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Het bestuur van Stichting Passenderwijs is zich bewust van de ‘governance-discussie’ 

waarin de functionele scheiding tussen toezicht en uitvoering aan de orde komt.  

In navolging van deze discussie is gekozen om de verantwoording over de toezichtstaken 

(verantwoording bestuur, deel A) in het bestuursverslag apart weer te geven naast de 

uitvoeringstaken (verantwoording algemeen directeur, deel B).  
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DEEL A - Verslag toezichthoudend bestuur Stichting Passenderwijs 

 
 

1. Verantwoording op grond van de code voor goed bestuur 
 
Het bestuur van Passenderwijs werkt vanuit een stichtingsmodel waarbij sprake is van een 

functionele scheiding van intern toezicht en bestuurs- en uitvoeringstaken in de vorm van een 

bestuur/directiemodel. Uitvoerende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de algemeen 

directeur. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in het ‘mandaatbesluit directie’.  

 

Het bestuur richt zich op haar toezichthoudende taak en stelt zich als toezichthouder op door 

monitoring van resultaten op basis van het bestuurlijk vastgestelde ondersteuningsplan.  

Het bestuur functioneert op basis van kwaliteit in plaats van kwantiteit, iedere bestuurder 

heeft een gelijke positie en stem: ‘one man, one vote’.  

In haar vergadering van 21 juni 2016 heeft het bestuur besloten de huidige bestuurlijke 

inrichting (bestuur/directiemodel) te handhaven en niet door te ontwikkelen naar een Raad 

van Toezicht (RvT) omdat de noodzaak hiertoe niet aangetoond kon worden. 

 
Samenstelling bestuur 

Het bestuur is samengesteld op basis van getrapte ordeningscriteria om recht te doen aan 

een tweetal uitgangspunten: zichtbaar houden van het ‘vertegenwoordigingsbeginsel’ en 

besluitvaardig kunnen besturen door het aantal bestuursleden te beperken. 

In onderstaande tabel een overzicht van de bestuursleden van Stichting Passenderwijs.  

De vergaderingen worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter met stemrecht. 

 

Deelnemer Vervangen door Rooster van aftreden 
Dhr. E.J. Blankestijn (voorzitter)  28-05-2017 

Mevr. M.E.J. van der Starre  25-11-2018 

Mevr. W.P. Deelen-Geuze  01-08-2018 

Mevr. M.J.P.J.C. van der Smissen (1-3-2016) Dhr. B.J. Geers (6-12-2016) 06-12-2020 

Mevr. L.M. van der Leeden-Nederlof (7-12-2016) Dhr. W. Mondeel (6-12-2016) 06-12-2020 

Mevr. E. van Elderen (6-12-2016)  06-12-2020 

Dhr. J. Postma  11-02-2018 

Dhr. J.G. Stokhof  11-01-2021 

Dhr. W.J. Wever  15-04-2018 

Dhr. G.L. Schenk  28-01-2021 

Dhr. H.M. de Vink  11-01-2021 

Dhr. F. Meeuwes  02-10-2017 

Dhr. R.R. de Croock (7-12-2016) Vervanging in 2017 n.v.t. 

Dhr. H.J. Bootsma  11-10-2020 

Dhr. C. de Ruiter (11-10-2016) Dhr. H.J. Bootsma (11-10-2016) 11-10-2020 

Dhr. M.W. Dull  01-08-2018 

Dhr. M. Wiersma (toehoorder)  n.v.t. 

 

Voor meer informatie met betrekking tot de bestuurlijke inrichting en samenstelling wordt 

verwezen naar de volgende documenten: ‘Statuten Stichting Passenderwijs’; ‘Reglement 

bestuurstaken Stichting Passenderwijs’ en ‘Reglement bestuursleden Passenderwijs’. 

 

Commissies 

Het bestuur heeft in 2013 een remuneratiecommissie ingesteld (‘reglement remuneratie 

Stichting Passenderwijs’). Deze commissie adviseert het bestuur over arbeidsvoorwaarden en 

evalueert het functioneren van de directie. In 2016 hebben zich geen situaties voorgedaan 

die hebben geleid tot een advies aan het bestuur. In 2017 zal het reglement worden 

geëvalueerd. 

Naast de remuneratiecommissie heeft het bestuur in 2014 een auditcommissie ingesteld 

(‘reglement auditcommissie Stichting Passenderwijs’). De auditcommissie richt zich op het 

toezicht van de algemeen directeur ten aanzien van het beleidsterrein financiën en interne 

beheersing. In 2016 zijn de volgende financiële documenten getoetst binnen de 

auditcommissie alvorens ze ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur: 
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� Jaarrekening 2015 inclusief bestuursverslag 

� Begroting 2017 en Meerjarenperspectief 2017-2021 

� Aanwijzing accountant voortkomend uit beëindiging overeenkomst EY. 

� Update risico-analyse in het kader van de nieuwe planperiode 2017-2021 

� Update Treasurystatuut en AO/IC-cyclus 

 

De samenstelling en het  rooster van aftreden van de leden van de remuneratie- en 

auditcommissie zijn structureel opgenomen in de notulen van de bestuursvergaderingen. 

 
Werkwijze 

Het bestuur heeft in 2016 vier keer vergaderd. De bestuursvergaderingen worden technisch 

voorbereid door de algemeen directeur in overleg met de onafhankelijk voorzitter van het 

bestuur. De status van agendapunten wordt duidelijk geformuleerd.  

Agendapunten worden inhoudelijk voorbereid door de algemeen directeur waarbij input 

van de audit- en renumeratiecommissie wordt meegenomen. Hierdoor kan het bestuur zich 

richten op haar toezichthoudende rol. 

 

Vergoedingsregeling 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun lidmaatschap. 

De onafhankelijk voorzitter ontvangt een beperkte toezichthouders vergoeding welke in 2016 

is vastgesteld op €96,32 bruto per maand. 

 

 

2. Verantwoording wettelijke taken 
 
Goedkeuring begroting, meerjarenperspectief, jaarrekening, bestuursverslag  
De jaarrekening 2015 inclusief bestuursverslag is in de bestuursvergadering van 19 april 2016 

goedgekeurd. Vastgesteld kon worden dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Passenderwijs per 31 december 

2015 en van het resultaat over 2015.  

Het bestuur heeft in haar vergadering van 6 december 2016 de begroting 2017 en het 

meerjarenperspectief 2017-2021 goedgekeurd.  

 

Naleving wettelijke voorschriften 
In onderstaande tabel staat beknopt aangegeven welke wettelijke taken Stichting 

Passenderwijs heeft en op welke wijze het bestuur hier toezicht op houdt. 

