht
houdt op de continuïteit, de kwaliteit, de identiteit en die het maatschappelijke belang bewaakt. Naast
toezichthouden is de strategische ontwikkeling van Eduquaat een belangrijk aandachtsgebied van de
RvT. Stichting Eduquaat hanteert de code ‘goed bestuur’ die door de PO Raad is vastgesteld.
1.3

Missie en Visie

Onze missie:
Samen werken aan een krachtige
onderwijsorganisatie met en voor alle partners
Dit is onze ambitie en richting voor de toekomst. We stimuleren alle medewerkers, kinderen en
ouders om zich te identificeren met deze missie en hiernaar te handelen. Kernwaarden:
KINDGERICHT
OUDERGERICHT
RESULTAATGERICHT
TOEKOMSTGERICHT
MAATSCHAPPIJGERICHT
Bovenstaande kernwaarden vormen voor de stichting Eduquaat de leidraad bij het formuleren van
zijn acties en toekomstbeleid. Bovenstaande kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en
de ‘uitstraling’ van onze organisatie als geheel en iedere school afzonderlijk.
Onze visie:
Onze scholen verzorgen in een veilige omgeving voor alle betrokkenen boeiend en kwalitatief goed
onderwijs dat past bij deze tijd en dat kinderen voorbereidt op de toekomst.
In 2015 wordt een nieuw koersplan ontwikkeld waarbij de huidige visie/missie opnieuw
tegen het licht gehouden wordt.

Identiteit
Eduquaat is een fusie van Katholieke en openbare scholen. In de statuten zijn richtlijnen opgenomen
om de identiteit te borgen en te bewaken.
Een instrument om de identiteit binnen de stichting Eduquaat te bewaken is het instellen van een
identiteitscommissie. De identiteitscommissie heeft als opdracht de signatuur van de stichting te
volgen en te toetsen of het karakter van openbare- en Katholieke identiteit gewaarborgd is en tot
uitdrukking komt in het handelen van de scholen.

© Eduquaat / OSGMetrium
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In de afgelopen decennia wordt het steeds duidelijker dat ouders steeds minder kiezen voor een
school met een specifieke signatuur. De algehele kwaliteit van de school als geheel (wat spreekt zich
rond) en de afstand van de school - thuis zijn voor veel ouders de belangrijkste criteria voor de keuze
van een school.

Binnen Eduquaat worden normen en waarden , naast het impliciet handelen binnen gestelde
professionele ruimte, op een expliciete manier uitgedragen. Algemene begrippen als respect voor
jezelf, de ander en je omgeving. De kwaliteit van de communicatie, bespreekbaar maken van de
relatie, het tegengaan van discriminatie, begrip voor de ander, verwondering, etc. Algemene
waarden die voor de kwaliteit van samenleven van fundamenteel belang zijn. De verschuiving van
deze toch meer opvoedende taak van het private naar het publieke domein is inherent aan de
manier waarop kinderen in deze tijd opgroeien. Het is niet voor niets dat de Rijksoverheid aandacht
vraagt voor ‘burgerschap’ en bijvoorbeeld anti-pesten.
De waarden waar Eduquaat voor staat, gevat in de missie en visie, dienen te worden voorgeleefd
door alle medewerkers van de stichting. Binnen de Eduquaat academie is aandacht voor de
vraagstelling hoe je communiceert over je school en over de stichting Eduquaat.
Dat beide denominaties in één stichting samenwerken, heeft invloed op de dialoog binnen de
stichting. Bij verschillende vraagstukken worden de perspectieven verkend. De verschillende wegen
komen toch samen, tot een eenduidig beleidskader voor alle Eduquaat scholen, kader stellend en
passend bij de school en de wijk waar de school staat
Binnen Eduquaat wordt de openbare signatuur uitgedragen door de openbare scholen en de
Katholieke signatuur door de Katholieke scholen. Op beide type van scholen, openbaar en Katholiek,
zijn alle kinderen welkom. Bij de Katholieke scholen wordt de basis voor het handelen gevonden in
het leven van Christus. De inspiratie voor het handelen van de medewerkers ligt vooral besloten in
de verhalen rond Jezus van Nazareth en de verhalen uit de Bijbel. Binnen de openbare scholen van
Eduquaat, feitelijk opgericht door de overheid, wordt het opvoeden en de ontwikkeling vorm
gegeven zonder godsdienstige of levensbeschouwelijke inrichting. De inspiratie voor handelen
bestaat uit de veelheid aan overtuigingen en is het respect voor elkaar een van de belangrijkste
drijfveren. Niet één overtuiging is maatgevend.

© Eduquaat / OSGMetrium
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In het afgelopen schooljaar is er door de scholen van Eduquaat expliciet aandacht besteed aan
identiteitsontwikkeling.
Een opsomming van activiteiten zoals die hebben plaatsgevonden op de verschillende individuele
scholen en activiteiten van de gezamenlijke Eduquaat scholen:
- Het schooljaar 2014-2015 werd geopend met een gezamenlijke Eduquaat activiteit.
Verder is door ieder van de scholen, naast burgerschap op de volgende manier aandacht
besteed aan identiteitsontwikkeling door onder andere de volgende activiteiten:
-

-

-

-

-

-

“Methodisch” wordt via nieuwsbegrip wekelijks aandacht besteed aan actuele thema’s.
Inspelen op actuele thema’s vanuit de media (bijv. middels nieuwskring ). Steeds opnieuw
wordt geprobeerd om identiteitsontwikkeling van kinderen, vanaf jonge leeftijd te verbinden
aan de actualiteit. Op de Katholieke scholen worden de kerkelijke feesten besproken en is er
aandacht voor de Christelijke feestdagen.
De arrangementen op basisschool ’t Dal in de wijk Keent dragen bij aan de leefbaarheid van
de wijk. De school speelt een belangrijke rol in de ontmoeting van de buurt. Een veelheid van
activiteiten ligt hieraan ten grondslag.
Eén keer in de 14 dagen komt de pastoor op de Katholieke scholen in de klassen 5 t/m 8 en
spreekt ook hij met de kinderen over geloof.
Op verschillende scholen staat 2-wekelijks een poster centraal m.b.t. sociaal-emotionele
ontwikkeling. Deze posters bieden aanknopingspunten, waaronder openstaan voor
meningen, omgang, communicatie, anders zijn, etc.
Er zijn ontmoetingsmiddagen van ouders waarbij o.l.v. Punt Welzijn en school gepraat werd
over normen/ waarden en de rol van de religie hierin
Gebruik van (godsdienst) methodes rond identiteitsontwikkeling: Reis van mijn leven en
Leefstijl.
Op de Katholieke scholen zijn werkgroepen actief rond verschillende kerkelijke vieringen. De
werkgroepen bestaan uit ouders/ vertegenwoordiger school en parochie. Zij verzorgen een
aantal keren per jaar gezinsvieringen met medewerking van de kinderen van school.
Godsdienstmethode : Reis door het leven wordt verweven met Leefstijl waar mogelijk
Op verschillende, ook Katholieke scholen wordt de methode Trefwoord gebruikt (Kalender
versie). Daarbij is dagelijks aandacht voor een maatschappelijk thema.
“Voortdurende “gesprekken in school : iedereen is welkom (m.u.v. afspraken omtrent
passend onderwijs, maar dan gaat het ook niet om “welkom”, maar om onmogelijkheden
passend onderwijsarrangement)
Alle scholen (in Weert) maken gebruik van de methode ‘Rots en Water’
Een belangrijk aspect is de aandacht voor pestgedrag op school. Naast een anti-pestprotocol
is er afgelopen jaar dit thema op verschillende manieren aan bod geweest. Enerzijds door dat
er landelijke aandacht voor was en er sprake was van het moeten invoeren van een
methode. Anderzijds is het bieden van een veilige omgeving van essentieel belang voor
kinderen om te kunnen leren.

© Eduquaat / OSGMetrium
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1.4 Samenwerkingspartners
Eduquaat staat midden in een netwerk van organisaties waarmee zij intensief samenwerkt.
 Eduquaat participeerde in het Samenwerkingsverband WSNS Centroz Weert. Met ingang van 1
augustus is dit samenwerkingsverband gestopt en is er een nieuw verband gekomen onder de wet
‘Passend onderwijs’. In 2011 zijn reeds de eerste stappen gezet om Passend Onderwijs vorm te
geven. Co de Custer heeft als procesbegeleider een belangrijke rol gespeeld om het
samenwerkingsverband te realiseren. Er ligt nog een veelheid aan uitdagingen die de
gezamenlijke besturen PO, VO en SO moeten uitwerken. De eerste stappen zijn gezet.
 De samenwerking met Meerderweert krijgt vorm in termen van afstemming en uitwisseling van
wat mogelijk is. Wat samen beter kan en past, wordt samen uitgevoerd. Meerderweert en
Eduquaat hebben samen het leeuwendeel van de PO scholen onder hun beheer.
 De kinderopvang en het peuterwerk worden door Humanitas verzorgd. De brede scholen zijn
geopend, de intentie tot afstemming en samenwerking is er. Op een enkele school loopt deze
samenwerking uitstekend in de vorm van buitenschoolse arrangementen. Basisschool ’t Dal
participeert en initieert veel activiteiten. ’t Dal is een school die midden in de wijk staat (figuurlijk)
Op de andere scholen is de samenwerking vooral nog gericht op organisatorische afstemming. Er
worden wel pogingen ondernomen maar door de bezuinigingsmaatregelen binnen de opvang is
het lastig om te komen tot samenwerking. Door de tegenvallende marktcijfers en het beleid van
Humanitas loopt de samenwerking zeker niet soepel.
 De gemeente wordt een steeds belangrijkere partner met betrekking tot de regievoering van
onderwijs en welzijn. Het ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) krijgt meer kwalitatieve
inhoudelijke componenten. De thema’s uit de LEA sluiten aan bij de thema’s van het OOGO
nieuwe stijl.
De ontwikkelingen en afspraken van partijen in de LEA zijn kaderstellend voor betrokken partijen.
Er is een thema gekozen dat als een paraplu over de ontwikkeling hangt. Dit thema is autonomie
(eigenaarschap)
Ondanks dat Passend Onderwijs de verantwoordelijkheid is van het onderwijs is de verwevenheid
met Jeugdzorg (verantwoordelijkheid gemeente) evident. Daarnaast proberen Meerderweert en
Eduquaat hun zorgmiddelen af te stemmen. Meerderweert en de SO partners proberen een
expertise centrum met kindplaatsen in Weert te realiseren. Eduquaat is binnen dit construct een
afnemer van diensten. Eduquaat staat wel positief ten opzichte van deze ontwikkeling mits
middelen optimaal ingezet worden dichtbij het primaire proces.
 De samenwerking met het VO kent vele vormen, immers onze scholen zijn de toeleverancier van
leerlingen. Naast de overdracht van leerlingen wordt ook inhoudelijk overleg gevoerd over het
opzetten van dossiers en bijvoorbeeld de ‘taal ontwikkelingslijn’, inventarisatie en aansluiting van
techniekonderwijs, doorgaande lijn Engels. Doel is afstemming en het uitwisselen van informatie.
Er zijn stappen gezet onder andere in het uitwisselen van data, bijv. de doorstroming van
leerlingen en samenwerking op het vlak van techniek. Er is er nog veel te winnen en uit te bouwen
op het niveau PO/VO. Partijen zijn zeker bereid tot intensieve samenwerking.
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1.5

Communicatie en verantwoording

Overleg- en communicatiestructuur
Eduquaat heeft een werkgroep die zich bezighoudt met de PR van de stichting. Er is een
nieuwsbulletin voor de interne communicatie met het personeel dat 4 à 5 maal per schooljaar
verschijnt. Afhankelijk van de inhoud wordt de externe communicatie verzorgd door de school dan
wel bovenschools.
Horizontale en verticale verantwoording
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de verantwoordingslijnen CvB-RvT
Soort informatie

Status

Frequentie

Strategisch meerjaren beleidsplan

Ter goedkeuring in reguliere vergaderingen RvT met CvB

1x per 4 jaar

Strategische beslissingen / statutair
RvT bevoegdheid
Begroting, jaarrekening en
bestuursverslag
Bestuursrapportage, MARAP
bestuursniveau

Ter goedkeuring in reguliere vergaderingen RvT met CvB

Indien aan de orde

Nadat bestuurder heeft vastgesteld, ter goedkeuring
voorleggen in reguliere vergaderingen aan de RvT
Ter bespreking in regulier overleg RvT met CvB – 4 te
onderscheiden thema’s (financiën 2X, kwaliteit
onderwijs, personeel)
Ter beoordeling ieder jaar door voorzitter en een lid RvT,
methode van evaluatie van het functioneren van het CvB

1x per jaar

Bestuurscontract

Evaluatie functioneren RvT
Verslagen CvB / besluitenregister
Melding calamiteiten / incidenten
met verwachting grote impact
Gevraagd en ongevraagd advies

Interne evaluatie RvT (advies dit steeds te doen met
externe onafhankelijke audit)
Ter informatie schriftelijk toesturen (tegelijk met agenda
/ en andere vergaderstukken bij regulier overleg)
Ter informatie via mail of telefonisch
Ter advisering CvB in bijeenkomsten

4x per jaar

1x opstellen
1x evalueren
tussentijds
1x beoordelen
1x per jaar
5x per jaar
Indien aan de orde
Indien door RvT of
CvB gewenst

In september 2014 heeft het jaarlijkse gesprek plaatsgevonden met de onderwijsinspectie. Alle
scholen hebben een basisarrangement. Acht maal per jaar heeft het bestuur overleg gehad met de
GMR.
Met horizontale verantwoording bedoelen we dat Eduquaat niet alleen rekenschap aflegt ten
opzichte van de gemeente en het ministerie maar ook naar andere belanghebbenden. Ouders (o.a.
via het Schoolplan) en personeelsleden (o.a. het informatiebulletin) willen we goed informeren over
de organisatie. In 2014 is er eenmaal een centrale informatieavond geweest voor alle MR en GMR
leden. De informatie had betrekking op de financiële situatie van de organisatie en het formatieplan
2014-2015 en de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs.
Klachtenafhandeling
Eduquaat staat een cultuur voor met open en transparante communicatie. Ook wanneer in het
perspectief van iemand fouten worden gemaakt. We behandelen iedere klacht als een serieus
probleem en proberen vanuit de dialoog tot een oplossing te komen. Soms lukt dat niet.
In de schoolgids staat de klachtenprocedure beschreven.
Op schoolniveau is er een vertrouwenspersoon die klachten kan doorgeleiden. Op stichtingsniveau is
er een vertrouwenspersoon en is Eduquaat aangesloten bij de landelijke klachtencommissie
‘Onderwijsgeschillen’ in Utrecht.
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In 2014 zijn er geen formele klachten neergelegd bij het bestuur die via een klachtencommissie
afgehandeld moesten worden. Wel hebben zich enkele complexe incidenten afgespeeld die veel
aandacht, communicatie en overleg gevraagd hebben. In één situatie is door een directeur van de
stichting (met ondersteuning van de bestuurder) aangifte gedaan bij de politie tegen één ouder die
laster verspreidde. In alle gevallen is casuïstiek afgerond met uitzondering van één situatie.
De (weer) openstaande situatie: bewoners die naast een school wonen klagen over het geluid van
spelende kinderen op de speelplaats. Reeds meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden. Voor de
bewoners is er geen bevredigende situatie.
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2.