 

Wettelijk taken Verantwoording toezicht bestuur 

 

Opstellen ondersteuningsplan waarin 

staat aangegeven op welke wijze 

passend onderwijs wordt gerealiseerd 

 

Het bestuur heeft in 2016 de realisatie van de huidige 

doelstellingen (zie kwaliteitsbeleid) getoetst op basis van 

monitorgegevens. In december 2016 heeft het bestuur op 

basis van een concept plan (voorzien van een positief 

advies van de Directie adviesgroep en ondersteund door 

een presentatie van de algemeen directeur) een 

voorgenomen positief besluit genomen over het 

ondersteuningsplan 2017-2021 

 

Afgifte toelaatbaarheidsverklaringen 

(TLV) voor het speciaal (basis) onderwijs 

Het bestuur houdt toezicht op de beleidsafspraken door 

goedkeuring te geven aan de procesgang inzake de 

afgifte van TLV’s, het opvragen van monitorgegevens 

rondom het aantal verwijzingen, het aantal hoorzittingen 

en ingediende klachten. Deze gegevens hebben in 2016 

niet geleid tot aanpassing van beleid. In 2017 zal in het 

kader van het nieuwe ondersteuningsplan het beleid 

worden geëvalueerd. 
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Verantwoording afleggen Het bestuur legt middels het jaarverslag en jaarrekening 

verantwoording af over het gevoerde beleid, behaalde 

resultaten en de inzet van middelen. Het bestuurlijk 

vastgestelde kwaliteitsbeleid en de toetsing hiervan vormt 

een belangrijke bouwsteen in de verantwoording. 

 

 

Rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen 

In haar bestuursvergadering van oktober 2015 heeft het bestuur, mede in het kader van een 

door de inspectie afgegeven signaal, besloten om de structureel toegekende middelen ten 

behoeve van de basisondersteuning te laten verantwoorden door de verkrijgende 

schoolbesturen. Op basis van de schriftelijke verantwoording over 2015 heeft het bestuur in 

haar vergadering van april 2016 het volgende geconcludeerd: 

• alle schoolbesturen hebben de middelen verantwoord 

• het merendeel van de middelen wordt ingezet op de elementen ‘aanbod 

ondersteuning’ en ‘ondersteuningsstructuur’. 

Het bestuur heeft op basis van kwartaalrapportages (de zgn. MARAP) geconcludeerd dat 

het vastgestelde beleid voor 2016 geen bijstelling behoeft. 

 

Conform het besluit dat het positieve exploitatiesaldo over 2016 zal worden uitgekeerd aan 

de schoolbesturen heeft een aanvullende overdracht van €20,50 per leerling 

plaatsgevonden. 

 

Benoeming externe accountant 

Op 15 juli 2016 heeft Passenderwijs een schrijven ontvangen waarin EY accountants en 

Groenendijk Onderwijsadministratie aangeven de samenwerking niet verder te continueren. 

Ter voorbereiding op de aanwijzing van de nieuwe accountant heeft de auditcommissie een 

tweetal offertes opgevraagd op basis van de volgende uitgangspunten: 

• het accountantskantoor dient samen te werken met Groenendijk om een vlotte en 

functionele controle mogelijk te maken. 

• het accountantskantoor dient ervaring te hebben met de financiële bedrijfsvoering 

van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. 

 

De auditcommissie adviseerde het bestuur om accountantskantoor van Ree te kiezen als 

nieuwe accountant. Het bestuur heeft dit advies in haar vergadering van 11 oktober 2016 

overgenomen en daarmee Van Ree als controlerend accountant aangewezen. 

 

 

 

Namens het bestuur van Stichting Passenderwijs, 

 

 

Dhr. E. Blankestijn 

Voorzitter Bestuur Stichting Passenderwijs 
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DEEL B - Verslag uitvoerend bestuur Stichting Passenderwijs 
 
Stichting Passenderwijs is een samenwerkingsverband (SWV) passend onderwijs voor primair 

onderwijs in de regio Utrecht-West. In totaal werken 24 schoolbesturen, 82 basisscholen, 2 

scholen voor speciaal basisonderwijs, diverse voorzieningen en 5 gemeenten samen om 

passend onderwijs mogelijk te maken voor ca. 17.000 leerlingen.  

 

  

1. Missie en visie  
 

Stichting Passenderwijs ziet het als haar maatschappelijke opdracht om in samenwerking met 

kernpartners en ouders kinderen voor te bereiden op een actieve, zelfstandige deelname 

aan de maatschappij. Meer specifiek ziet Passenderwijs het als haar verantwoordelijkheid om 

basisscholen in de regio te ondersteunen bij het bieden van passende, kwalitatief goede 

ondersteuning. Leidend hierbij is de onderwijsbehoefte van het kind. 

    

Missiestatement ‘Voor elk kind een passend aanbod’ 
 

Om onze missie te kunnen realiseren, is het noodzakelijk een dekkend aanbod van 

voorzieningen te ontwikkelen, zo thuisnabij mogelijk op basis van integraal georganiseerde 

ondersteuning (1 kind, 1 gezin, 1 plan, 1 aanpak). De deelnemende schoolbesturen zien 

kwalitatief goed onderwijs binnen de basisscholen hierbij als basale voorwaarde.   

Meer informatie over missie en visie is opgenomen in het ‘Ondersteuningsplan Passenderwijs 

2014-2018’ (www.passenderwijs.nl).  

 

 

 

2. Juridische en organisatiestructuur 
 

2.1 Juridische structuur 
De rechtspersoon is een stichting met de naam: Stichting Passenderwijs. 

De Stichting is 11 januari 2013 opgericht, gevestigd te Woerden en ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 56956274. 

 

2.2 Deelnemende schoolbesturen, scholen en leerlingaantallen 
 

Bestuur School Brin Okt ‘16 Okt ‘15 

Kalisto Willibrordus 

St. Ludgerus 

Ridderhof 

Piusschool 

Paulusschool 

SBO Keerkring 

Franciscus 

Molenwiek 

Regenboog 

Schakel 

Wijde Blik 

Wegwijzer 

Notenbalk 

St Bavo 

Howiblo 

Heeswijk 

03UB 

03YM 

03TP 

03SY 

06LL 

01KJ 

10QE 

11EW 

24ZB 

11QY 

11QY 

12BS 

05BK 

07RK 

08XT 

10OE 

341 

188 

163 

216 

232 

189 

228 

171 

588 

215 

176 

181 

209 

218 

320 

204 

355 

176 

162 

223 

229 

160 

227 

188 

600 

216 

183 

177 

208 

223 

349 

198 

SPCO Constantijn 

Wilhelmina 

Johan Friso 

Margrietschool 

R. de Jager 

Willem Alexander 

Willem van Oranje 

09SQ 

11ZP 

12RL 

24ZD 

11BO 

11OH 

10ME 

223 

212 

150 

442 

140 

248 

261 

244 

203 

128 

465 

151 

237 

256 
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De Fontein 

Gr. J. v. Montfoort 

Timotheus 

07MB 

08OX 

07ZQ 

234 

134 

159 

235 

142 

160 

Vechtstreek en Venen Schepershoek 

Bijenschans 

Podium 

Flambouw  

De Klaroen 

Het Kompas 

JC van der Walschool 

Zilvermaan 

Kids College 

De Fontein 

Ichthus 

CNS Abcoude 

05MT 

07XQ 

05QP 

05RK 

10MX 

23EX 

12JL 

12AE 

08XD 

12QH 

06DX 

05MC 

157 

168 

94 

90 

371 

354 

220 

263 

104 

255 

101 

194 

167 

181 

97 

81 

364 

343 

189 

289 

117 

258 

103 

208 

Pastoor Ariens De Kameleon 

De Pionier 

De Wilde Wingerd 

Franciscusschool 

12ZG 

12AY 

12SR 

11QB 

263 

472 

209 

329 

280 

466 

213 

317 

Jenaplan Stichtse Vecht t Kockenest 

’t Bontenest 

06PB 

04AJ 

116 

150 

128 

139 

Wereldkidz t Palet 

Bolenstein 

De Triangel 

De Tweesprong 

23EW 

31BJ 

13MO 

13YR 

263 

261 

114 

528 

517 

- 

119 

438 

Monton Het Mozaiek 

Montessorischool 

15QM 

05VO 

143 

65 

152 

62 

Talent Primair Graaf Floris 

Tweemaster 

10BE 

18GF 

237 

76 

244 

77 

Stichting Klasse Andersen 

Achtsprong (RvR) 

Horizon 

24ZC 

110C 

18IX 

210 

175 

60 

218 

181 

66 

Sint Antonius St. Antonius van Padua 

Driehuis 

De Windroos 

Hofland 

St. Jozef 

06ZS 

11LB 

11WN 

12GB 

07LI 

80 

110 

194 

165 

146 

91 

120 

229 

167 

158 

Auro Molenland 

De Trekvogel 

De Eendracht 

De Pijlstaart 

Willespoort 

08HN 

09HU 

10DI 

18ET 

18DX 

104 

103 

156 

321 

172 

110 

123 

189 

347 

187 

Onderwijs Primair Hobbitstee 

Prins Claus 

OBS Oudewater 

03BX 

03DV 

18ER 

233 

166 

117 

230 

164 

121 

Groeiling  Maria 

Sint Jozef 

11MK 

10YZ 

167 

244 

174 

236 

Gewoon Speciaal SBO De Kristal 01JW 102 107 

obs De Regenboog De Regenboog 06CO 219 247 

PC Ger. Kockengen De Wegwijzer 07ZL 182 187 

PriMa Piet Mondriaan 18IQ 378 349 

PC Wilnis/Waverveen Koningin Juliana 09UW 150 164 

PCB De Schakel 05TW 122 119 

Jenaplan Wilnis Vlinderbos 24PU 234 228 

Jenaplan Woerden De Kring 06TX 148 153 

School met de Bijbel Jorai 06UE 153 155 

PC BaO Kamerik Eben Haezer 06SZ 129 136 

Vier windstreken Immanuel 06YA 179 190 

Jenaplan Oudewater Klavertje 4 00HZ 200 200 
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2.3 Organisatiestructuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting organogram 

 

Het bestuur heeft middels een mandaatbesluit de dagelijkse verantwoordelijkheid en uitvoering 

belegd bij de algemeen directeur (directie). De directie en coördinatoren (staffunctionarissen) vormen 

samen het managementteam van de Stichting. 

De directie wordt beleidsmatig geadviseerd door de Directieadvies groep (DAG), samengesteld uit 

directeuren (vertegenwoordigers) vanuit het onderwijsveld. De DAG draagt zorgt voor communicatie 

richting het onderwijsveld en realiseert draagvlak voor beleidsontwikkeling. 

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan samengesteld uit 

personeel en ouders uit de scholen. Deze raad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. 

De medezeggenschapsraad (MR) is actief  betreffende personele zaken en behartigt de belangen 

van het personeel. De directie voert namens het bestuur overleg met de MR en de OPR. 

 

 

 

3. Algemeen instellingsbeleid 
 

3.1 Kwaliteitsbeleid 
Passenderwijs ziet het als opdracht om scholen te ondersteunen bij het bieden van passende 

ondersteuning. Dit vanuit de onderwijsbehoefte van het kind en zo thuisnabij en afgestemd 

mogelijk. Het realiseren van deze missie staat beschreven in het ‘ondersteuningsplan 

Passenderwijs 2014-2018 V3.0’.   

Om resultaatgericht te kunnen sturen heeft Passenderwijs kwaliteitsbeleid ontwikkeld (‘het 

geheel van maatregelen waarmee Passenderwijs op systematische wijze de kwaliteit van de 

(extra) ondersteuning, bepaalt, bewaakt en verbetert’. Om systematisch te bepalen of we 

‘de dingen goed doen’ (interne kwaliteit) en ‘de goede dingen doen’ (externe kwaliteit) 

wordt de PDCA-cyclus (‘plan-do-check-act’) gehanteerd. Ten behoeve van de interne 

kwaliteit wordt deze cyclus toegepast op de bestuurlijk vastgestelde doelstellingen.  

Zes parameters die centraal staan in het toezichtskader van de inspectie vormen de basis 

voor de externe kwaliteitscyclus. 

Meer informatie over het kwaliteitsbeleid van Passenderwijs is opgenomen in het 

ondersteuningsplan, bijlage ‘Kwaliteitsbeleid Passenderwijs V3.0’. 

 

3.2 Activiteiten Stichting Passenderwijs  
Het beleid van Passenderwijs richt zich op ontwikkeling van een dekkend aanbod van 

voorzieningen waarbij voor elke onderwijsbehoefte een zo passend mogelijk aanbod 

beschikbaar is. Het liefst zo thuisnabij en integraal mogelijk georganiseerd.  

BESTUUR 

DIRECTIE 

ONDERWIJSVELD 

 

MEDEWERKERS 
STICHTING PASSENDERWIJS 

 

DIRECTIE-ADVIESGROEP 

ONDERSTEUNINGSPLANRAAD  MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
STICHTING PASSENDERWIJS 
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In 2016 zijn op basis van het vastgestelde beleid de volgende activiteiten ingezet: 

� ondersteuning van basisscholen op niveau van leerkracht, leerling en groep door het 

Regioteam (expertiseteam Passenderwijs) 

� ondersteuning van schoolbesturen bij specifieke thema’s zoals een passend 

onderwijsaanbod aan statushouders en zorgplicht 

� ontwikkeling en uitvoering van arrangementen extra ondersteuning 

� samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders over afstemming onderwijs-zorg 

� organisatie van een dekkend aanbod binnen de regio (basis- en extra ondersteuning) 

� afstemming en scholing in de vorm van ib-netwerken en studiemiddagen 

� deelname aan meerpartijenoverleg (MPO) op scholen  

� bieden van specifieke leesondersteuning middels de leeskliniek 

� bieden van specifieke trainingen voor kinderen 

� bieden van gericht taalonderwijs (schakelklas) in de gemeente Woerden 

� bieden van handelingsgericht onderzoek ter vaststelling van onderwijsbehoeften in 

samenwerking met de gemeente Woerden 

Meer inhoudelijke informatie over de uitgevoerde activiteiten van Passenderwijs is  

opgenomen in het ondersteuningsplan, bijlage ‘Activiteitenaanbod Passenderwijs V3.0’. 