Onderwijs

Voor alle zeven scholen van Eduquaat geldt een basisarrangement vanuit de landelijke inspectie. Er
kan geconcludeerd worden dat de scholen op dit moment voldoen aan de landelijk gestelde
opbrengsten. Dat wil niet zeggen dat we tevreden moeten zijn. Naar de toekomst ligt er een
uitdaging om in de opzet van het onderwijs te innoveren.
2.1

Doelstellingen

In het strategisch meerjaren beleidsplan worden de volgende uitgangspunten beschreven:






Kerndoelendekkend aanbod
Kwaliteiten benutten op bovenschools niveau
Adaptief onderwijs (omgaan met verschillen)
Stimuleren van veelzijdige ontwikkeling
Optimale afstemming en overdracht naar VO

Op deze doelen zal in de komende jaren ingezet worden naast een belangrijke factor, de krimp.
Landelijk daalt het aantal basisschoolleerlingen. Ook in Weert is deze tendens zichtbaar. Op
schoolniveau, maar ook op bovenschools (centraal) niveau, zal het beleid erop gericht zijn om de
daling van het aantal leerlingen zo goed mogelijk op te vangen en waar mogelijk te beperken.
2.2

Beleid

De kerndoelen die het ministerie van OCW heeft geformuleerd, worden gerealiseerd. Onze
basisscholen proberen deze doelen met behulp van toetsen en zelfevaluatie te waarborgen. Zij doen
er alles aan om tijdig te signaleren en te communiceren welke leerlingen de kerndoelen mogelijk niet
volledig halen.
Handelingsgericht werken (HGW) en een sterke zorgstructuur zijn van onmisbaar belang om een
optimale kwaliteit te kunnen bieden. We bieden zoveel mogelijk onderwijs op maat. Onze scholen
houden rekening met de verschillen tussen kinderen. Dat geldt voor de leerstijl, de leerontwikkeling,
het taalniveau, maar ook voor de culturele afkomst, het sociale gedrag, de emotionele vaardigheden,
en dergelijke.
De scholen van Eduquaat stimuleren de ontwikkeling van kinderen op diverse niveaus, zoals
cognitief, creatief, sociaal, motorisch en emotioneel. De ontwikkelingen worden gevolgd en met
ouders gecommuniceerd. De mogelijkheden van de leerling bepalen de uitstroom naar het
vervolgonderwijs.
We streven naar de volgende resultaten:
Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Het streven is om elk kind adequate begeleiding en zorg te
bieden via het eigen (zorg)aanbod op de scholen en daarnaast verwijzing naar het S(B) O te
beperken. Iedere school stelt jaarlijks een eigen kwaliteitsrapportage op die besproken wordt in een
IB-overleg met de directies. Daarnaast is de ontwikkeling van de kwaliteitsstructuur aan de orde. We
willen meer gebruiken maken van de verschillende kwaliteiten die binnen Eduquaat aanwezig zijn. In
2013 is de basis gelegd voor de IOT (Intern OndersteunigsTeam). In 2014 heeft er een stevige
doorontwikkeling plaatsgevonden en past de kwaliteitsrapportage binnen het inspectiekader. Alle
indicatoren van de inspectie zijn opgenomen ten behoeve van de zelfevaluatie. Samen met de
expertise groep IB-ers dragen zij met de directeur zorg voor de kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling
van het onderwijs.
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2.3

Bestuurlijke speerpunten

De bestuurlijke speerpunten hebben vooral
betrekking op het in elkaar vlechten van
processen in de nog jonge organisatie. Door de
krimp en de bezuinigingen zijn er maatregelen
nodig die een enorme druk leggen op de
medewerkers. Voor de organisatie is het
zoeken van een weg tussen de te hoge kosten
door het hebben van teveel personeel, krimp,
bezuinigen en het behouden van de kwaliteit.
Speerpunten:
o Het in balans krijgen van de inkomsten
en uitgaven van de stichting
o Opzetten van een meerjarig perspectief
o Inrichten van administratieve processen / bestuurssecretariaat
o Opzetten van een verantwoording- en P&C cyclus
o Opzetten van goed personeelsbeleid met een cyclus die gericht is op
professionaliteitsontwikkeling van de medewerkers
o Personeelsdossier
o Gesprekkencyclus
o Scholing gerelateerd aan de ontwikkeling van de stichting
o Inventarisatie / tevredenheidsmeting en benchmarking
o Onderwijskundige/onderwijs programmatische zaken
o Doorontwikkelen van een sterke zorgstructuur
o Inzet van ICT als middel om het leren onafhankelijk van de leerkracht meer
mogelijkheden te bieden
o Samenwerking met participanten kinderopvang en peuterwerk
o Kwaliteitsontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg
o Door ontwikkelen van de zorgstructuur waarbij een bovenschoolse structuur
ontstaat van kennisontwikkeling en kennisdeling
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2.4

Overige

2.4.1

Versterkte positie als wijkschool

De scholen hebben voornamelijk allen een wijkfunctie. Ouders kiezen ook bij voorkeur voor een
school in hun eigen wijk. De volgende wijkindeling is hiervoor tijdens de fusie in 2010 als
uitgangspunt geformuleerd. Het percentage geeft de streefwaarden aan per school.
Uitkijktoren
Graswinkel 1
Graswinkel 2 (Brede school)
Molenakker 1 en 2
Duizendpoot
Het Dal (Brede School)
Moesel
St. Jozef
2.4.2

Boshoven
Graswinkel
Graswinkel / Kazernelaan / Moesel
Molenakker
Stramproy
Keent / Kazernelaan / Moesel
Moesel / Graswinkel
Altweerterheide

30%
90%
90%
75%
30%
90%
90%
90%

Leerlingprognose

De gemeentelijke prognose wijkt af van de prognose die de stichting zelf heeft opgesteld. De
stichtingsprognoses zijn opgesteld omdat uit ervaring blijkt dat deze beter de werkelijkheid
benaderen dan het standaard rekenmodel dat voor de gemeentelijke prognose gebruikt wordt.
Prognoses

A
Werkelijk

Werkelijk

Cfi

Cfi

B

C

D

E

Verwacht prognose tbv meerjarenbegroting
Werkelijk Cfi 2014 met mindering gemeentelijke prognose

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Markeent, Basisschool ‘t Dal

184

201

233

235

235

233

231

Brede school Moesel

284

279

298

291

290

288

285

Basisschool St. Jozef

82

76

81

81

82

81

79

164

162

162

161

156

152

148

95

95

110

125

130

130

130

OBS Graswinkel

427

410

373

360

359

355

350

OBS Molenakker

431

412

406

416

417

411

408

1667

1635

1663

1669

1669

1650

1631

-32

28

6

0

-17

-19

OBS Uitkijktoren
OJBS Duizendpoot

TOTAAL
KRIMP

(Cfi = Centrale Financiën Instellingen, is het bekostigingsorgaan van het ministerie van onderwijs)

2.4.3

Brede Scholen, buitenschoolse opvang (BSO) en tussenschoolse opvang (TSO).

Sinds enkele jaren wordt de BSO en TSO door Humanitas georganiseerd. Het peuterspeelzaalwerk
valt ook onder de verantwoordelijkheid van Humanitas met uitzondering van de Jozefschool. De
samenwerking tussen school en opvang moet nog verder vorm krijgen.
De wet OKE, de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie is 1 augustus 2010 in werking
getreden. Deze wet heeft vooral veel gevolgen voor het beleid van gemeenten. De wet beoogt jonge
kinderen met een taalachterstand alle kansen te bieden om die achterstand in te halen. In het kader
van de wet OKE gaat de Onderwijsinspectie toezicht houden op de voor- en vroegschoolse educatie
(VVE). Een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf of de groepen 1 en 2 van een basisschool is een vorm
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van voor- en vroegschoolse educatie, waar VVE wordt aangeboden. Eind 2012 heeft de Inspectie van
Onderwijs een inventarisatie gemaakt van de VVE-locaties in alle Nederlandse gemeenten. Hierbij is
de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie beoordeeld. De bestandsopname laat zien dat de
kwaliteit van vve zowel op gemeentelijk niveau als op de vve-locaties verbeterd moet worden. Om de
kwaliteit van vve te verbeteren houdt de inspectie toezicht op het vve beleid van gemeenten.
We zien de laatste jaren een afname van het aantal kinderen dat naar het peuterwerk gaat of naar de
kinderdagopvang. Dat betekent dat de kinderen die op de instroomgroep in de basisschool
binnenkomen veel nog niet kennen/kunnen. Ze zijn nog niet gewend in een groep te participeren,
uitgesteld aandacht, samenspelen, etc. zijn veelal nog niet ‘geoefend’. Dit vraagt een extra inspanning
van het onderwijs. Het is wenselijk, voor sommige kinderen feitelijk noodzakelijk, dat zij een
voorschoolse voorziening bezoeken. Er blijven veel kansen liggen om in een contextrijke omgeving te
spelen en jezelf te kunnen ontwikkelen. Hier ligt een bijzonder zorgpunt!
2.4.4

Leerlingvolgsysteem/ gebruik BRON

Op alle Eduquaat scholen wordt voor het monitoren van de opbrengsten gebruik gemaakt van CITO
toetsen en het leerlingvolgsysteem.
Alle scholen zijn aangesloten op BRON als middel om het aantal leerlingen en de beschikking voor
zorgleerlingen aan te kunnen geven en te kunnen volgen. Het proces van invoer en controle op
leerlingen (inkomsten van de organisatie) is binnen Eduquaat gecentraliseerd en wordt uitgevoerd
door het secretariaat.
2.5

Tevredenheidsmeting

In 2014 is er geen nieuwe tevredenheidsmeting uitgevoerd. In 2011 was de eerste meting. Er is
voor gekozen om in 2013 dezelfde meting uit te voeren als die van 2011. De
tevredenheidsmetingen laten geen grote verschillen zien. De tevredenheid in zijn algemeenheid is
iets groter geworden.

Een landelijke vergelijking van de algemene tevredenheidsscore per school op basis van de
verschillende doelgroepen.
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Na analyse van de meting komen de volgende verbeterpunten naar voren:

Variatie in leer en hulpmiddelen(m)

Lesstof aansluiten bij niveau (m)

Gebruik van computers en samenhang (m + l)

Voorzieningen voor specifieke leerbehoeften (m)

Aandacht voor waarden en normen (lln.)

Betrokkenheid ouders bij de school (m)

Management is op de hoogte gang van zaken op school (m)

Eenduidigheid in uitvoering van beleid (m)

Tijdigheid schriftelijk communicatie (m)

Veiligheidsbeleid (l)

Bespreken van ontwikkelingsmogelijkheden (m+l)

Effectiviteit vergaderingen en besluitvorming (m)

Taakverdeling en interesses (m)

Adequaat ziekteverzuimbeleid (m)
(noot: m = management / l = leerkrachten / lln = leerlingen)
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3. Personeel

3.1

Doelstellingen

Goed personeelsbeleid is de kern van de kwaliteit van het onderwijs en leidt o.a. tot:
- duidelijke handvatten om de organisatorische inrichting van een school af te stemmen op de
personele mogelijkheden en deze mogelijkheden te beïnvloeden;
- mogelijkheden om tot loopbaanontwikkeling te komen, bijvoorbeeld door mobiliteit en het
bevorderen van deskundigheid;
- meer welzijn van personeel, met bijvoorbeeld als effect, arbeidstevredenheid, minder uitval van
personeelsleden, minder organisatorische gedoe en minder (vervangings)kosten;
- een positief effect op het onderwijskundige proces betere kwaliteit van het onderwijs;
- een positieve bijdrage aan het imago van het beroep;

3.2

Beleid

De beleidsvrijheid voor schoolbesturen is de laatste jaren toegenomen. Naast de kansen zijn de
verantwoordelijkheden en risico’s toegenomen. Door op een adequate manier invulling te geven aan
deze beleidsruimte, neemt stichting Eduquaat haar verantwoordelijkheid en worden de risico’s
beperkt.
Binnen Eduquaat is het personeel een belangrijke factor voor het realiseren van de doelen van de
organisatie. Het personeelsbeleid en het uitvoering geven aan het beleid bepaalt in belangrijke mate
de kwaliteit van de organisatie. We noemen dit het Integraal Personeelsbeleid (IPB). Het IPB verwijst
naar de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen van de organisatie en de consistentie van
het personeelsbeleid op zichzelf. Bijvoorbeeld de visie van Eduquaat/school op de te bereiken doelen,
de methodiek, het pedagogisch klimaat, etc. dient te worden vertaald in kennis, capaciteit, gedrag,
kortom de organisatie in samenhang met de kwaliteit en competenties van de medewerkers.
Voor de stichting ligt in de komende jaren de nadruk op het neerzetten van een professionele
aanspreekcultuur en de kwaliteitsontwikkeling van het personeel door:
- optimale inzet van ARBO: gezondheidsbeleid, ziekte en verzuimbeleid
- in de gehele stichting de gesprekkencyclus beter in te zetten met daaraan gekoppeld een
duidelijk en eenduidig personeelsdossier. (ontwikkelingsgesprek / beoordelingsgesprek)
- de scholing af te stemmen op de missie en visie van de stichting en daaruit afgeleid de te realiseren
doelen van de school
- De cao is een risicofactor omdat steeds opnieuw bij het inzetten van tijdelijk personeel
verplichtingen opgelopen worden. In een krimpsituatie is dit desastreus voor het financiële
evenwicht. Er moet aandacht komen voor flexibilisering van de inzet van personeel.

3.2.1

Wettelijk kader

De Wet op het Primair onderwijs (WPO) en de CAO zijn kader stellend voor het IPB. De regelgeving is
beperkend in de te kiezen beleidsruimte die Eduquaat zou wensen. Via de PO-Raad en de
besturenorganisaties wordt geprobeerd de gewenste ruimte te beïnvloeden.
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3.2.2

Werkgroep IPB

Er is een beleidsvoorbereidende werkgroep IPB. De taakstelling van deze werkgroep is het adviseren,
voorbereiden en formuleren van Integraal Personeelsbeleid. De bestuurder participeert zoveel
mogelijk mee in de werkgroep.
Volgens het onderstaande stappenplan komen beleidsdocumenten voor personeelsbeleid tot stand.
Stap

Actie

door ...