 
3.3 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen 
Om voor elk kind een passend aanbod te bieden werkt Passenderwijs nauw samen met de 

aangesloten schoolbesturen en gemeenten als regievoerder van jeugdhulp. 

In 2016 hebben zich binnen de aangesloten schoolbesturen geen opvallende ontwikkelingen 

voorgedaan die het realiseren van de missie van Passenderwijs ernstig hebben belemmerd. 

Hoewel de transitie jeugdzorg nog steeds de nodige inspanning van gemeenten vraagt, 

hebben zich geen zorgwekkende ontwikkelingen voorgedaan.  

Binnen het ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ (OOGO) bespreken de betrokken 

gemeenten en de samenwerkingsverbanden PO en VO gezamenlijke doelen en knelpunten. 

Hieruit vloeit een werkagenda voor de komende periode voort. De opbrengsten en 

ontwikkelpunten staan benoemd in het nieuwe ‘Ondersteuningsplan 2017-2021’ van de 

Stichting. 

 

3.4 Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact 
In 2016 hebben zich geen zaken voorgedaan die een behoorlijke politieke of 

maatschappelijke impact hebben gehad. 

 

 

4. Personeelsbeleid en formatie 

 
Passenderwijs is als netwerkorganisatie gericht op samenwerking met partners om optimaal 

gebruik te kunnen maken van beschikbare expertise. Omwille van stabiliteit en continuïteit 

enerzijds en vanuit financieel oogpunt anderzijds is het werkgeverschap van een aantal 

functies (directie, secretariaat, coördinatie en basale uitvoerende functies) belegd bij het 

bestuur van de Stichting. Om zo dicht mogelijk te kunnen aansluiten op de vraag vanuit 

scholen wordt inhoudelijke expertise geleverd door personeel in dienst van de Stichting, maar 

ook gerealiseerd door gerichte inkoop bij partners.  

 

4.1 Handboek personeel 
Passenderwijs hanteert een ‘Handboek personeel’ met daarin opgenomen relevante 

regelingen die betrekking hebben op het personeel van de Stichting zoals het 

medezeggenschapsstatuut, het functieboek, werkgelegenheidsbeleid, taakbeleid, 

professionaliseringsbeleid, arbobeleid etc.  

De regelingen zijn aanvullend op de vigerende CAO-PO waarbij de CAO ten alle tijden 

leidend is. Daar waar de CAO en dit handboek geen uitsluitsel geeft ten aanzien van 

personele aangelegenheden, besluit de algemeen directeur van de Stichting. 
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4.2 Formatie 
In onderstaande tabel is de formatie-omvang per 1 januari 2016 en 31 december 2016 

weergegeven. Per functiecategorie wordt de formatie uiteengezet in vast en tijdelijk. 

 

Formatie-omvang per 1-1-2016 Vast Tijdelijk Totaal  
Directie 1,00  1,00 

Directiesecretariaat  0,80  0,80 

Secretarieel medewerker 1,10  1,10 

Coördinatie 1,60  1,60 

Begeleider Passend Onderwijs 5,67 0,70 6,37 

 
Totaal  

 

10,17 

 

0,70 

 
10,87 

 
Formatie-omvang per 31-12-2016 Vast Tijdelijk Totaal  
Directie 

Directiesecretariaat  

1,00 

0,80 

 1,00 

0,80 

Secretarieel medewerker 1,10  1,10 

Coördinatie 1,60  1,60 

Begeleider Passend Onderwijs 6,46  6,46 

 
Totaal  

 

10,96 

  

10,96 

 
De komende jaren worden geen grote wijzigingen in de formatie-omvang verwacht. 

 
4.3 Zaken met een behoorlijke personele betekenis 
Binnen de personele bezetting hebben zich in 2016 geen zaken voorgedaan met materiele, 

bedrijfseconomische of juridische gevolgen.  

 

4.4 Beheersing van uitkering bij ontslag 
Ten aanzien van de beheersing van uitkering bij ontslag is geen specifiek beleid ontwikkeld 

gezien de geringe omvang van de formatie. Middels het meerjarenperspectief wordt de 

formatie-omvang gemonitord en jaarlijks vastgesteld. Het aangaan van personele 

verplichtingen wordt op basis van lange termijnperspectief beoordeeld.  

 

 

5. Financiële beleidsvoering 
 

Passenderwijs baseert haar financiële beleidsvoering op het principe ‘geld volgt het kind'. 

Hierdoor kunnen middelen ‘vrijer’ ingezet worden door de scholen ten behoeve van het kind 

dan wanneer beleidsvoering zich alleen richt op het in stand houden van voorzieningen. 

Natuurlijk heeft Passenderwijs oog voor continuïteit binnen de bedrijfsvoering (en daarmee 

de borging van kwaliteit en expertise). Aanvullende financiering op voorzieningenniveau 

wordt niet direct gerelateerd aan de kinderen die er gebruik van maken. Op basis van 

verantwoording achteraf vindt legitimatie van de financiering plaats. 

 

5.1 Algemene uitgangspunten 
� Passenderwijs voldoet aan de herbestedingsverplichting in het kader van de 

tripartiete overeenkomst.  

� Ter beperking van financiële risico’s wordt op basis van vastgestelde kengetallen 

(voortkomend uit een risico-analyse, update juni 2016) begroot met een beperkt 

overschot om kleine afwijkingen zonder aanpassing van begroting op te vangen. 

� Gezien de budgetfinanciering vindt monitoring plaats op het toedelen van extra 

ondersteuning. Bij mogelijke overschrijding vindt bestuurlijk overleg plaats waarbij het 

toekennen van ondersteuning het uitgangspunt blijft. 

� Ter bevordering van de financiële continuïteit worden structurele uitgaven zoveel 

mogelijk gedekt door structurele inkomsten. 
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� Het treasurystatuut bepaalt dat geen beleggingen plaatsvinden met middelen uit 

eigen vermogen. 

� Sturing van het financieel beleid is gebaseerd op een risico-analyse welke is 

toegespitst op de situatie van Stichting Passenderwijs. 

   

5.2 Allocatiemodel 
Voor toekenning van middelen hanteert Passenderwijs een model wat is gebaseerd op 

elementen uit het ‘schoolmodel’ (verdeling van middelen onder schoolbesturen op basis van 

leerlingaantallen) en het ‘expertisemodel’ (Passenderwijs organiseert een netwerk van 

voorzieningen en regelt de aard, omvang en bekostiging van die voorzieningen).  

De ‘lichte ondersteuningsmiddelen’ worden de komende jaren trapsgewijs toegekend aan 

de schoolbesturen (100% in 2018) met als oormerk ‘ontwikkeling en borging van de 

vastgestelde basisondersteuning’. De ‘zware ondersteuningsmiddelen’ worden grotendeels 

op basis van arrangementen extra ondersteuning ingezet.  

 

5.3 Risicobeheersing, toezicht en treasurybeleid  
Om financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken, maakt Passenderwijs gebruik van 

managementrapportages (marap). De directie monitort de ontwikkeling van de financiële 

prestaties en legt middels de marap verantwoording af aan het bestuur. De jaarlijkse 

begroting wordt door de directie opgesteld en ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.  

Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten wordt een 

algemene reserve aangehouden (risicobuffer) waarvan de hoogte wordt vastgesteld op 

basis van een risico-analyse (zie ook par. 6.4). 

Tussen bestuur en administratieve dienstverlener, Groenendijk Onderwijs Administratie, is een 

contractovereenkomst gesloten. Tevens is een Administratieve Organisatie en Interne 

Controle (AO/IC) cyclus opgesteld welke in deze periode is gehanteerd. 

De Stichting hanteert een treasurystatuut dat voldoet aan de regeling beleggen, lenen en 

derivaten OCW 2016. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs 

hun financierings- en beleggingsbeleid dienen te richten. Het uitgangspunt is dat de 

toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. De 

Stichting heeft, overeenkomstig het treasurystatuut, een zeer terughoudend financieel beleid 

gevoerd. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen bij de huisbankier, die voldoen aan een 

minimale single A-rating. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. Dit beleid 

zal in 2017 niet worden veranderd. 
De interne verantwoording over treasury-activiteiten vindt plaats door de algemeen 

directeur aan het bestuur van Passenderwijs middels periodieke managementrapportages. 

Externe verantwoording vindt plaats door middel van het bestuursverslag. 

 

5.4 Liquiditeitsprognose 
 

 
Liquiditeitsprognose (x € 1.000)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Investeringen MVA 6 0 0 0 0 0

Onttrekking voorziening onderhoud 0 0 0 0 0 0

Vorderingen 67 10 10 10 10 10

Schulden 439 103 103 103 103 103

Resultaat 22 -130 -31 241 683 0

Afschrijvingen 7 9 11 12 12 12

Dotatie voorzieningen 1 0 0 0 0 0

Mutatie in liquide middelen 282 -400 -20 253 695 12

Liquide Middelen 905 505 485 738 1.433 1.445  
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6. Continuïteitsparagraaf  
 

In dit hoofdstuk worden de kengetallen, het meerjarenperspectief, de geprognotiseerde 

balans en de wijze van verantwoording gepresenteerd. 

 

 
6.1 Kengetallen Passenderwijs 
 

Kengetallen algemeen 
 peiling P’wijs Landelijk Okt 13 Okt 14  Okt 15 Okt 16 
Totaal aantal leerlingen SWV Okt 16   17.516 17.135 16.986 16.762 

Aantal leerlingen BAO Okt 16   17.248 16.879 16.719 16.471 

Aantal schoolbesturen Okt 16 25 13     

Aantal scholen (brin) Okt 16 82 92     

Aantal gemeenten Okt 16 5 5     

Aantal SBO scholen Okt 16 2 4     

Aantal SO scholen Okt 16 0 4     

Cluster 1 (okt. 15) Okt 15 0,04% 0,02%     

Cluster 2 (okt 15) Okt 15 0,39% 0,41%     

Gewichtenleerlingen 14-15 Okt 15 5,5% 9,3%     

Basisarrangement inspectie Sep 16 99,5% 99,2%     

 

Kengetallen Speciaal (Basis) Onderwijs  
 Okt 13 Okt 14 Okt 15 Okt 16 
Aantal leerlingen SBO 268 256 267 291 

Aantal leerlingen partner SBO De Dolfijn N/A N/A N/A 35 

Totaal aantal leerlingen SO 171 168 154 148 

Aantal leerlingen cat. 1 (cl4, zmlk, lz) 138 134 118 ? 

Aantal leerlingen cat. 2 (lg) 14 15 17 ? 

Aantal leerlingen cat. 3 (mg) 19 19 19 ? 

Deelname percentage SBO vs landelijk 1,54 / 2,52 1,50 / 2,47 1,57/2,34 1,74/2,31 

Deelnamepercentage SO vs landelijk 0,98 / 1,63 0,98 / 1,63 0,91/1,57 0,88/1,58 

 

 ’14-‘15 ’15-‘16   
Aantal terugplaatsingen van SBO naar regulier N/A 0   

Aantal terugplaatsingen van SO naar SBO N/A 2   

Aantal terugplaatsingen van SO naar regulier N/A 0   

Verwijzing regulier naar SBO (eigen scholen) N/A 74   

Verwijzing regulier naar SO N/A 9   

Verwijzing SBO naar SO N/A 13   

 

Kengetallen meerjarenperspectief 2017 2018 2019 2020 

prognose llng totaal Passenderwijs 16.800 16.382 16.198 16.049 

prognose SBO 281 292 298 302 

2% regeling SBO 336 328 324 321 

Leerlingaantallen SWV bao 16.519 16.090 15.900 15.747 

Aantal llng boven 2% norm -55 -36 -26 -19 

SO cat. 1 (CL. 4 / ZMLK / LZ) 115 112 110 110 

SO cat. 2 (LG) 17 17 17 17 

SO cat. 3 (MG) 21 22 22 22 

Totaal SO 153 151 149 149 

 

• De kengetallen laten inzake de leerlingprognoses een daling zien.  

• Als gevolg van verbrede toelating binnen het speciaal basisonderwijs (SBO), wordt 

een lichte stijging SBO en een lichte daling speciaal onderwijs (SO) verwacht.  
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6.2 Meerjarenperspectief 
Het MJP is opgesteld voor de periode 2017-2020 met als doel financiële beleidsvoering op 

langere termijn zichtbaar te maken en zo nodig bij te sturen. Het perspectief wijkt af van de 

kengetallen die door het ministerie zijn aangeleverd, deze zijn gebaseerd op gelijkblijvende 

leerlingaantallen. Leerling prognoses zijn vanaf 2018 gebaseerd op www.scenariomodelpo.nl. 

Op basis van het meerjarenperspectief en de kengetallen (zie 6.4) kan een gezonde 

financiële bedrijfsvoering verwacht worden. Opvallend is de stijgende positieve exploitatie 

vanaf 2019. Deze ontstaat door oplopende zware ondersteuningsmiddelen als gevolg van 

positieve verevening in onze regio. Gezien deze prognose zal in de toekomst beleid 

geformuleerd moeten worden over een recht- en doelmatige besteding van deze middelen. 