1

verzamelen van input (meningen, bestaande



werkgroep IPB

teksten, aandachtspunten e.d.)
2

ontwerpen van concept



werkgroep IPB

3

terugkoppeling naar de schoolteams



werkgroep IPB



werkgroep IPB

terugkoppeling naar BMT
4

bijstelling van concept

5

voorlopige vaststelling

6

Sommige

documenten

CvB
dienen

ter RvT

goedkeuring voorgelegd te worden aan de
toezichthouder
7

medezeggenschapsprocedure

GMR



adviesrecht



oudergeleding



instemmingsrecht



personeelsgeleding

8

definitieve vaststelling

CvB

9

bekendmaking aan personeel

directeuren

De gesprekkencyclus heeft zijn weg in het afgelopen jaar gevonden. Alle scholen werken nu met een
functioneringsgesprek en in 2014-2015 worden de eerste proef beoordelingsgesprekken gehouden.
De IPB groep heeft een profiel gemaakt van wat een leerkracht Eduquaat (zou) moeten zijn (Kennis,
vaardigheden en houding). Ze hebben daarnaast de procedure voor het afnemen van een
beoordelingsgesprek opgesteld. Ze hebben binnen alle scholen een voorlichtingssessie gehouden.
Daarnaast hebben ze initiatief genomen om de ontwikkeling van het lerarenregister ter hand te
nemen.
De directeuren hebben zich ingeschreven als register directeur, hebben een ontwikkel assessment
laten afnemen en zijn aan de slag met intervisie.

3.3

Overige

 Regel- en wetgeving:
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o Actieplan Leerkracht: Functiemix: in het afgelopen jaar zijn daar waar medewerkers voldeden
aan de functiekwaliteiten van LB, medewerkers in die functie benoemd. Waar in de eerste
jaren er een werving plaats vond, wordt de LB functie nu een resultaat van de
gesprekkencyclus. De leerkracht en directeur werken samen aan de loopbaan ontwikkeling. Op
bestuurlijk niveau wordt getoetst of een medewerker voldoet of nog voldoet aan de LB-norm.

Schaal

Aantallen

Man %

Vrouw
%

2

1%

1%

1%

1

1

1%

0%

1%

1

1

1%

0%

1%

Man

Vrouw

01

1

1

02
03

Totaal
schaal

Totaal
schaal

04

6

6

0%

4%

4%

06

2

2

0%

1%

1%

LA

14

79

93

10%

57%

67%

LB

8

25

33

6%

18%

24%

1

1

0%

1%

1%

114

139

18%

82%

100%

LC
Totaal
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4.

Financiën

In dit hoofdstuk gaan we in op het financiële beleid van Stichting Eduquaat.
4.1
Doelstellingen
Stichting Eduquaat wil een verantwoord financieel beleid voeren. We willen de middelen optimaal
inzetten ten behoeve van de onderwijskwaliteit en tegelijkertijd de risico’s voldoende afdekken. Dit
willen we bereiken door de volgende centrale doelstellingen:
 Een transparante planning en control.
Dit houdt in dat:
o de begroting en de jaarrekening op tijd opgesteld en vastgesteld zijn.
o tussentijds de verschillen ten opzichte van de begroting gerapporteerd worden. Zo
kan het management als dat nodig is tijdig bijsturen.
o meerjarenbegrotingen jaarlijks opgesteld en geactualiseerd worden. Op deze manier
worden risico’s tijdig financieel in kaart gebracht en kunnen we hierop anticiperen.
 Beschikbare budgetten vraaggestuurd inzetten, gericht op het verhogen van de
onderwijskwaliteit.
 Het management is financieel deskundig.
 Omslag maken van financieel beheer naar financieel beleid. Scholen zijn zelf
verantwoordelijk voor het financieel beleid.
4.2

Beleid

De planning en controlecyclus wordt als volgt vormgegeven: per schooljaar wordt een begroting
opgesteld. Per kwartaal wordt een managementrapportage opgesteld die bestaat uit de realisatie
van de financiële exploitatie en de uitputting van het allocatiemodel.
Jaarlijks wordt er een meerjaren begroting opgesteld, die gebouwd is op een meerjaren personele
begroting, een meerjaren investeringsbegroting en een meerjaren onderhoudsplan.
Aan het einde van elk boekjaar worden de financiën verantwoord in de jaarrekening. De jaarrekening
is een onderdeel van het jaarverslag zoals u dit nu voor u heeft.
4.2.1

Bestuurlijke speerpunten

Om de centrale doelstellingen te bereiken hebben we vorig jaar een aantal speerpunten benoemd.
 Begrotingssystematiek / keuze allocatiemodel
 Investeringsbeleid
 Treasurybeleid
 Gezonde financiële meerjarenbegroting
 Meer financieel inzicht bij het management
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Begrotingssystematiek
Voor het inzetten van de personele lumpsum hebben wij gekozen voor een allocatiemodel.
Dit houdt in dat alle personele baten en lasten bovenschools verantwoord worden. De
scholen krijgen hun personele budget in Formatie Plaats Eenheden (FPE’s) toebedeeld tegen
een gemiddelde personeelslast. Hiermee maak je de beheersbaarheid van de inzet personeel
voor de scholen makkelijker. Het financiële risico ligt bovenschools.
De systematiek is in 2014 niet gewijzigd.
Investeringsbeleid
Het investeringsbeleid is niet gewijzigd.
Soort activa
Verbouwingen voor eigen rekening
Aanpassingen die niet gefinancierd worden door de gemeente
Buitenspeelmateriaal
Speeltoestellen e.d.
Meubilair
Leerlingensets, kasten, bureaus etc.
Leermiddelen
Leermethoden, spelmateriaal etc.
Duurzame apparatuur
Televisie, camera, dvd speler etc.
ICT apparatuur
Computers, beamers, beeldschermen, printers etc.
ICT apparatuur
Digitale schoolborden
ICT apparatuur
Infrastructuur
Vervoersmiddelen
Minimumbedrag voor opname in de activa registratie

Afschrijvingstermijn
20 jaar
10 jaar
17 en 20 jaar
8 jaar
2, 5, 6, 8 en 20 jaar
2, 3 en 4 jaar
8 jaar
10 jaar
6 jaar
€ 500 (incl. BTW)

Treasurybeleid
De bestuurder heeft een nieuw treasury-statuut opgesteld. Dit is niet gewijzigd in 2014.
Jaarlijks wordt advies gevraagd aan het bedrijf Montesquieu om te bezien wat het beste
gedaan kan worden met de liquide middelen. Minimaal één keer per jaar komt de treasurycommissie bij elkaar. Van de bespreking wordt een verslag gemaakt.
Gezonde financiële meerjarenbegroting
Na de invoering van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs zijn besturen zelf
verantwoordelijk voor hun financiën. Dit houdt in dat stichting Eduquaat elk jaar een bedrag
ontvangt waaruit alle kosten gedekt moeten worden. De basis van de bekostiging is het
aantal leerlingen dat op de scholen zit. De verwachting voor de toekomst is dat het aantal
leerlingen redelijk stabiel, waardoor er de baten min of meer gelijk zullen blijven. Om de
juiste keuzes te kunnen maken, ook voor de toekomst, is het van belang dat er inzicht is in de
cijfers van de toekomst. Jaarlijks wordt een meerjarenbegroting opgesteld op basis van de op
dat moment aanwezige inzichten, leerlingen prognoses en beleid.
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Meer financieel inzicht bij het management
De bestuurder heeft maandelijks een gesprek met elke schooldirecteur over het zijn of haar
school. In dit gesprek wordt de stand van de exploitatie van de betreffende school
doorgesproken. In 2014 zijn er geen maandelijkse gesprekken geweest, direct gericht op de
financiën. Er zijn gemiddeld per 3 à 4 maanden gesprekken gevoerd over de financiën. Steeds
moest daarbij geconstateerd worden dat de onderliggende data niet betrouwbaar waren.
Uiteindelijk heeft dit ook geleid tot het opzeggen van het contract bij OSG-Metrium.
4.2.2

Prestatiebox Primair Onderwijs

De besteding van de stimuleringsmiddelen heeft haar beslag gekregen in verschillende projecten:
- De middelen zijn school specifiek ingevuld omdat niet iedere school dezelfde thematiek als
speerpunt had.
- Overige inzet van de middelen:
- Verdere uitbouw van de doorlopende lijnen op het gebied van taal en rekenen
- Aansluiting PO / VO blijft aandacht nodig hebben
- Bijscholing/professionalisering van medewerkers is doorgezet ondanks het wegvallen
van een deel van de bekostiging
Een aantal concrete gerealiseerde ontwikkelingen:
- OGW (Opbrengstgericht werken) is speerpunt in alle Eduquaat scholen. Er wordt gewerkt
met groepsplannen / werken met arrangementen. De ondersteuning bij het opstellen en
vooral het analyseren van de data gebeurt door de intern (IB-ers) en extern
schoolbegeleiders. Het is een leerproces om op didactisch (en pedagogisch) gebied de groep
in beeld te hebben en de juiste interventies te plannen.
- Door alle scholen wordt eenmaal per jaar een kwaliteitsrapportage samengesteld. De
kwaliteitsrapportage is een doorkijkje door de school, het team, de methodes, etc. Het gaat
om de voorgenomen ontwikkeling en de realisatie. De analyses om de kwaliteit te
verbeteren gebeuren in een gezamenlijke sessie met directie en IB-ers. Het volledige
inspectiekader is in 2014 mee opgenomen in de kwaliteitsrapportage.
- Op bovenschools niveau is een ‘IOT’ ingericht. (intern ondersteuningsteam) De drie
medewerkers die een rol hebben in het IOT hebben ieder 2 dagen om te investeren in het
ondersteunen en helpen van de expertgroep (de IB-ers op schoolniveau). De
kwaliteitsbewaking, delen van kennis, ondersteuning op thema’s wordt gecoördineerd door
het IOT. De afstemming op bovenschools niveau vindt plaats tussen de directie en het IOT.
- Versterken van taal en rekenen: op diverse scholen zijn pilots ingericht om op
referentieniveaus 1f betere interventies tot je beschikking te hebben. Er zijn specifieke
materialen aangeschaft waaronder hard- en software voor deze specifieke doelgroep.
- In september is er door de instroom van buitenlandse kinderen een NT2 klas (Nederlands als
tweede taal – opvanggroep voor kinderen die niet aanspreekbaar zijn) ingericht. Door het
IOT is in samenwerking met enkele leerkrachten een programma opgezet waarbij de
kinderen ’s morgens extra taalonderwijs krijgen in de taalklas (op Markeent) en ’s middags
met enkele opdrachten in hun eigen school participeren.
- Er zijn op stichtingsniveau netwerken georganiseerd rond belangrijke thema’s o.a. rond het
Jonge Kind en Taal/lezen. Het taalcoördinatoren netwerk heeft in 2014 zich vooral gericht op
leesbevordering. Er is onder andere ook een avond georganiseerd voor ouders en kinderen in
samenspraak met de bibliotheek. De scholen hebben een zogenaamd boekenhuis. Daarin
kunnen boeken gelegd worden die niet meer gelezen worden en meegenomen worden (geen
bibliotheek functie) De boeken reizen op deze manier door de wijk. De avond is zeer goed
bezocht.
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Een belangrijk poot is de scholing van medewerkers. De Eduquaatacademie is haar derde en
laatste jaar in deze vorm ingegaan, er zijn boostersessie geweest rond brein en leren. Er is
veel aandacht voor scholing die praktisch is en het dagelijks handelen van de leerkracht
versterkt.
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5.

5.1

Huisvesting
Cijfers
Omschrijving
2014

Doelstellingen

Doelstellingen: realiseren van een dekkende exploitatie en
onderhoud
Zorg dat de gebouwen er goed en onderhouden uitzien
(het gebouw: je visitekaartje)
5.2

BVO (m2)
Uitgaven
Locaties
Aantal lokalen
Verhuurd
Leegstand

12.384
€ xxx
9
87
15
3

Beleid

Algemeen
Eduquaat staat op het standpunt dat een schoolgebouw een gebouw in de wijk is en veel meer
gebruikt zou moeten worden dan alleen tussen 8.30 en 16.00 uur. Het streven is op termijn te
groeien naar centra die een wijkfunctie hebben.
Het beleid is erop gericht om de m2 zo effectief mogelijk in te zetten. Daarvoor wordt de
samenwerking gezocht met Humanitas en de stichting verbreding Basisschool Altweerterheide als
leveranciers van kinddiensten zoals opvang en peuterwerk.
Planmatig onderhoud
Planmatig onderhoud is in de afgelopen jaren op voldoende niveau uitgevoerd.
Jaarlijks wordt het meerjaren onderhoudsplan bijgesteld. Daaruit is gebleken dat de reservering op
termijn te laag is. In 2014 zijn de onderhoudsplannen opgesteld en geactualiseerd waar nodig. Op
basis hiervan is de dotatie van de voorziening groot onderhoud geactualiseerd. Voor 2015 geldt dat
we kritisch moeten gaan kijken naar het onderhoud. Het buitenonderhoud dat voorheen de
verantwoordelijkheid was van de gemeente is per 1 januari 2015 doorgedecentraliseerd naar de
besturen PO.
Samen met Meerderweert wordt binnen Amenso, waar een medewerker speciaal voor huisvesting is
ingehuurd, het proces rond onderhoud scherp bewaakt. In 2015 wordt een nulmeting ten aanzien
van het buitenonderhoud afgenomen door een extern bureau. Deze nulmeting wordt betaald door
de gemeente en is uitgangspunt voor het buitenonderhoud en voor het maken van de definitieve
afspraken rond de doordecentralisatie.
Eigenaarschap
De complexiteit rond eigenaarschap bij gebouwen wordt groter. Niet alle gebouwen zijn meer in
juridisch eigendom van de stichting. De nieuwe school Markeent is eigendom van de
woningcoöperatie Wonen Limburg, wordt gehuurd door de gemeente en om niet verhuurd aan
Eduquaat. In de huurprijs van de gemeente zit ook een percentage voor het buitenonderhoud. De
besturen ontvangen echter met ingang van 1 januari inkomsten ten behoeve van het
buitenonderhoud. In 2015 moet dit uitgewerkt worden. De MFA (Multi functionele accommodatie)in
Stramproy is volledig (juridisch en economisch) eigendom van de gemeente Weert.
Krimp
Gemeentelijke ontwikkelingen: de krimp binnen de gemeente Weert is in 2014 afgevlakt. Op termijn
zijn 4500 m2 volgens de VNG norm niet meer nodig in het basisonderwijs. (Mogelijk dat we kinderen
dan meer fysieke ruimte kunnen bieden!) De materiële instandhouding vanuit de Rijksoverheid is te
laag is om de feitelijke kosten te dekken. Daarnaast drukken de exploitatielasten door de krimp flink
op de begroting. Er loopt nog steeds een landelijk onderzoek naar de bekostiging, een initiatief van
de PO-Raad.
© Eduquaat / OSGMetrium
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5.3 Ontwikkelingen
Ontwikkelingen: zoals eerder aangeduid, is de ontwikkeling van brede scholen en het gebruik van
schoolgebouwen een gemeente breed probleem. Daarbij speelt ook de vraag vanuit het SO om in
Weert meters ter beschikking te krijgen zodat kinderen niet vervoerd hoeven te worden tot ver
buiten de gemeente. Deze discussie vraagt om een brede maatschappelijke discussie in Weert over
visie, kwaliteit van samenleving, etc. De gemeente heeft de regie over deze te voeren discussie. Eind
2010 heeft de eerste bijeenkomst tussen gemeenteraad, college en onderwijsveld plaatsgevonden.
Deze bijeenkomst heeft een aantal basisuitspraken opgeleverd bij het inrichten van de LEA
conferentie eind 2011. Het een en ander moet vorm krijgen binnen de inrichting van Passend
Onderwijs (verantwoordelijkheid schoolbesturen) en de transities in het sociale domein
(verantwoordelijkheid gemeente). De gemeente neemt een proactieve en verbindende rol in om de
ontwikkelingen zo optimaal mogelijk uit te lijnen.
In 2013 is er een krediet gegeven vanuit de provincie en de gemeente Weert voor het realiseren van
een Kennis en Expertise centrum. Het is geen gebouw met bureaus maar een plek waar kinderen
‘boven institutioneel’ in arrangementen die activiteiten aangeboden krijgen die passend zijn.
Eduquaat heeft geen financiële belangen of risico’s in het centrum maar steunt, vanuit haar
opvatting over samenwerken in tegengaan van versnippering, het initiatief.In 2014 is door de
gemeenteraad ingestemd met het realiseren van een voorziening voor een kennis en expertise
centrum (KEC)
In onderstaande tekst zijn de uitgangspunten beschreven waarin uitgegaan wordt van de vraag van
het kind/ouder en een ontschotting van de instellingen om een beter product te kunnen realiseren.
Omslag in denken en handelen gewenst
De gesprekspartners concluderen dat een omslag in denken en handelen noodzakelijk is. Op basis van
diverse landelijke en regionale ontwikkelingen en ontwikkelingen in de samenleving wordt de
vraagstelling rond kind en gezin steeds complexer. Dit vraagt het uiterste van alle organisaties die bij
de opvoeding en onderwijs betrokken zijn. Het blijkt dat door afnemende financiering, segmentering,
instituutsdenken, concurrentie op zorg, versnippering en gebrekkige onderlinge afstemming het
steeds moeilijker wordt, zo niet onmogelijk, om het onderwijs of die zorg te bieden die doelmatig en
efficiënt is voor dat kind of dat gezin.
De regio Weert/Nederweert staat voor de uitdaging om met minder geld een beter niveau van
dienstverlening te realiseren. In de gesprekken worden de volgende uitgangspunten genoemd :
 Het kind (en gezin) moet centraal staan, niet de instituten.
 Waar mogelijk ontschotten, middelen koppelen, voorzieningen bundelen;
 Middelen moeten flexibeler, adequater, integraler en efficiënter ingezet kunnen worden.
 Scholen zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, een passend onderwijsaanbod en de
mogelijkheden voor signalering en doelmatige interventies.
 De bureaucratie wordt uit het systeem gehaald door een ander mechanisme van toewijzing
en verdeling van middelen.
 Geen concurrentie op beperkte middelen.
 Doorzettingsmacht is noodzakelijk.
 Zorgen voor doorlopende ontwikkeling PO/ VO.
 De ontwikkeling van passend onderwijs, ingezet door het ministerie van OCW en de
doordecentralisatie van de Jeugdzorg van de provincie naar de gemeente moeten worden
ingezet om een kwaliteitsslag mogelijk te maken.
Zie ook de notities:
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‘Onderwijs en opvoeding’ (Notitie Meerderweert/ Eduquaat)
LEA – nota 2012 t/m 2015 Gemeente Nederweert en Weert (’Geen kind tussen wal en schip 2.0’).
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6.

Bedrijfsvoering / Interne beheersing /risicomanagement

6.1 Beleidsprocessen
 Besturingsmodel: sinds de oprichting van Eduquaat is er sprake van een zogenaamd 2 tier model,
model RvT – CvB.
 Borging bedrijfsprocessen/administratieve organisatie: wat kan en efficiënt is wordt centraal
geregeld.
 Beleidsplanning uitvoering, bewaking en bijstelling: onderdelen van de PDCA, waarbij prestaties
meetbaar zijn.
 Het risicomanagement krijgt vorm door in beleidsdocumenten en meerjarenbegroting altijd een
hoofdstuk met risico’s te benoemen en waar nodig actie te ondernemen. Hiermee zijn risico’s
integraal onderdeel van de planning en control cyclus.
6.2

Beheersprocessen

De onderdelen van planning en control (het strategisch meerjaren beleid – jaarplan – begroting –
managementrapportages – meerjaren begrotingen) zijn belangrijke instrumenten voor interne
beheersing van de organisatie en het tijdig constateren van risico’s.
Begin 2012 heeft de bestuurder een nieuw compact Koersplan 2012-2016 neergezet, waarin scherp
de focus is neergezet. Op basis hiervan hebben directeuren hun schooljaarplan gemaakt. In 2013 is
dit koersplan uitgewerkt voor het schooljaar 2013-2014 en in 2014 voor de periode 2014-2015. We
zitten nu in het laatste schooljaar van het koersplan. In 2015 wordt een nieuw koersplan
gepresenteerd.
Er worden een aantal managementtools gebruikt binnen onze planning & controlcyclus, waarmee
wij de beoogde formatieve, personele en financiële doelen kunnen monitoren. Het opstellen van
deze managementtools was uitbesteed aan OSG.
Vóór aanvang van het kalenderjaar wordt een financiële kalenderjaarbegroting opgesteld, waarin de
doelstellingen financieel zijn vertaald. Hiernaast wordt vóór aanvang van het schooljaar een
formatieplan opgesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde allocatiemodel,
waarin per school de formatieplaatsbudgetten staan vermeld (FPE’s).
Per kwartaal wordt een financiële managementrapportage opgesteld, waarin de realisatiecijfers
worden afgezet tegen de vastgestelde begroting. Deze rapportage wordt zowel op stichtings- als op
schoolniveau opgesteld. De basis voor de rapportage wordt gevormd door de financiële
administratie van OSG. Hiernaast wordt per kwartaal de realisatie in fte en FPE afgezet tegenover het
vastgestelde allocatiemodel. Voor het laatste kwartaal is dit niet meer uitgevoerd omdat de cijfers
niet actueel en betrouwbaar waren (zo was eerder gebleken).
Hiernaast wordt jaarlijkse een meerjaren personele begroting, meerjaren investeringsbegroting en
een meerjaren integrale begroting opgesteld cq geactualiseerd aan de hand van de op dat moment
meest actuele personele bekostiging, personele bezetting, jaarrekeningcijfers en
leerlingenprognoses. Hierbij worden de risico’s meegenomen.
Na afloop van het kalenderjaar wordt een jaarverslag (waaronder de jaarrekening en
bestuursverslag) opgesteld, zoals deze nu voor u ligt. In hoofdstuk 8 vindt u een analyse van de
verschillen tussen de uiteindelijke realisatiecijfers, de begroting en de cijfers van het voorafgaande
kalenderjaar. Dit is het laatste jaarverslag dat in samenwerking met OSG wordt opgesteld.
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6.3

Risicomanagement

Ondermeer de volgende risico's spelen bij stichting Eduquaat een rol:
Een onbetrouwbare overheid
De overheid is onvoorspelbaar doordat zij wijzigingen in de regelgeving doorvoeren die
kostenverhogend werken en waarvoor geen compensatie gegeven wordt in de bekostiging.
Voorbeelden hiervan zijn de wijzigingen in de belastingwetgeving, verhogen van sociale
premies en de verhoging van de BTW.
De Wet Werk en Zekerheid vormt voor de onderwijssector een bijzondere bedreiging. Bij ziekte
moet vervanging mogelijk zijn. Wanneer echter teveel verplichtingen worden opgebouwd
verliezen we veel geld aan of Pay-rolling of aan transfer gelden.
Onbetrouwbaarheid en het ontberen van adequate financiële sturingscijfers
Het is gebleken dat de data die aangeleverd werden niet betrouwbaar zijn. Met name de
overgang bij OSG naar een ander administratief programma AFAS heeft tot zeer veel ergernis
en onbeheersbaarheid geleid. Daarnaast zijn er veel medewerkers van OSG door reorganisatie
naar werk elders gegaan. In oktober was er niemand meer bij OSG operationeel werkzaam die
de organisatie Eduquaat kende! Dit is in 2013 niet als een risico onderkend maar heeft grote
gevolgen gehad voor de beheersbaarheid van de financiën in 2014.
Regelgeving t.a.v. rechtspositie personeel
De regelgeving ten aanzien van de rechtspositie van medewerkers zoals deze is vastgelegd in
de CAO Primair onderwijs dwingt schoolbesturen om steeds alert te zijn op het aangaan van
verplichtingen (o.a. benoemen tijdelijke medewerkers en herbenoemingsverplichting). Dit
belemmert op dit moment stichting Eduquaat om flexibel om te kunnen gaan met de inzet van
personeel en medewerkers te kiezen op basis van kwaliteit. Dit risico wordt beheerst door
beleidskeuzes vooraf te toetsen aan de regelgeving.
Passend onderwijs
Bij de invoering van passend onderwijs en de transitie van jeugdzorg is het belangrijk om in
goede afstemming met alle partijen en in verbinding met elkaar een goede structuur neer te
zetten. Wanneer dit niet gebeurt zal er geld weglekken dat feitelijk bedoeld is voor de zorg van
leerlingen. De gemeente heeft in de proces de cruciale regierol, waar stichting Eduquaat mede
afhankelijk van is.
Financiering door gemeentes
De druk op financiële ruimte van gemeentes wordt steeds groter door bezuinigingen van het
rijk. Stichting Eduquaat loopt het risico dat de achterstandsmiddelen deels of helemaal niet
ontvangen gaan worden. De begroting is op dit onderdeel na 2014 verlaagd. Zo zijn eind 2014
de LEA gelden verlaagd, wordt er bezuinigd op het zwemonderwijs, de regorganisatie van de
gym-accommodaties en de combinatiefunctionaris. Bezuinigingen die direct invloed hebben
op de kwaliteit van het onderwijs.
Eerder is het thema VVE al genoemd als een ontwikkeling die direct gevolgen heeft voor de
kwaliteit van het onderwijs. Eduquaat is op veel fronten afhankelijk van gemeentelijk en
daarmee politiek beleid.
Ontwikkelingen binnen Eduquaat
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Binnen stichting Eduquaat is er een inhoudelijke ontwikkeling noodzakelijk om de kwaliteit van
het onderwijs voor de toekomst te verbeteren en te waarborgen. Onderwijs dient haar
toegevoegde waarde af te stemmen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Kinderen en
gezinnen stellen een ‘andere vraag’ aan het onderwijs anno de 21ste eeuw. Onderwijs moet
zichzelf opnieuw uitvinden en zich ontwikkelen tot een partner voor ouders en kinderen.
De voornaamste beheersingsmaatregel die stichting Eduquaat heeft doorgevoerd om grip te krijgen
de risico’s is het opzetten van een goede planning en controlcyclus. Bij het opstellen van
beleidsdocumenten en de meerjarenbegroting worden risico’s benoemd en eventuele maatregelen
verwerkt. In 2014 was Eduquaat niet in-controle!
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7.
7.1

Continuïteitsparagraaf
Doorkijkje 2015 en daarna

Een belangrijke stap die gezet is, is het afscheid nemen van OSG. Door samen met Meerderweert
Amenso op te zetten (eigen administratiekantoor) verwachten we 2015 in control te zijn. De eerste
tekenen zijn zeer positief alleen al omdat Edquaat nu veel directer toegang heeft tot de data, de
controller dagdagelijks meekijkt, een medewerker HRM en huisvesting als staf functioneren. De
kosten voor de administratieve ondersteuning zijn vrijwel gelijk gebleven. De kwaliteit en de
hoeveelheid beschikbare uren zijn toegenomen.
In het koersplan is kaderstellend voor de stichting – HGW (Handelingsgericht werken) en OGW
(Opbrengst Gericht Werken). Voor de implementatie van HGW/OGW is gekozen voor een
stichtingsbrede scholing. De kwaliteitsontwikkeling wordt centraal gemonitord. Het IOT en het IBnetwerk spelen hierbij een belangrijke rol. De nieuw opgezette zorgstructuur is een belangrijke pijler
voor de kwaliteit in de organisatie. In de komende jaren is hier veel aandacht nodig waarbij meer
mandaat komt te liggen bij het IOT. Denk daarbij o.a. aan doorzettingsmacht rond ontwikkelingen
binnen het kader van Passend Onderwijs, individuele begeleiding en afstemming van het onderwijs.
Uitgangspunt is het bieden van ontwikkelingskansen aan alle kinderen, investeren dichtbij de
‘werkvloer’.
Het wordt steeds duidelijker dat de ontwikkeling door 5 pijlers gedragen wordt:
- De kwaliteit van het individu in relatie tot zijn/haar team, de professionalisering van
medewerkers en het versterken van hun handelen
- Flexibilisering van het systeem (de systemen). Kinderen (mensen) moeten zich aanpassen
aan systemen. Systemen die star zijn en uitsluiten. De flexibilisering van systemen vraagt veel
van de organisatie maar biedt kansen voor iedereen. Er zijn andere mechanismen nodig. Niet
de verticale macht maar uitgaan van de horizontale kracht. Het verbinden van mensen en
het vertrouwen op hun professionaliteit.
- De inzet van ICT. De ICT ontwikkelingen gaan hard. De beschikbare materialen hebben het
niveau om het handelen van leerkrachten te ondersteunen. Verwacht mag worden dat
binnen een redelijke termijn (3 jaar) er software ontstaat waarbij het kind minder afhankelijk
is van het leren dat aangereikt wordt door een leerkracht. Van consumerend leren naar
ondernemendheid.
- De relatie met ouders. Een betrokken ouder is een betere voorspeller voor een succesvolle
loopbaan dan de opleiding van de ouder. Inzetten op de relatie ouder, kind en school is van
belang voor de kwaliteitsontwikkeling. Het gaat daarbij om meebeleven, meedoen,
meedenken en meebeslissen.
- De vijfde en laatste pijler is de verbinding in netwerken. De school maakt slechts een klein
onderdeel uit van de infrastructuur rond kind en gezin. Door in de juiste netwerken te
participeren, elkaar te kennen en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten is het mogelijk
om beter af te stemmen op de vraag van het kind en het gezin.
De ICT ontwikkeling speelt een belangrijke rol. Steeds meer met een helder en operationeel doel. In
de komende jaren wordt ICT een steeds belangrijkere factor. Niet alleen als instrument voor de
leerkracht maar juist ook als mogelijkheid voor individuele kinderen om onderdelen van het
curriculum zelfstandig eigen te laten maken. De eerste ontwikkelingen/pilots als Snappet tonen aan
dat er rendement te halen is voor kinderen en leerkrachten. Daarbij is wel ander gedrag en kennis
van leerkrachten nodig. Het ontwikkelingsgesprek voeren met kinderen, de relatie met kinderen, het
bemoedigen en vanuit goede observaties en data-analyse interventies plannen. Vaardigheden die
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nieuw zijn, geoefend moeten worden en waar zeker een stuk scholing voor nodig is. Leren van en
met elkaar is hierbij essentieel. Inzetten op netwerken tussen medewerkers van Eduquaat levert veel
op. Naast kennisdeling is de betrokkenheid met elkaar, het leren kennen van de scholen een
belangrijk item. Eduquaat als geheel wordt steeds beter gevoeld als een paraplu om samen kwaliteit
te ontwikkelen voor kinderen.
De belangrijkste ontwikkeling zit in de cultuur en aanspreekbaarheid van alle medewerkers van
Eduquaat. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de professionele
ontwikkeling en elkaars werkplezier. Door op een transparante manier inzicht te geven in de
ontwikkelingen van de organisatie breed, horizontale mobiliteit, leernetwerken, etc. wordt
geprobeerd de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Alleen samen krijgen we het voor
elkaar om de best mogelijke ontwikkeling te bieden aan kinderen en ouders. Iedereen is daarbij
nodig, verschillend zijn een kwaliteit maar voorwaarde is betrokkenheid, nieuwsgierigheid en
samenwerken.
De nieuwe Cao, 1 augustus 2014, biedt hiervoor nieuwe kansen. Het overlegmodel geeft ruimte om
in onderling overleg af te stemmen. Het is zaak om het wederzijds vertrouwen te versterken en
vanuit het overleg, de klus samen uit te voeren. Werkgever en werknemer hebben ieder daarbij een
eigen rol en verantwoordelijkheid. Het aanspreekbaar zijn op die verantwoordelijkheid is
uitgangspunt!