 
Baten 2016 2017 2018 2019 2020 

Normbudget lichte ondersteuning 2.721.000 2.713.000 2.665.000 2.645.000 2.630.000 

Normbudget zware ondersteuning 2.120.000 2.262.000 2.765.000 3.135.000 3.665.000 

Inkomend grensverkeer 16.500 16.500 18.000 24.000 24.000 

Overige baten 187.500 153.000 126.000 121.000 121.000 

Rentebaten 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

Totaal 5.047.500 5.147.000 5.576.500 5.927.500 6.442.500 

Lasten      

Ondersteuningsbudget BAO 1.782.500 2.305.500 2.495.000 2.465.000 2.440.000 

Overdracht SBO 80.500 192.000 235.000 277.500 307.500 

Budget arrangementen 682.250 555.000 630.000 700.000 750.000 

Personele lasten Stichting 789.000 845.000 875.000 880.000 885.000 

Personele lasten externen 848.500 668.000 647.000 652.000 657.000 

Budget activiteiten 335.000 275.500 274.000 257.500 262.500 

Uitgaand grensverkeer 58.500 60.500 60.000 60.000 60.000 

Groeiregeling SO/SBO 308.000 240.000 249.750 249.750 249.750 

Materiele lasten 75.500 69.500 70.250 70.750 72.000 

ICT 8.000 7.250 8.500 9.250 10.000 

Afschrijvingen 8.000 8.500 10.500 11.500 12.000 

Nascholing 12.500 12.500 13.500 13.500 13.500 

Bestuurskosten 11.000 10.000 10.500 10.500 10.500 

Representatie 9.500 9.000 9.500 9.500 9.500 

Huisvestingslasten 19.000 18.500 19.000 19.750 20.500 

Totaal 5.027.750 5.276.750 5.607.500 5.686.500 5.759.750 

      

Exploitatie 19.750 -129.750 -31.000 241.000 682.750 

 

Toelichting baten 

• Lichte ondersteuning is gebaseerd op een normbedrag per leerling (ca. €165). 

• Zware ondersteuning is doorberekend op basis van een normbedrag per leerling (ca. 

€345) minus positieve verevening en bekostiging speciaal onderwijs. 

• Inkomend grensverkeer zal naar verwachting licht toenemen. 

• Overige baten: subsidie SBD-middelen per 2018 niet meer beschikbaar, nog wel 

schakelklas/nieuwkomers (gemeente Woerden) en schoolmaatschappelijk werk 

vanuit ministerie. 

 

Toelichting lasten 

• Overdracht lichte ondersteuningsmiddelen inzake basisondersteuning is gebaseerd 

op groeimodel met 100% overdracht (deel personeel) in 2018.  
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• Bekostiging SBO laat een stijging zien vanwege enerzijds een te verwachten stijgende 

instroom (verbrede toelating) en anderzijds gelijkblijvende bekostiging van 

ondersteuning binnen het SBO door Passenderwijs (verschil deelnamepercentage en 

2%-regeling, ingezet voor diverse diensten uitgevoerd door het SBO). 

• De arrangementen extra ondersteuning laten een lichte stijging zien, gezien de 

verwachting dat kinderen binnen de eigen regio een passend onderwijsaanbod 

ontvangen, dit brengt meer bekostiging met zich mee. 

• De personele lasten van de Stichting blijven nagenoeg op hetzelfde niveau.  

• De personele lasten externen zullen in eerste instantie afnemen door een dalende 

bekostiging inzake herbestedingsverplichting, vervolgens wordt stabilisatie verwacht.   

• Verwacht wordt dat de groeiregeling SO/SBO en uitgaand grensverkeer zich stabiel 

ontwikkelt.  

 

6.3 Geprognotiseerde balans 
In onderstaande tabel is de geprognotiseerde balans opgenomen (peildatum: november 

2016), tevens de kengetallen solvabiliteit, current ratio en weerstandsvermogen. 

 

Kengetallen 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal Kapitaal 686.130 526.380 495.380 736.380 1.419.130 

MVA 22.516 22.516 22.516 22.516 22.516 

Vorderingen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Liquide middelen 653.614 493.864 462.864 703.864 1.386.614 

           

Totaal Vermogen 686.130 526.380 495.380 736.380 1.419.130 

Eigen vermogen 539.838 410.088 379.088 620.088 1.302.838 

Voorzieningen 13.764 13.764 13.764 13.764 13.764 

Kortlopende schulden 102.528 102.528 102.528 102.528 102.528 

           

Baten rijk (licht + zwaar) 4.827.773 4.975.000 5.430.000 5.780.000 6.295.000 

           

Solvabiliteit (richtlijn P'wijs  > 40%) 79% 78% 77% 84% 92% 

Current Ratio (richtlijn P'wijs = 1) 6 5 5 7 14 

Weerstandsvermogen (7-9%) 10,7% 7,8% 6,6% 10,3% 20,3% 

 

De kengetallen laten zien dat het weerstandsvermogen in 2017 binnen de bandbreedte blijft 

ondanks de in 2017 begrote negatieve exploitatie. Gezien de verwachte stijging van het 

weerstandsvermogen in 2019, zal het bestuur beleid maken op een rechtmatige- en 

doelmatige inzet van overtollige middelen. Uitgangspunt hierbij is inzet van ondersteuning op 

de scholen en niet het verhogen van het eigen vermogen. 

 

6.4 Risico’s en onzekerheden 
Ten behoeve van een financieel gezond samenwerkingsverband is in 2013 een risico-analyse 

uitgevoerd. Hierbij is de commissie Don als uitgangspunt genomen. In 2016 heeft opnieuw 

een risico-analyse plaatsgevonden waarbij de uitgangspunten van de commissie Don 

(kapitalisatiefactor) zijn losgelaten. 

De risico’s zijn ondergebracht in de kengetallen solvabiliteit, current ratio en 

weerstandsvermogen. Op basis van de in beeld gebrachte risico’s zijn bandbreedtes 

vastgesteld op basis waarvan sturing van het financieel beleid plaatsvindt. 
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Kengetallen op basis van risico-analyse 

Solvabiliteit Formule: EV / TV  

Streefwaarde: ≥ 40% 

Geadviseerd wordt een ondergrens van 40% aan 

te houden. Maximaal 60% aan leningen om risico’s 

aan kredietverstrekking en hoge rentelasten te 

beperken. 

 

Current ratio Formule: Liq. + vord. / 

kort. schulden  

Streefwaarde: 1 

 

Geadviseerd wordt een streefwaarde van 1 aan te 

houden zodat de Stichting altijd in staat is om 

schulden op korte termijn te betalen. De 

kortlopende schulden zijn hiermee in evenwicht 

met de liquiditeit + kortlopende vorderingen. 

 

Weerstand 

vermogen 

Formule: EV – MVA / 

Baten rijk 

Streefwaarde: 8% 

(bandbreedte 7-9%) 

Op basis van de in deze notitie opgenomen risico-

analyse 

 

Uitgelicht: risico inventarisatie Stichting Passenderwijs     

 

Post begroting 

 

Risico en mate van beheersbaarheid 

Kans1 Impact2 Som  

 

Inkoop 

ondersteuning 

 

- scholen kopen minder basisondersteuning in dan verwacht 

- beheersmaatregelen: 75% als inkomsten boeken op 100%  

  Uitgaven 

 

4 

 

4 

 

16 

 