Focuspunten en koers
Focus betekent keuzes maken. Je kunt niet alles doen. De keuzes die gemaakt zijn, blijven
fundamenteel voor de organisatie en gaan dan ook iedereen binnen de organisatie aan.
De focuspunten uit het koersplan zijn de basis voor de activiteiten voor 2014-2015. Bij ieder
focuspunt zijn concrete werkpunten geformuleerd.
Koersplan
De KERN: Naast de basis om te kunnen leren, een goede pedagogische relatie en veilige omgeving,
gaat het om de kwaliteit van organisatorisch en didactisch handelen van de medewerkers.
Binnen Eduquaat gaan alle scholen werken binnen het kader van handelingsgericht werken (HGW).

© Eduquaat / OSGMetrium

- 36 -

Jaarverslag 2014 Stichting Eduquaat

Er wordt instrumentarium geïmplementeerd om de groepen en individuele kinderen in beeld te
hebben en proactief het onderwijsprogramma daarop aan te passen. Deze aanpak vraagt om
specifieke inhoud en de inzet van tools voor het onderwijs. Als eerste speelt de instructie van de
leerkracht een belangrijke rol, maar juist ook steeds meer de inzet van andere tools (denk aan
andere content, leermaterialen, software, type opdrachten op leerstijl, arrangementen met anderen,
etc.). De leerkracht moet zich gesteund weten nadat hij / zij de activiteitenplannen heeft opgezet.
Ondersteuning van expertise van collega’s maar ook gewoon daadwerkelijke tools, content om aan
te bieden aan kinderen. Een belangrijk punt is dus de beschikbaarheid en het optimaal kunnen
inzetten van tools.
Er wordt effort gestopt in het samen leren, leren van en met elkaar en het beschikbaar maken van
instrumentarium voor de leerkracht. Er wordt geïnvesteerd in de relatie met ouders. De relatie en de
kwaliteit van die pedagogische omgeving is cruciaal voor de ontwikkelingskansen van kinderen.
De focuspunten tot 2015 en de daarbij behorende meer concrete invulling:
1. Kwaliteit van de dienstverlening (onderwijs en kinderopvang)
2. Stimulerende werkomgeving
3. Balans in- en uitgaven
1. De kwaliteit van het onderwijs / de dienstverlening
•

•

•

Werken aan de basiskwaliteit van alle medewerkers
- Pedagogisch en didactische kennis en handelen waaronder HGW
- Communicatie, intern binnen het team en extern richting ouders en
samenwerkingspartners in de keten
- Organisatie van het onderwijs: belangrijke aspecten klassenmanagement /
groepsdoorbrekend / schooltijden / flexibilisering / mobiliteit
(noot: ICT inzet en vaardig ... op alle niveaus)
Inrichting zorgstructuur
- Bieden van passende arrangementen
- IB-netwerk doorontwikkelen en ondersteunend aan primaire proces
(kwaliteitsontwikkeling)
- Zorgstructuur intern en regio breed gekoppeld aan de LEA
- Zorgprofielen op schoolniveau, implementatie Passend Onderwijs
Partnerschap met de omgeving
- Ouders (inzet / relatie op driehoek kind, ouder, leerkracht)
- PSZ, KDV en BSO (gebruik elkaars kwaliteiten, tijden minder strikt, overloop van tijd =
doorgaande lijnen en afstemming)
- Kind netwerken (bijdrage leveren aan de ‘Civil Society’)

2. Stimulerende werkomgeving
•

•

•

IPB implementeren: het belangrijkste is professionele aanspreekcultuur. We willen die
o.a. bereiken door scholing, het inzetten van de gesprekkencyclus - personeelsdossier en
bekwaamheidsportfolio. Het start met een grondhouding, cultuur!
Opbrengstgericht leidinggeven is ook een facet van de werkomgeving. De directeur laat
het voorbeeldgedrag zien dat hoort bij Eduquaat: ondernemend en opbrengstgericht
waarbij het gaat over het kind, de kwaliteit van het arrangement.
Een professioneel team heeft sterke figuren in een team nodig. Een analyse van het team
en het bevorderen van talenten door de leidinggevende is een belangrijk issue.
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•

Intensieve samenwerking binnen de organisatie, scholing en leren van elkaar met de
thema’s. Denk daarbij ook aan mobiliteit en inzet van kennis op meerdere locaties maar
ook het inwerken van nieuwe medewerkers en vervangers.

3. Balans tussen inkomsten en uitgaven
•

•

•
•
7.2

Vastleggen van procedures en afspraken / beschrijven van de werkprocessen / rollen,
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk omschrijven en
implementeren.
Ziekteverzuim terugbrengen, zoveel mogelijk eigen personeel in de vervangingspool als
flexibele schil:
- Werklast verminderen door automatisering en wegnemen bureaucratisering
- Scholing op essentiële terreinen (gekoppeld aan persoonlijke ontwikkeling)
- Inzet op open professionele aanspreekcultuur
- Preventief handelen van leidinggevenden
Zorgen voor een flexibele schil van personeel zodat niet de organisatie op slot zit
wanneer de formatie samengesteld is.
Bezuiniging door onder andere inhuur derden, contracten vaste lasten als onderhoud en
kopieerkosten, benchmarking.

Meerjarenbegroting

In deze paragraaf wordt het effect van het beleid voor de komende drie jaar op de financiële positie
weergegeven conform de nieuwe richtlijnen. Het proces van meerjarenbeleid en de financiële
vertaling hiervan zijn vanaf het begin van stichting Eduquaat onderdeel van de planning en
controlcyclus. Wij rapporteren dit nu ook in het jaarverslag.
2015
3. Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overh.bijdragen en -subs.
3.3 Coll-,cursus-,les-en examengeld.
3.4 Baten werk i.o.v. derden
3.5 Overige baten
totaal baten
4. Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
totaal lasten
Saldo baten en lasten

2016

2017

2018

7.936.600
190.200

8.100.200
170.100

8.097.300
169.800

8.076.800
169.600

43.300
8.170.100

43.300
8.313.600

43.300
8.310.401

43.300
8.289.700

6.984.400
176.100
585.500
589.700
8.335.700

6.843.300
202.100
591.400
693.400
8.330.200

6.842.400
202.100
590.400
693.400
8.328.300

6.821.100
202.100
589.800
693.400
8.306.400

165.600-

16.600-

17.900-

16.700-

30.000
30.000

16.900
16.900

16.900
16.900

16.900
16.900

135.600-

300

1.000-

200

-

-

-

-

Netto resultaat

135.600-

300

1.000-

200

© Eduquaat / OSGMetrium

- 38 -

5. Financiële baten en lasten
financiële baten
financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat
Buitengewoon resultaat
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Het aantal leerlingen zal naar verwachting de komende jaren niet veel verder dalen. Met natuurlijk
verloop zijn de verschillen goed op te vangen. De organisatie komt financieel in een stabiele situatie.
Dat wil niet zeggen dat er geen mogelijke risico’s zijn die niet uit de meerjarenbegroting blijken. De
ontwikkeling van de individuele scholen, de zorgstructuur binnen het kader van passend onderwijs
vragen de nodige aandacht. In termen van meerjaren begroting zien we echter stabiliteit.
De financiële baten zijn begroot op € 30.000 per jaar in 2015 aflopend tot € 16.900 in 2016 tot en
met 2018, wat overeenkomt met een rendement op de liquide middelen van ca. 1,9% in 2015 en
1,1% in 2016 tot en met 2018.
7.3

Balans voor de komende jaren

Balans
2015

2016

2017

2018

1. Activa
1.1 Immateriële vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa
Vaste activa

1.053.240
111.900
1.165.140

1.053.240
111.900
1.165.140

1.053.240
111.900
1.165.140

1.053.240
111.900
1.165.140

1.4 Voorraden
1.5 Vorderingen
1.6 Effecten
1.7 Liquide middelen
Vlottende activa

744.897
1.730.124
2.475.021

744.897
1.730.424
2.475.321

744.897
1.729.425
2.474.322

744.897
1.729.625
2.474.522

Totale Activa
waarvan gebouwen en terreinen

3.640.161
56.552

3.640.461
56.552

3.639.462
56.552

3.639.662
56.552

2. Passiva
2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden

2.223.877
453.748
962.536

2.224.177
453.748
962.536

2.223.178
453.748
962.536

2.223.378
453.748
962.536

Totale Passiva

3.640.161

3.640.461

3.639.462

3.639.662

7.4

Kengetallen

Leerlingaantallen

Personele bezetting (fte)
Management/Directie
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1-10-13

1-10-14

1-10-15

1.636

1.663

1.665

2013

dec-14

dec-15

dec-16

6,0

5,6

5,6

5,6

- 39 -

Jaarverslag 2014 Stichting Eduquaat

Onderwijzend personeel
96,0

93

90

90

7,0
-

7,3
-

7,3

7

3,1

2,0

102.9

100,6

Overige medewerkers
Uitstroom pensioen

109

105,9

In de bovenstaande tabel is de leerlingenprognose tot en met 2016 weergegeven. De verwachting
is dat het leerlingaantal de komende vier jaar slechts zeer beperkt zal dalen. De uitstroom van fte
is echter in de komende jaren groot. Zie onderstaande tabel. We verwachten geen problemen met
betrekking tot de geringe krimp en een overcapaciteit aan personeel. Wel is een belangrijk risico de
WWZ. Het opbouwen van verplichtingen ten behoeve van vervangingen.

90
80
70
60
50
Man

40

Vrouw

30
20
10

1. Financiële kengetallen
kapitalisatiefactor
solvabiliteit 1
solvabiliteit 2
liquiditeit (current ratio)
weerstandsvermogen PO
rentabiliteit
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signalering
36%
< 30%
< 30%
< 1,0
5% - 20%
0,0%
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2015
44%
61%
74%
2,57
15%
-1,7%

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Nu

2015

-

2016
43%
61%
74%
2,57
14%
0,0%

2017
43%
61%
74%
2,57
14%
0,0%

2018
43%
61%
74%
2,57
14%
0,0%
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8.

Samenvatting jaarrekening 2014

In dit hoofdstuk zijn de staat van baten en lasten en de balans opgenomen. Het gehele rapport is
opgenomen in de jaarrekening. (bron: jaarrekening d.d. 6 mei 2015)
8.1

Staat van baten en lasten

De afwijkingen worden als volgt berekend: Realisatie 2014 minus begroting 2014. Hierbij hanteren
we dezelfde berekeningswijze voor baten en lasten: een positieve afwijking van de baten betekent
meer baten, een positieve afwijking van de lasten betekent meer lasten.
8.1.1

Resultaat

Het resultaat van 2014 bedraagt -/- € 142.991.
De toelichtingen die hierna volgen zijn gebaseerd op de totale exploitatie zoals deze verantwoord
wordt in de jaarrekening.
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8.1.2

Toelichting exploitatie 2014 ten opzichte van de begroting

Het resultaat van 2014 is € 131.664 nadeliger geworden dan vooraf was begroot. De voornaamste
oorzaken worden hierna toegelicht in getallen die afgerond zijn op duizendtallen.
Baten
Rijksbijdragen Ministerie van OCW
Er is in 2014 € 194.000 meer aan Rijksbijdragen ontvangen. Oorzaken hiervan zijn:
 De bijdragen van het nieuwe samenwerkingsverband, die vanaf augustus 2014 worden
geboekt onder Rijksbijdragen OCW, maar waren begroot onder Overige overheidsbijdragen:
€ 119.000.
 De subsidie Jonge leerkrachten van € 51.000, vooruitontvangen in 2013, was niet begroot
 De subsidie samenvoeging van € 52.000 was niet begroot.
 De materiele instandhouding was € 9.000 hoger dan begroot
 Opvang vreemdelingen: € 6.000 (niet begroot)
 De totale personele bekostiging inclusief groei en P en A-budget was € 20.000 lager dan
begroot
 De middelen Prestatiebox zijn € 10.000 lager dan begroot.
 De subsidie LGF was € 13.000 lager dan begroot.
Overige overheidsbijdragen en subsidies
De overige overheidsbijdragen zijn € 72.000 hoger dan begroot.
 De WSNS-gelden zijn € 61.000 hoger dan begroot. Rekening houdend met de € 119.000 van
WSNS, die geboekt zijn op Rijksbijdragen OCW, is het verschil zelfs € 180.000. Dit houdt o.a.
verband met de afrekening van het ‘oude’ WSNS van € 113.000.
 De vergoeding LEA vanuit de gemeente is € 11.000 hoger dan begroot.
Overige baten
In 2014 zijn er € 65.000 meer overige baten gerealiseerd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 De ouderbijdragen van € 5.000 waren niet begroot. Hier staan ook lasten tegenover.
 Er is een bedrag van € 13.000 van het CNV ontvangen
 Er is een bedrag van Wonen Limburg van € 5.000 ontvangen
 Er is een bedrag van het VEBO ontvangen van € 12.000.
Lasten
Personele lasten
De totale personele last is € 242.000 hoger dan begroot. Deels betreft dit hogere kosten van lonen en
salarissen: € 99.000. Daarnaast zijn ook de overige personele lasten hoger uitgevallen: € 143.000