€50.000 

Groeitelling 

SO/SBO 

- moeilijk inschatten door tussentijdse (residentiele) plaatsingen  

- beheersmaatregelen: minimaal 

4 4 16 €50.000 

Bestuurskosten - onvoorziene juridische bijstand zoals bezwaren of geschillen 

- beheersmaatregelen: minimaal 

4 4 16 €25.000 

Loonkosten 

personeel 

- onverwachte personele risico’s, juridische ondersteuning  

- beheersmaatregelen: gedegen personeelsbeleid  

3 5 15 €100.000 

Lumpsum 

ministerie 

- minder inkomsten zware ondersteuning door meer verwijzingen 

  naar het SO dan vooraf verwacht  

- beheersmaatregelen: krimp meegenomen in MJP 

3 4 12 €50.000 

Budget 

arrangementen 

- meer aanvragen dan budget 

- overschrijding mag niet leiden tot niet toekennen ondersteuning  

- beheersmaatregelen: begroot op basis van ervaringscijfers 

3 4 12 €50.000 

Bekostiging SBO - mogelijke instandhoudingskosten bij geringe leerlingaantallen  

- beheersmaatregelen: 2%-regeling goed in beeld, lage verwijzing  

3 3 9 €25.000 

Uitgaand 

grensverkeer 

- moeilijk voorspelbaar of ouders voor SBO buiten verband kiezen 

- beheersmaatregelen: op basis van ervaringscijfers begroten 

3 3 9 €25.000 

 

Restrisico 
  €25.000 

 

Inkomend 

grensverkeer 

 

- minder inkomend grensverkeer dan verwacht 

- beheersmaatregelen: prognose op basis van ervaringscijfers 

 

3 

 

2 

 

6 

 

€ 25.000 

Gemeentelijke 

subsidies 

- stopzetten van gemeentelijke subsidies 

- beheersmaatregelen: contact gemeenten inzake continuïteit 

2 2 4 €50.000 

Budget 

activiteiten 

- hogere lasten dan verwacht 

- beheersmaatregelen: vooraf bepaald en gebudgetteerd 

2 2 4 €25.000 

Instandhouding 

SWV 

- meer kosten dan vooraf begroot  

- beheersmaatregelen: op basis van contracten en ervaringscijfers 

2 2 4 €25.000 

Overige baten - minder baten dan verwacht 

- beheersmaatregelen: begroot op basis van beschikkingen 

1 2 2 €25.000 

Budget BAO - meer overdracht dan vooraf verwacht  

- beheersmaatregelen: vooraf vastgestelde overdracht   risico’s 

1 1 1 €25.000 

  
Totaal risico 

 
€575.000 

 Totaal weerstandsvermogen (drempel < 9) €400.000 

 

 

Voor meer informatie inzake de risico-analyse wordt verwezen naar het document: 

‘Kengetallen op basis van risico-analyse’.  

 

                                            
1 1 = niet, 2 = zelden, 3 = soms, 4 = regelmatig, 5 = groot 
2 1 = niet, 2 = gering, 3 = belangrijk, 4 = ernstig, 5 = zeer ernstig 
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6.5 Verantwoording van middelen 
De schoolbesturen besloten in oktober 2015 om meer zicht te houden op rechtmatige 

besteding van middelen. Naast de accountantscontrole van de jaarrekening van 

afzonderlijke besturen (schoolbesturen dienen inzichtelijk te maken op welke wijze zij de 

middelen ontvangen van het samenwerkingsverband hebben besteed) wordt door 

Passenderwijs uitvraag gedaan naar de besteding van toegekende middelen.  

In 2016 betreft dit niet alleen de structurele overdracht naar de schoolbesturen (€106,60 per 

leerling) maar ook de besteding van de eenmalige positieve exploitatie (in twee tranches 

totaal €20,50 per leerling). De algemeen directeur is namens het bestuur gemandateerd te 

toetsen in hoeverre de middelen rechtmatig zijn besteed. Indien geen sprake is van 

rechtmatigheid, wordt de maandelijkse overdracht opgeschort tot een passende 

verantwoording is afgegeven.  

  

 

7. Verklaring resultaat 2016 
 

In dit hoofdstuk wordt een beknopte toelichting gegeven op de balansposten en het 

behaalde resultaat in 2016. De posten worden vergeleken met het resultaat in 2015. 

 

7.1 Toelichting balansposten 

 
Activa 

• De ‘materiële vaste activa’ zijn nauwelijks gewijzigd, de nieuwe investeringen zijn 

vrijwel gelijk aan de afschrijvingen 2016. 

• De ‘vorderingen’ zijn licht toegenomen als gevolg van openstaand debiteursaldo 

betreffende een factuur inzake grensverkeer welke in 2016 nog niet is voldaan. Tevens 

is sprake van overlopende activa. Deze betreft vooruitbetaalde bedragen inzake 

uitgaand grensverkeer. Er is in verband met het gehanteerde betaalritme geen 

vordering op het ministerie opgenomen. 

• De ‘liquide middelen’ betreffen de banktegoeden van de Stichting, welke zijn 

toegenomen vanwege o.a. de nog te betalen aanvullende overdracht naar 

schoolbesturen.  

 

Passiva 

• Het ‘Eigen Vermogen’ bedraagt op 31 december 2016 €541.607 (10,7%) en is hoger 

dan de gestelde richtlijn voor weerstandsvermogen (7 - 9%). In 2017 zal dit 

gecorrigeerd worden. 

• Opgenomen ‘voorzieningen’ betreffen een reservering voor toekomstige 

jubileumuitkeringen.  

• De ‘kortlopende schulden’ zijn toegenomen. Voornamelijk als gevolg van de 

eenmalige overdracht van middelen (positieve exploitatie 2016) naar de 

schoolbesturen welke ten laste komt van boekjaar 2017. Tevens is sprake van een 

aantal nog te betalen posten, te weten: crediteuren, belastingen en premies, diverse 

overige schulden en overlopende passiva waaronder vakantie-uitkeringen.  

 

7.2 Verklaring resultaat 2016 
Conform de “Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs” van OCW zijn de betalingen aan de 

aangesloten instellingen onder ‘Doorbetaling Rijksbijdrage SWV’ gepresenteerd. Deze 

betalingen hebben plaatsgevonden op grond van het ondersteuningsplan en naar 

aanleiding van bestuursbesluiten. De structurele doorbetalingen zijn opgenomen in 

beschikkingen welke door Passenderwijs worden verzonden naar het bevoegd gezag. 

Omdat in de ‘staat van baten en lasten’ de doorbetalingen niet zijn opgenomen in de 

lastenkant, is ervoor gekozen om in onderstaande tabel deze doorbetalingen inzichtelijk weer 

te gegeven.   
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7.2.1 Doorbetaling Rijksbijdrage SWV 

 

 Realisatie 2016 Begroot 2016 Afwijking 

Groeiregeling SO/SBO 255.537 308.000 -17% 

Afdracht ondersteuningsbudget Bao 1.783.140 1.782.500 0% 

Bijdrage vanuit exploitatie 2016 343.895 0 100% 

Afdracht SBO 69.257 80.500 -14% 

Afdracht SO 1.902.786 1.789.000 6% 

Totaal 4.354.615 3.960.000 10% 

 

In 2016 is ca. €395.000 (10%) meer overgedragen dan vooraf begroot. Dit wordt grotendeels 

verklaard door overdracht van de positieve exploitatie van 2016. De overdracht heeft 

geoormerkt plaatsgevonden onder de noemer ‘ontwikkeling en borging van de 

basisondersteuning binnen de school’.  