In de begroting zijn in de post bruto lonen en salarissen de uitkeringen van het
vervangingsfonds ondergebracht. In de realisatie zijn deze opgenomen onder de post
uitkeringen. De lonen en salariskosten (incl. sociale lasten en pensioenen en gecorrigeerd
voor ontvangen uitkeringen) zijn € 99.000 hoger dan begroot (+ 1,6%).
De Stichting heeft meer extern personeel ingezet (+ € 193.000). Onder extern personeel
vallen o.m. de kosten voor Payroll, outplacement, interim management en advies. Er is voor
payroll meer uitgegeven om verplichtingen aan vast personeel te voorkomen.
Voor nascholing en cursussen is € 36.000 meer uitgegeven dan begroot. De restpost overige
personele lasten is per saldo € 90.000 lager dan begroot

© Eduquaat / OSGMetrium

- 42 -

Jaarverslag 2014 Stichting Eduquaat

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten zijn € 20.000 lager dan begroot. De grootste afwijking betreft de post
afschrijving van ICT met € 16.000 aan lagere afschrijvingen dan begroot. Er is minder geïnvesteerd
dan in de begroting voorzien.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten overschrijden de begroting met € 81.000. Hieronder staan de grootste
afwijkingen:
 Hogere onderhoudskosten € 46.000. De onderhoudskosten blijven fluctueren door het
onvoorspelbare karakter ervan.
 Hogere energielasten € 25.000.
 De restpost Overige huisvestingskosten komt € 17.000 hoger uit dan begroot. Dit komt door
de niet-begrote kosten voor huur via Stg. Wonen Limburg voor het 2 e half jaar van 2014: €
22.000. Daarentegen waren er lagere kosten voor bewaking en beveiliging -/- € 5.000
 Lagere schoonmaakkosten € -/- 11.000.
Overige lasten
De overige lasten zijn € 153.000 hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 Een veel hogere besteding op ICT licenties: € 53.000
 Hogere lasten voor Beheer en bestuur € 19.000
 Verder hogere kosten voor ICT-software (€ 15.000), administratiekantoor (€ 9.000),
leermiddelen (€ 11.000), mediatheek (€ 11.000), klein inventaris (€ 10.000) en representatie
(€ 8.000).
 De verzamelposten Overige(n onderwijslasten) waren per saldo € 10.000 hoger dan begroot.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten zijn per saldo € 7.000 lager dan begroot. Dit komt door een lagere
procentuele rentevergoeding vanuit de bank.

8.1.3

Balans

Hierna staan de grootste afwijkingen tussen de stand per 31-12-2014 en de stand per 31-12-2013 kort
toegelicht.
Materiële vaste activa
In 2014 is geïnvesteerd in met name leermiddelen en ICT. De materiële vaste activa zijn in 2014
afgenomen met € 13.000 t.o.v. 2013, voornamelijk doordat er per saldo gedesinvesteerd is op ICT: €
33.000. Op leermiddelen is per saldo geïnvesteerd: € 26.000.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit een waarborgsom voor hardware (correctie op investering).
Deze borg is in 2014 met € 80.400 gestegen t.o.v. eind 2013.
Vorderingen
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De stand van de vorderingen is met € 398.000 afgenomen ten opzichte van 31-12-2013. Dit heeft
voornamelijk te maken met de vordering als gevolg van de verkoop van effecten eind 2013 van in
totaal € 655.000, die begin 2014 is weggelopen. Grote nieuwe vorderingen per eind 2014 zijn de
vorderingen op Ricoh: € 52.000 en op WSNS Weert: € 125.000.
Liquide middelen
De stand van de liquide middelen is € 189.000 hoger ten opzichte van de stand ultimo 2013. In het
kasstroomoverzicht dat in de jaarrekening is opgenomen is de mutatie nader onderbouwd.
Eigen vermogen
De mutatie in het eigen vermogen betreft het resultaat over 2014.
Voorzieningen
Aan de voorziening is zowel gedoteerd als onttrokken. Per saldo neemt deze voorziening in waarde af
(-/- € 44.000), omdat de uitgaven hoger zijn geweest dan de dotatie.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn met € 45.000 toegenomen ten opzichte van voorgaand boekjaar. De
crediteuren zijn met € 82.000 gestegen. Verder zijn de vooruitontvangen investeringssubsidies van €
29.000 als schuld opgenomen. De schuld aan het administratiekantoor OSGMetrium is met € 82.000
toegenomen. De kortlopende schulden bij de gemeente inzake de huisvesting zijn gedaald met €
91.000 naar nihil. De resterende overige schulden zijn gedaald met in totaal € 57.000.

8.2

Kengetallen per balansdatum

Vanuit de staat van baten en lasten en de balans kunnen een aantal kengetallen berekend worden.
De kengetallen over het kalenderjaar 2014 zijn opgenomen in onderstaande tabel.
KENGETALLEN
31-1231-122014
2013
Financiële positie
Liquiditeit
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Rentabiliteit
Kapitalisatiefactor
Weerstandsvermogen

2,85%
62,5%
74,5%
-1,7%
44,7%
18,4%

3,22%
63,9%
76,6%
3,5%
45,4%
19,4%

31-122012

Streef31-12- waarde
2011

2,32%
61,4%
74,3%
-0,4%
42,4%
16,2%

2,71%
0,5-1,5
59,4%
71,7% min. 30%
-4,7%
0%-5%
44,2% max. 35%
23,7%
20%

Liquiditeit
Bij liquiditeit gaat het erom of de stichting in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. Dit blijkt uit de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden. Hierbij
geldt dat deze dient te liggen tussen 0,5 en 1,5, zoals vermeld in het rapport van de Commissie Don.
Stichting Eduquaat zit hier ruim boven. Stichting Eduquaat is gesitueerd in een krimpregio. Het feit
dat de leerlingenprognose voor de komende jaren aantoont dat de leerlingen zullen teruglopen, en
hiermee ook de baten/inkomsten, rechtvaardigt een hogere liquiditeitspositie. De liquiditeitspositie
is in 2014 gedaald, voornamelijk door het negatieve resultaat over 2014.
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Solvabiliteit
Bij de solvabiliteit gaat het erom in hoeverre een bevoegd gezag op lange termijn, ook in tijden van
tegenspoed, aan haar verplichtingen kan voldoen. Hierbij wordt gerekend met solvabiliteit 1 en
solvabiliteit 2.
Solvabiliteit 1 wordt berekend als: eigen vermogen gedeeld door de totale passiva x 100%.
Solvabiliteit 2 wordt berekend als: eigen vermogen + voorzieningen gedeeld door de totale passiva x
100%. Met ingang van 2013 is de ondergrens verhoogd naar 30%. Stichting Eduquaat bevindt zich
ruim boven deze grens. De solvabiliteit is licht gedaald in 2014 als gevolg van de daling van het eigen
vermogen.
Rentabiliteit
Bij de rentabiliteit wordt het netto resultaat uitgedrukt in een percentage van de totale baten. Te
grote positieve verschillen roepen vragen op inzake het bestedingspatroon. Negatieve verschillen
kunnen duiden op een te ruim financieel management, met mogelijke consequenties in de komende
jaren. Als indicator is de rentabiliteit een waardevol trendgegeven, het is dan ook goed dit kengetal
over meerdere jaren te bekijken. Hierbij geldt dat deze dient te liggen tussen 0% en 5%, zoals
vermeld in het rapport van de Commissie Don. Stichting Eduquaat voldoet dit jaar niet aan de norm,
met een rentabiliteit van -/- 1,7%. Men moet het resultaat over 2014 eigenlijk in combinatie met
2013 zien, omdat er toen extra subsidies zijn ontvangen, die voor 2014 waren bedoeld.
Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor is een kengetal om te signaleren of besturen een deel van hun middelen niet of
inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Hierbij wordt het totaal van de debetzijde van
de balans (minus de geactiveerde gebouwen) gedeeld door de totale baten (inclusief financiële
baten).
De commissie heeft in haar rapport signaleringsgrenzen aangegeven voor de kapitalisatiefactor.
Besturen met een kapitalisatiefactor boven deze signaleringsgrenzen hebben mogelijk teveel
middelen ter beschikking. Of daadwerkelijk sprake is van een teveel aan middelen is mede
afhankelijk van bestuursspecifieke factoren.
De signaleringsgrens/bovengrens voor de kapitalisatiefactor is 35 procent. Dit percentage geldt voor
grote besturen (baten > € 8.000.000), waar stichting Eduquaat onder valt. Stichting Eduquaat bevindt
zich boven deze maximumgrens. In de opgestelde meerjarenbegroting is te zien wat het effect is van
de teruglopende leerlingaantallen van de komende jaren op de exploitatie en de kengetallen. Daaruit
blijkt dat de kapitalisatiefactor de komende jaren zal gaan dalen. De stichting Eduquaat heeft de
financiële buffers nodig om in de komende jaren de negatieve effecten van het teruglopende
leerlingaantal en andere mogelijke risico’s op te kunnen vangen, zonder dat het primaire proces in
gevaar komt.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen wordt berekend door het eigen vermogen (minus de materiële vaste
activa) te delen door de (rijks)bijdragen OCW. Bekeken wordt in hoeverre het bestuur zich een tekort
kan permitteren in relatie tot de opgebouwde reserves. Het is van belang waartoe reserves worden
aangehouden. De meerjarige trend als indicator is belangrijk. Dit kengetal is opgenomen, omdat dit
kengetal uitgaat van de creditzijde van de balans en de kapitalisatiefactor van de debetzijde. Het
weerstandsvermogen is in 2014 iets gedaald door de daling van het eigen vermogen als gevolg van
het negatieve resultaat. Het vermogen is nodig om toekomstige risico’s mee te dekken. Eén van de
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grootste risico’s voor stichting Eduquaat is dat de leerlingenprognose voor de komende jaren
aantoont dat deze zal teruglopen.
8.3

Treasury

De bestuurder hanteert het treasurystatuut dat in 2011 is vastgesteld conform regeling beleggen en
belenen 2010 van 16 september 2009. Het statuut is herzien op 12-11-2013.
Het treasurybeleid is risicomijdend.
Stichting Eduquaat had een belegging op de balans staan. Dit betreft de beleggingsproducten bij de
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) (een portefeuille van de openbare scholen van voor de fusie).
Deze obligaties zijn in 2013 allemaal verkocht en omgezet in liquide middelen. Overtollige middelen
staan op een spaarrekening bij de Rabobank. De treasurycommissie heeft aangegeven dat ze de
overtollige middelen in 2014 willen wegzetten bij twee verschillende banken om risico te spreiden.
Daarom is er een nieuwe rekening geopend bij de ABN-AMRO bank. Daar is € 300.000 geparkeerd
op een spaarrekening.

Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Voor de overtollige
liquiditeit is er een spaarrekening bij de Rabobank geopend.
8.4

Bezoldigingsgegevens

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen vacatiegelden die binnen de gestelde normen blijven
(€ 1.000 voor de voorzitter en € 500 voor de overige leden).
Het College van Bestuur is door externe inhuur van een interim bestuurder ingevuld. In 2014 is
hiervoor een vergoeding betaald van € 106.178 (inclusief BTW). De totale maximale kosten zijn
conform overeenkomst: € 110.000 op jaarbasis incl. 21% BTW conform de berekening van OSGMetrium (Onderwijs Servicegroep) directieschaal DD.
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Bijlage A
Brinnr.
07RQ
08IS
09VZ
11DZ
21QT
22KC
23TL

Overzicht scholen

Schoolnaam
BS Het Dal
OBS De Uitkijktoren
Brede School Moesel
BS St. Jozef
Openbare Jenaplan Basisschool de
Duizendpoot
OBS De Graswinkel
OBS Molenakker
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Adres
St. Jozefslaan 102
Meidoornstraat 2
Stadhouderslaan 21
Herenvennenweg 2
Parklaan 24

Postcode/Plaats
6006 JN Weert
6002 TZ Weert
6006 GJ Weert
6006 SW Weert
6039 BD Stramproy

Graswinkellaan 7-9
Oude Laarderweg 15

6005 KE Weert
6003 ME Weert
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Bijlage B

Samenstelling centrale organen

Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2014:
Voorzitter
: Tjebbe Smit
Vice voorzitter
: Hans Kirkels
Leden
: Vivian van der Wielen-Bik
: Ria van der Hamsvoord
: Ton Bruining
: Wouter Hankel
Samenstelling College van bestuur per 31-12-2014:
College van Bestuur
: Henk Derks
Schooldirectie per 31-12-2014:
BS Het Dal
OBS De Uitkijktoren
Brede School Moesel
BS St. Jozef
Jenaplanschool de Duizendpoot
OBS De Graswinkel
OBS Molenakker

© Eduquaat / OSGMetrium

: Yvonne Vaes
: André von Berg (a.i.)
: Jos Ramakers
: Jos Ramakers
: Jan Teensma
: Jan Teensma (a.i.)
: Jacques Franssen
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Bijlage C

: Jaarverslag GMR 2014

GMR van de Stichting Eduquaat
Jaarverslag 2014
In het jaar 2014 werd op de volgende data vergaderd:
- 30 januari: reguliere gmr-vergadering
- 12 maart : reguliere gmr-vergadering
- 15 april: gezamenlijke vergadering met de mr-en: presentatie van het concept
Bestuursformatieplan 2014 – 2015
- 20 mei: reguliere gmr-vergadering
- 25 juni; reguliere gmr-vergadering
- 9 september: reguliere gmr-vergadering / toelichting nieuwe CAO door mensen van AOB
- 6 oktober: gmr-vergadering met RvT, BMT, medewerkers IOT en bovenschools ICT rond
koersplan 2015 - 2019
- 27 november: reguliere gmr-vergadering
De GMR bestond gedurende het jaar 2014 uit de volgende leden:
Oudergeleding: Harriet Eggengoorh, Fiona van der Lugt, Jolanda Peters- van Nieuwenhoven (notuliste),
Jacco van Hout (tevens lid treasurycommissie), John Smolenaars, Greg Buchardt, Gert-Jan Verwijk.
Personeelsgeleding: Linda Kirkels-Janssen (secretaris), Maria Gubbels-Korten, Silvia Stultjens, Sonja
Ruyten, Esther Rutten, Carly Teuwen, Marie-André van Tuel, Frank van den Born (voorzitter), Hanneke
Coolen (aspirant-lid).
De volgende onderwerpen werden o.a. behandeld:
Bestuursformatieplan 2014 - 2015, personeelsgeleding akkoord, oudergeleding positief advies
Akkoord IPAP verzekering
Akkoord beleidsnotitie ‘mobiliteit’
Akkoord vakantierooster 2014-2015
Akkoord jaarverslag gmr 2013
Verkiezing gmr-leden (personeelsgeleding)
De GMR werd door H. Derks (CvB) rond vele lopende zaken geïnformeerd en hierover is met hem
overleg gevoerd.
Frank van den Born
Voorzitter GMR Eduquaat.
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Bijlage D

: Begroting 2015 en daaropvolgend
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Bijlage E

Jaarrekening 2014
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Financiële kengetallen
Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio's worden berekend
die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en
waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.
Kengetallen

2014

2013

Solvabiliteit

74,5%

76,6%

62,5%

63,9%

2,85

3,22

28,4%

28,9%

18,4%

19,4%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen.
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan
haar langetermijnverplichtingen te voldoen. 25% á 50% wordt als
goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% dan is de stichting
in staat om aan haar langetermijnverplichtingen te voldoen.
Solvabiliteit excl. Voorzieningen
Liquiditeit (Quick ratio)
Verhouding vlottende activa minus voorraden en kortlopend vreemd vermogen.
Deze verhouding geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan
haar verplichtingen voor kortlopend vreemd vermogen te voldoen. Een waarde
tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan is de
stichting in staat aan haar verplichtingen voor kortlopend vreemd vermogen te voldoen.
Weerstandsvermogen (VO)
Verhouding tussen het totale eigen vermogen en het totaal van de totale baten inclusief rentebaten
en de waardeveranderingen en overige opbrengsten financiële vaste activa
Weerstandsvermogen

Verhouding tussen het totale eigen vermogen minus de materiële vaste activa en het totaal van de rijksbijdragen.
Een weerstandsvermogen tussen 10% en 40% wordt binnen de stichting als
aanvaardbaar geacht. Het weerstandsvermogen zegt iets over de reservepositie van
de stichting en over de mogelijkheden om financiële tegenvallers te kunnen opvangen.
Rentabiliteit

-1,7%

3,5%

44,7%

45,4%

82,9%

84,4%

Verhouding exploitatieresultaat en de totale baten.
Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is
van een positief dan wel negatief exploitatieresultaat. Daarbij wordt
uitgegaan van de gewone bedrijfsvoering. Het wordt berekend door het resultaat
(het "exploitatiesaldo") te delen door de totale baten van de bedrijfsvoering.
Kapitalisatiefactor inclusief privaat
De kapitalisatiefactor geeft een indicatie of het totale vermogen van de
organisatie niet of inefficiënt wordt benut voor de uitvoering van de
taken van de organisatie. De kapitalisatiefactor wordt bepaald door het totale
kapitaal minus de gebouwen en terreinen te delen door de totale baten inclusief
de financiële baten.
De volgende % worden hierbij ter indicatie gehanteerd.
35% bovengrens grote besturen (> 8mln omzet)
60% voor kleine besturen (<5 mln)
Percentage personeelskosten t.o.v. de totale lasten
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A1 Grondslagen
1

Algemeen

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs.
Hierbij wordt aansluit gezocht bij de bepalingen van Boek2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.
Vergelijkende cijfers
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de meest
recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.
Vanaf boekjaar 2014 wordt gebruik gemaakt van een ander model voor het samenstellen van de jaarrekening, waarbij
grootboekrekeningen direct zijn gekoppeld aan de EFJ-indeling. De cijfers voor 2013 zijn hierop aangepast en wijken daarom af van de
cijfers in de jaarrekening 2013.

2

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Investeringssubsidies
Verkregen investeringssubsidies t.b.v. van de aanschaf van materiële vaste activa worden in mindering gebracht op de investeringen.
Eigendom
Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de vereniging en het economisch eigendom bij de stichting, zijn niet in de
balans opgenomen.
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Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en gearmortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is
aangegeven.
Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt
onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt
onder de financiële vaste activa.
Algemene reserve publiek
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de Stg Eduquaat
Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en
werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van
middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op
activa in mindering zijn gebracht.
Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die
voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een
deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten gebouwen wordt bepaald op basis van te verwachten kosten over
een reeks van jaren op basis van een onderhoudsplan. De voorziening wordt lineair opgebouwd. De voorziening wordt gewaardeerd
tegen nominale waarde. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening ambtsjubileum
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van
toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.
De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans,
gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden bij eerste
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen
bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.
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3

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten
en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie OCW/EZ.
Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage.
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder
verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de de staat van
baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft)
worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het
deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten
verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende
passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.
Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente, provincie of andere
overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overige exploitatiesubsidies
Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de
gesubsidieerde lasten komen en/of waarin de opbrengsten zijn gederfd en/of waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ, gemeenten,
provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Personele lasten
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de rechtspersoon, alsmede de
overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren van extra personeel, scholingskosten en
bedrijfsgezondheidszorg.
Pensioenen
De Stg Eduquaat heeft een voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling.
Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd
op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd.
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP.
Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.
Per december 2014 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 101,1%. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de
"verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als
last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval
van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde
van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.
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Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële vaste activa. In het jaar van
investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuur gemaakte keuzen.
Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop ze betrekking hebben.
Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van
onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en
ontvangen leningen.

4

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor posten
van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en
posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de
operationele activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde bankkredieten. In het
kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als liquide gezien
indien deze als vlottend actief worden verantwoord.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.
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Model A: Balans per 31 december 2014

1.

Activa

(na resultaatverdeling)

31 december 2014

31 december 2013

Vaste Activa
1.2

Materiële vaste activa

919.240

932.358

1.3

Financiële vaste activa

111.900

31.500

Totaal vaste activa

1.031.140

963.858

Vlottende activa
1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

2.

744.897

1.143.451

1.999.724

1.810.743

Totaal vlottende activa

2.744.621

2.954.194

Totaal activa

3.775.761

3.918.052

Passiva

31 december 2014

31 december 2013

2.1

Eigen vermogen

2.359.477

2.502.467

2.2

Voorzieningen

453.748

498.159

2.4

Kortlopende schulden

962.536

917.426

Totaal passiva
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Model B: Staat van baten en lasten over 2014

3.

Baten

3.1

Rijksbijdrage OCW

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.5

Overige baten
Totaal baten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2014

2014

2013

7.806.980

7.612.701

8.081.615

383.980

311.470

303.458

97.129

32.565

106.414

8.288.089

7.956.736

8.491.487

4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

7.004.565

6.763.212

7.048.910

4.2

Afschrijvingen

156.632

176.051

162.264

4.3

Huisvestingslasten

538.637

457.050

486.668

4.4

Overige lasten

754.262

601.750

655.761

8.454.096

7.998.063

8.353.603

(166.007)

(41.327)

137.884

23.016

30.000

155.945

Resultaat

(142.991)

(11.327)

293.829

Resultaat na belastingen

(142.991)

(11.327)

293.829

Nettoresultaat

(142.991)

(11.327)

293.829

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten
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Model C: Kasstroomoverzicht

2014

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo Baten en Lasten

(166.007)

137.884

Afschrijvingen

156.632

162.264

Mutaties voorzieningen

(44.411)

35.808

398.554

(654.345)

Aanpassingen voor:

Veranderingen in vlottende middelen:
Vorderingen (-/-)
Schulden

45.110

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties:

(6.534)
389.878

Ontvangen interest

24.130

Betaalde interest (-/-)

(1.114)

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten:

(324.923)
158.908
(2.963)

23.016

155.945

412.894

(168.978)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in MVA (-/-)
Overige investeringen in FVA

(143.516)

(180.691)

(80.396)

505.142

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten:
Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen
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(223.912)

324.451

188.981

155.473

1.810.743

1.655.271

188.981

155.473
1.999.724

1.810.744
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Model VA: Vaste Activa
1.

Activa

1.2

Materiele vaste activa

Mutaties 2014
Cumulatieve
Cumulatieve
aanschafwaarde afschrijvingen tot
per 1 januari 2014 en met 1 januari
2014

Boekwaarde per 1
januari 2014

Investeringen

Des- investeringen

Afschrijvingen

Cumulatieve Boekwaarde per
Cumulatieve
31 december
aanschafwaarde afschrijvingen
2014
per 31 december tot en met 31
december 2014
2014

1.2.1
Gebouwen en terreinen

64.335

5.948

58.387

1.356

-

3.191

65.691

9.139

56.552

Inventaris en apparatuur
Andere vaste
bedrijfsmiddelen

1.169.639

462.289

707.350

72.390

-

119.076

1.242.029

581.365

660.664

238.560

71.939

166.621

69.770

-

34.367

308.330

106.306

202.024

Materiële vaste activa

1.472.534

540.176

932.358

143.516

-

156.634

1.616.050

696.810

919.240

1.2.2
1.2.3

Onder gebouwen en terreinen vallen de verbouwingen en inrichting speelterrein.
Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, inventaris en ICT middelen.
Onder andere vaste bedrijfsmiddelen vallen o.a. de vervoersmiddelen en leermethoden.
Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven de € 500,-.
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
Verbouwingen voor eigen rekening

20 jaar

Meubilair

17 en 20 jaar

Speelterrein

10 jaar

Duurzame apparatuur

2, 5, 6, 8 en 20 jaar

ICT (computer, beamer, printers e.d.)

2, 3 en 4 jaar

ICT (digitale schoolborden)

8 jaar

ICT (infrastructuur)

10 jaar

Vervoersmiddelen

6 jaar
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1.3

Financiële vaste activa
Mutaties 2014

Boekwaarde
per 1 januari
2014
1.3.7

Investeringen en
Desinvesteringen en
verstrekte
leningen
afgeloste leningen

Boekwaarde
per 31
december
2014

Resultaat
deelnemingen

Overige vorderingen

31.500

80.400

-

-

111.900

Financiële vaste activa

31.500

80.400

-

-

111.900

Toelichting:
De onder 1.3.7. verantwoorde overige vorderingen financiële vaste activa betreffen waarborgsommen voor hardware die aan Snappet betaald zijn.
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Model VV: Voorraden en vorderingen

31 december 2014

31 december 2013

1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

OCW / EZ

1.5.6

Overige overheden

49.353

-

1.5.7

Overige vorderingen

199.992

708.810

1.5.8

Overlopende activa

48.742

6.760

744.897

1.143.451

-

655.491

Vorderingen

7.015

83.954

439.795

343.927

Uitsplitsing
Verkoop effecten
Rabobank rente

22.828

14.089

Belastingdienst

-

22.599

-

16.631

52.435

-

Overigen
Ricoh
WSNS Weert e.o.
1.5.7

124.730

Overige vorderingen

-

199.992

708.810
6.702

1.5.8.1

Vooruitbetaalde kosten

40.756

1.5.8.2

Verstrekte voorschotten

7.986

-

1.5.8.3
1.5.8

Overige overlopende activa

-

58

48.742

6.760

Overlopende activa
Toelichting:

De vordering "OCW/EZ" per 31-12-2014 betreft het verschil tussen de toegekende vergoeding personele lumpsum 2014-2015
en personeel- en arbeidsmarktbeleid 2014-2015 en de daarop in 2014 ontvangen voorschotten.
Dit verschil in betaalritme wordt van het ministerie ontvangen in de maanden t/m juli 2015.
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Model EL: Effecten en Liquide middelen
1.7

Liquide middelen
31 december 2014

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Tegoeden op bank- en girorekeningen

1.7.4

Overige liquide middelen
Liquide middelen
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31 december 2013

407

714

1.999.317

1.809.820

-

209

1.999.724

1.810.743
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Model EV: Eigen vermogen

Stand per

Resultaat

1 januari 2014
2.1.1

2.1.1

Stand per

Overige
mutaties

31 december 2014

Algemene reserve
Eigen Vermogen

2.502.467
2.502.467

(142.990)
(142.990)

-

2.359.477
2.359.477

Uitsplitsing
Algemene reserve
Algemene reserve

2.502.467
2.502.467

(142.990)
(142.990)

-

2.359.477
2.359.477
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Model VL: Voorzieningen en langlopende schulden
2.2

Voorzieningen

Stand per 1
januari 2014

Dotaties

Onttrekkingen

Rente mutatie (bij
contante waarde)

Vrijval

Stand per 31
december
2014

Kortlopend
deel
< 1 jaar

Langlopend
deel
> 1 jaar

2.2.1

Personeelsvoorziening

125.408

21.990

8.611

-

-

138.787

10.141

128.646

2.2.3

Overige voorzieningen

372.751

46.000

103.790

-

-

314.961

39.073

275.888

Voorzieningen

498.159

67.990

112.401

-

-

453.748

49.214

404.534

125.408

21.990

8.611

-

-

138.787

10.141

128.646

125.408

21.990

8.611

-

-

138.787

10.141

128.646

372.751

46.000

103.790

-

-

314.961

39.073

275.888

372.751

46.000

103.790

-

-

314.961

39.073

275.888

Uitsplitsing
Voorziening jubilea
2.2.1

Personeelsvoorziening

2.2.3

Overige voorzieningen

Voorziening onderhoud
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Model KS: Kortlopende schulden
2.4

Kortlopende schulden
31 december 2014

31 december 2013

2.4.3

Crediteuren

137.198

55.281

2.4.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

298.211

304.441

2.4.8

Schulden terzake van pensioenen

86.753

101.682

2.4.9

Overige kortlopende schulden

115.310

84.756

2.4.10

Overlopende passiva

325.064

371.266

962.536

917.426

253.877

263.398

44.334

41.043

298.211

304.441

OSGmeMetrium payroll

12.987

12.450

OSGMetrium

84.353

2.665

6.915

19.075

Kortlopende schulden
Uitsplitsing
2.4.7.1
2.4.7.3
2.4.7

Loonheffing
Premies sociale verzekeringen
Belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige
Eneco

-

7.458

V.d. Hurck

-

5.603

Accountantskosten
Te betalen nettosalarissen
Nog te verrekenen uitkeringen WAO/WIA
Dong Energy

2.4.9

4.123

5.000

-

6.365

6.932

6.932

-

9.801

Punt Welzijn

-

6.250

Waterschap

-

3.158
84.756

Overige kortlopende schulden

115.310

2.4.10.3

Vooruitontv. investeringssubsidies

29.358

-

2.4.10.4

Vooruitontv. termijnen

54.152

36.661

2.4.10.5

Vakantiegeld en -dagen
Gemeentelijke voorziening huisvesting

220.004

222.163

-

90.892

Aanspraken Bindingstoelage
2.4.10

Overlopende passiva

21.550

21.550

325.064

371.266

Toelichting
Vooruitontvangen investeringsubsidies (2.4.10.3) betreffen subsidies van de provincie
Limburg voor de aanschaf van zonnepannelen.
Vooruitontvangen termijnen (2.4.10.4) betreft het deel van de ontvangen subsidie LEA van de
gemeente Weert dat betrekking heeft op het volgend boekjaar.
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Model G: Verantwoording subsidies
G1. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)

Toewijzing
Omschrijving

Kenmerk

Datum

bedrag

ontvangen t/m

toewijzing

verslagjaar

€

€

Prestatie
afgerond

Ja/nee

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub B en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)
G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar
Toewijzing
Omschrijving

Kenmerk

Datum

bedrag

ontvangen t/m

totale

te verrekenen

toewijzing

verslagjaar

kosten

ultimo verslagjaar

€

€

€

€

totaal

-

-

-

-

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Toewijzing
Omschrijving

Kenmerk

totaal
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Datum

bedrag

saldo

ontvangen in

lasten in

totale kosten

saldo nog te besteden

toewijzing

1 januari 2014

verslagjaar

verslagjaar

31 december 2014

31 december 2014

€

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

Pagina 70 van 87

Model OB: Opgave overheidsbijdragen
3.1

Rijksbijdragen
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2014

2014

2013

3.1.1

Rijksbijdrage OCW/EZ

7.426.066

7.450.834

7.513.597

3.1.2

Overige subsidies OCW/EZ

261.653

161.867

568.018

3.1.4

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

119.261

-

-

7.806.980

7.612.701

8.081.615

5.506.446

5.612.906

5.593.975

36.631

-

-

706.662

657.283

688.154

Rijksbijdragen
Uitsplitsing
Personele bekostiging regulier
Personele bekostiging regulier groei
Personeel- en Arbeidsmarktbeleid
Leerlinggebonden financiering personeel

117.373

130.652

188.374

1.058.954

1.049.993

1.043.095

7.426.066

7.450.834

7.513.597

152.180

161.867

160.157

5.740

-

-

Jonge leerkrachten

51.392

-

36.709

Samenvoeging

52.340

-

47.622

Reguliere bijzondere bekostiging

-

-

306.561

Professionalisering schoolleiders

-

-

16.968

261.653

161.867

568.018

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Materiele instandhouding regulier
3.1.1

Rijksbijdrage OCW/EZ
Prestatiebox
Opvang vreemdelingen

3.1.2

Overige subsidies OCW/EZ

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

2014
3.2.2

2014

2013

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

383.980

311.470

303.458

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

383.980

311.470

303.458

Gemeente Weert subsidie LEA

189.969

179.085

171.282

WSNS

194.011

132.385

132.176

383.980

311.470

303.458

Uitsplitsing

3.2.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
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Model AB: Opgave andere baten
3.5

Overige baten
Werkelijk
2014

3.5.1

Verhuur

3.5.4

Sponsoring

3.5.5

Ouderbijdragen

3.5.6

Begroting
2014

Werkelijk
2013

33.102

32.565

-

-

33.457
893

4.590

-

2.751

Overig

59.437

-

69.313

Overige baten

97.129

32.565

106.414

Uitsplitsing
-

-

23.615

12.812

-

8.547

Humanitas

2.289

-

6.718

VF

2.081

-

3.136

Wonen limburg

5.000

-

-

Cooperatie van leraren

2.703

-

703

Belastingdienst
CNV

3.5.6

VEBO

12.375

-

3.500

Overigen

22.178

-

23.095

59.437

-

69.313

Overig
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Model LA: Opgave van de lasten
4

Lasten

4.1

Personele lasten
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2014

2014

2013

6.951.226

4.1.1

Lonen en salarissen

6.855.968

6.275.935

4.1.2

Overige personele lasten

700.077

557.387

698.361

4.1.3

Af: Uitkeringen

551.480

70.110

600.677

7.004.565

6.763.212

7.048.910

Personele lasten
Uitsplitsing
4.1.1.1

Brutolonen en salarissen

4.995.593

4.644.192

5.145.880

4.1.1.2

Sociale lasten

1.136.327

941.390

1.044.883

4.1.1.3

Pensioenpremies

724.048

690.353

760.463

Lonen en salarissen

6.855.968

6.275.935

6.951.226

4.1.2.1

dotaties voorzieningen

21.990

16.000

25.632

4.1.2.2

personeel niet in loondienst

469.807

276.470

464.424

4.1.2.3

overige
Nascholing en cursussen

(368)
85.531

49.167

98.638

Reis en verblijf
Bedrijfsgezondheidsdienst
Overige personele lasten
Overige personele lasten

0

6.837

3.500

4.720

21.580

28.000

15.069

94.699

184.250

89.878

700.077

557.387

698.361

Begroting

Werkelijk

Toelichting
Er zijn per 31-12-2014 105,2 fte's in dienst ten opzichte van 108,55 fte's per 31-12-2013.
4.2

Afschrijvingslasten
Werkelijk
2014

4.2.2

2014

2013

Materiële vaste activa

156.632

176.051

162.264

Afschrijvingslasten

156.632

176.051

162.264

Uitsplitsing
3.190

1.952

4.675

Afschrijvingslasten inventaris en apparatuur

Afschrijvingslasten gebouwen/verbouwingen/schoolplein

17.581

18.801

17.407

Afschrijvingslasten meubilair

22.786

24.688

22.032

Afschrijvingslasten ICT

78.708

94.888

89.879

Afschrijvingslasten leermethoden

34.154

35.722

28.270

212

-

-

156.632

176.051

162.264

Afschrijvingslasten vervoersmiddelen
4.2.2

Materiële vaste activa
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4.3

Huisvestingslasten
Werkelijk
2014

Begroting
2014

Werkelijk
2013

4.3.1

Huur

10.103

6.950

1.144

4.3.3

Onderhoud

93.287

47.950

63.697

4.3.4

Energie en water

175.696

150.500

153.168

4.3.5

Schoonmaakkosten

162.922

173.250

179.497

4.3.6

Heffingen

11.084

10.000

12.172

4.3.7

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen

46.000

46.000

55.480

4.3.8

Overige huisvestingslasten
Huisvestingslasten

4.4

39.545

22.400

21.510

538.637

457.050

486.668

Werkelijk

Begroting

Werkelijk

Overige lasten

2014

2014

2013

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

197.227

168.450

173.085

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

434.633

334.150

369.811

Overig

122.402

99.150

112.865

Overige lasten

754.262

601.750

655.761

4.4.4

4.4.1.1

Specificatie honorarium
Onderzoek jaarrekening

9.196

8.000

8.327

Accountantslasten

9.196

8.000

8.327

134.509

125.000

126.093

12.616

12.950

15.361

6.403

8.000

9.122

Beheer en bestuur

23.079

4.250

10.766

Overigen

20.620

18.250

11.743

197.227

168.450

173.085
151.613

Uitsplitsing
Administratiekantoor
Telefoon/fax
Public relations en marketing

4.4.1

Administratie- en beheerslasten
Leermiddelen (incl. LGF)

135.608

124.500

Klein inventaris

13.035

3.200

7.513

ICT software

60.596

45.675

37.887

ICT licenties

60.705

7.425

22.540

8.914

5.250

9.927

14.027

25.250

13.318

Website
Overige ICT / hardware
mediatheek

11.212

3.150

2.067

Reproductie

121.144

116.200

115.103

9.392

3.500

9.844

434.633

334.150

369.811

Kopieermaterialen
4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Contributies

12.347

8.000

14.064

Representatie

13.832

5.650

5.807

5.408

7.000

6.944

15.358

18.450

14.134
10.236

Overige verzekeringen
Culturele vorming

4.4.4

Testen en toetsen

12.675

10.150

Leerlingkantine en automaten

11.206

8.350

9.151

Overige onderwijslasten

26.807

22.000

22.596

Overigen

24.770

19.550

29.933

122.402

99.150

112.865

Overig

Jaarrekening 2014 Stg Eduquaat

Pagina 74 van 87

Model FB: Financiële baten en lasten
5

Financiële baten en lasten
Werkelijk
2014

5.1
5.4

Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten

Rentebaten

5.5

Rentelasten (-/-)
Financiële baten en lasten
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Begroting
2014

Werkelijk
2013

24.130

30.000

15.730

-

-

143.170

(1.114)

-

(2.955)

23.016

30.000

155.945
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Model E: Overzicht verbonden partijen
Het bestuur is niet verbonden met andere partijen.
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WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector
4.1: Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 1 (vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking)

Naam

Ingang dienstverband

Voor- zitter

Omvang
Einde dienst- dienstverband
verband

j/n

Voorzieningen
op
Belastbare onkosten- beloning
termijn
vergoeding

Beloning

in FTE

€

€

€

Uitkeringen
wegens
beëindiging
dienstverband

Motivering overschrijding norm en
andere toelichtingen

€

Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 2 (vermelding alle bestuurders zonder dienstbetrekking)

Naam

Voor- zitter

H.G.M. Derks

n

Ingang dienstverband

Omvang
Einde dienst- dienstverband
verband

j/n

Beloning

in FTE
26-07-2010

Voorzieningen
op
Belastbare onkosten- beloning
termijn
vergoeding
€

0,6

€

€

Uitkeringen
wegens
beëindiging
dienstverband

Motivering overschrijding norm en
andere toelichtingen

€

87.750

Vermelding toezichthouders (lid van het hoogste toezichthoudend orgaan)

Ingang
dienstverband

Einde
dienstverband

Voorzieningen
op
Belastbare onkosten- beloning
termijn
vergoeding

Beloning

Functie of functies

Naam

Voor- zitter

Voorzitter

T.M.C. Smit

J

Bestuurslid

A.W.M. Bruining

N

Bestuurslid

P.J.F. de Rouw

N

-

Bestuurslid

R. van der Hamsvoord

N

500

Bestuurslid

H.L.M. Kirkels

N

500

Bestuurslid

W.vJ. V.d. Wielen-Bik

N

500

Bestuurslid

W.Hankel

N

500

j/n
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€

€

€

Uitkeringen
wegens
beëindiging
dienstverband

Motivering overschrijding norm en
andere toelichtingen

€

1.000
500
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4.2: Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de WNT-norm te boven gaat
Vermelding niet-topfunctionarissen (andere functionarissen van wie de bezoldiging c.q. de ontslagvergoeding de norm overschrijdt)

Functie of functies

Ingang dienst- verband

Einde dienstverband

Omvang
dienstverband
in FTE

Beloning
€

Belastbare
onkostenvergoeding
€

Voorzieningen
beloning op termijn
€

Uitkeringen
wegens
beëindiging
dienstverband

Motivering
overschrijding
norm en andere
toelichtingen

€

Vermelding niet-topfunctionarissen (zelfde als hierboven, maar dan over het voorgaande verslagjaar)

Functie of functies

Ingang dienst- verband

Einde dienstverband

Omvang
dienstverband
in FTE
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Beloning
€

Belastbare
onkostenvergoeding
€

Voorzieningen
beloning op termijn
€

Uitkeringen
wegens
beëindiging
dienstverband

Motivering
overschrijding
norm en andere
toelichtingen

€
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huurovereenkomst OBS de Uitkijktoren ten behoeve van buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf

Op 1-05-2011 is met Stichting Kinderopvang Humanitas een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van 5 jaar, eindigend op 30-04-2016.
De ontvangen huuropbrengsten dienen doorbetaald te worden aan de gemeente Weert.
Huurovereenkomst OBS de Graswinkel ten behoeve van buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf
Op 1-8-2009 is met Stichting Kinderopvang Humanitas een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van 3 jaar, eindigend op 31 juli 2012.
Deze is na afloop van deze periode telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd.
De ontvangen huuropbrengsten dienen doorbetaald te worden aan de gemeente Weert.
Huurtovereenkomst OBS Molenakkoer ten behoeve van buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal.
Op 1-5-2011 is met Stichting Kinderopvang Humanitas een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van 5 jaar, eindigend op 30-4-2016.
De ontvangen opbrengsten dienen doorbetaald te worden aan de gemeente Weert
Ricoh
Op 31-7-2010 is een vijfjarig contract met Ricoh afgesloten inzake reproductiewerk.
Dit contract is begin 2015 afgekocht voor € 130.075 (inclusief BTW).
Regeling duurzame inzetbaarheid
Ten gevolge van invoering van de nieuwe cao in 2014 hebben de werknemers recht op een levensfase bewust personeelsbeleid.
In dat kader bestaat de mogelijkheid om uren te sparen. Een en ander kan leiden tot een uitstroom van middelen zonder dat daarvoor
prestaties worden verricht.
Zonnepannelen
De stichting heeft aan Zonnecollectief Nederland B.V. opdracht gegeven om op diverse schoolgebouwen zonnepannelen te installeren.
Het gaat in totaal om een opdracht van € 229.737 (inclusief BTW). Er is reeds € 44.892 betaald aan Zonnecollectief Nederland B.V.
Tegenover deze investeringen staan subsidies van de provincie Limburg.
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Overige gegevens
Bestemming van het resultaat
Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.
Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:
Resultaat 2014
€

(142.990) wordt onttrokken aan de algemene reserve

€

(142.990) totaal resultaatverdeling
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Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op
de waardering van de in de balans getoonde posten of het resultaat.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
College van Bestuur
Drs H.M.G. Derks
Plaats, Datum

Raad van Toezicht
T. Smit (voorzitter)
Plaats, Datum

A.W.M. Bruining
Plaats, Datum

R. van der Hamsvoord
Plaats, Datum

H.L.M. Kirkels
Plaats, Datum

W.V.J. van de Wielen-Bik
Plaats, Datum

W.Hankel
Plaats, Datum
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Gegevens over de rechtspersoon
Algemene gegevens
Bestuursnummer

42538

Naam instelling

Stg Eduquaat

Adres

Oude Laardeweg 15

Postcode

6003 ME

Plaats

Weert

Telefoon

0495-539067

E-mailadres

info@eduquaat

Website

www.eduquaat.nl

Contactpersoon

Drs. H.M.G. Derks

E-mailadres

info@eduquaat

Aantal leerlingen
Sector
BRIN-nummers

2014

2013

07RQ

Het Dal

PO

233

201

08IS

De Uitkijktoren

PO

162

160

09VZ

Moesel

PO

298

280

11DZ

St. Jozef

PO

81

76

21QT

De Duizendpoot

PO

110

95

22KC

De Graswinkel

PO

373

410

23TL

Molenakker

PO

406

412

Jaarrekening 2014 Stg Eduquaat

Pagina 87 van 87