 

7.2.2 Staat van baten en lasten 

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de ‘staat van baten en lasten’.  

 

Baten (realisatie €2.586.678 vs begroting €2.874.000) 

In totaal is €287.322 (10%) minder aan baten ontvangen dan vooraf begroot. Dit kan als volgt 

verklaard worden: 

� In totaal is ca. €395.000 meer aan Rijksbijdragen doorbetaald dan begroot, zie voor 

de verklaring par 7.2.1. 

� Aan ‘lichte ondersteuningsmiddelen’ is ca. €35.000 meer ontvangen dan begroot. 

� Aan ‘zware ondersteuningsmiddelen’ is ca. €57.000 meer ontvangen dan begroot. 

� De subsidie schakelklas is ca. €10.000 hoger dan vooraf begroot. 

� Aan overige baten is ca. €5.000 meer ontvangen.   
 

Lasten (realisatie €2.565.638 vs begroting €2.856.750) 

Rekening houdend dat doorbetaalde Rijksbijdragen geen deel uitmaken van de lasten, is in 

totaal €291.112 (10%) minder uitgegeven dan vooraf begroot. 

Dit kan als volgt verklaard worden: 

� De personele lasten zijn 1% lager dan begroot (ca. €24.000). De vaste personele lasten 

zijn ca. €30.000 hoger dan verwacht (tijdelijk extra inzet medewerkers om evenwicht 

te krijgen in vraag en aanbod en hogere sociale lasten dan verwacht). Ter 

compensatie zijn de externe personele lasten ca. €40.000 lager dan begroot.   

� De huisvestingslasten vallen 7% lager uit (ca. €1.500) door het afstoten van 

kantoorruimte voor onderwijsactiviteiten aan de verhuurder (SBO De Keerkring). 

� De afschrijvingen zijn ca. €1.000 (15%) lager dan begroot. 

� De administratie- en beheerslasten zijn ca. €11.000 (16%) minder dan begroot. 

� Op de post ‘georganiseerde activiteiten’ is een onderbesteding van 32% (ca. 

€106.000), dit wordt verklaard door het niet uitputten van diverse deelbudgetten 

waaronder innovatie en ondersteuning nieuwkomers. Deze middelen worden 

beschikbaar gesteld aan de scholen met als oormerk: borging en ontwikkeling 

basisondersteuning. 

� De uitputting van de arrangementen blijft circa €140.000 achter (20%). Deze middelen 

worden eveneens beschikbaar gesteld aan de scholen met als oormerk: borging en 

ontwikkeling basisondersteuning. 

 
Conclusie 

De exploitatie over 2016 is €1.769 positiever dan begroot. Dit minimale verschil tussen 

begroting en realisatie wordt grotendeels verklaard door de verwachte positieve exploitatie 

reeds in het hetzelfde boekjaar op basis van oormerking over te dragen aan de 

schoolbesturen.  

Het behaalde resultaat is vergelijkbaar met het resultaat over 2015, ook toen is de positieve 

exploitatie conform bestuursbesluit in hetzelfde boekjaar op basis van oormerking 

overgedragen aan de schoolbesturen. 
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8. Verantwoording subsidies  
 

8.1 Subsidie schakelklas en taalondersteuning 
Stichting Passenderwijs heeft in 2016 €55.004 subsidie ontvangen van de gemeente Woerden 

inzake de Schakelklas en taalondersteuning nieuwkomers.  

Van deze middelen zijn conform afspraak de bruto loonkostenbrutoloonkosten van de 

leerkracht schakelklas bekostigd. Daarnaast zijn middelen ingezet voor taalondersteuning 

aan nieuwkomers op basis van een bijdrage aan de Eerste Opvang school en de 

geselecteerde wijkscholen. 

De stuurgroep schakelklas/nieuwkomers evalueert jaarlijks de ontwikkelingen en verantwoord 

de ingezette middelen. 

 

8.2 Subsidie individueel leerling onderzoek 
Stichting Passenderwijs heeft subsidie ontvangen van de gemeente Woerden inzake 

uitvoering van individueel leerlingonderzoek (€66.500). De subsidie is conform afspraak 

ingezet in het kader van het bepalen van onderwijsbehoeften van leerlingen om een gericht 

passend aanbod te kunnen verzorgen. De middelen zijn volledig benut, de rechtmatige en 

doelmatige besteding van de middelen zijn verantwoord naar de gemeente Woerden. 

 

 

9. Overige zaken 
 

9.1 Opstellen jaarrekening 2016 
De jaarrekening van Stichting Passenderwijs is opgesteld door Groenendijk Onderwijs 

Administratie te Sliedrecht en gecontroleerd door Van Ree accountants. 

 

9.2 Klachtenregeling 
De verantwoordelijkheid voor het onderwijsleerproces ligt bij het bevoegd gezag van de 

betreffende school. In de meeste gevallen is deze taak gemandateerd aan de directie. 

Eventuele klachten worden behandeld door de klachtencommissie van de school. 

Passenderwijs is voor de behandeling van klachten aangesloten bij de Landelijke 

Klachtencommissie (LKC). Daarnaast hanteert zij een eigen klachtenregeling welke is 

gepubliceerd op de website van Passenderwijs (www.passenderwijs.nl). De LKC onderzoekt 

de klacht en beoordeelt of deze gegrond is. Zij brengt advies uit aan het bestuur en kan aan 

haar advies aanbevelingen verbinden. Het bestuur neemt over de afhandeling en het 

opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.  

Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de LKC worden ingediend. 

De LKC is gevestigd aan het Zwarte Woud 2 te Utrecht. Het postadres is: Postbus 85191, 3508 

AD Utrecht,  telefoon 030-2809590, website: www.onderwijsgeschillen.nl, e-mail 

info@onderwijsgeschillen.nl. 

In 2016 is betreffende Passenderwijs geen klacht ingediend. 

 

9.3 Huisvesting 
Stichting Passenderwijs is gehuisvest op de bovenverdieping van SBO ‘De Keerkring’, 

Rembrandtlaan 50 te Woerden. 



Stichting Passenderwijs, Woerden

- 18 -

KENGETALLEN

20152016

Liquiditeit 4,842,21
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 78,0554,39
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Solvabiliteit 2 80,1155,91
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Rentabiliteit 0,180,83
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Weerstandsvermogen 20,6121,64
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

Huisvestingsratio 0,890,69
Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen / totale lasten * 100 %

Materiële lasten / totale lasten (in %) 46,7135,75

Personele lasten / totale lasten (in %) 53,2964,25

Liquiditeit
Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te
voldoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn
gefinancierd met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde
resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen.
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de
exploitatie op te vangen.

Stichting Passenderwijs hanteert het weerstandsvermogen op basis van de in de notitie
opgenomen risico-analyse met de formule: "EV - MVA / Baten rijk", waarbij baten rijk wordt
verstaan: toekenning lichte ondersteuning + toekenning zware ondersteuning (inclusief verevening
minus afdracht SO). Realisatie weerstandsvermogen 2016: 10,73

Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestingslasten t.o.v. de totale lasten.
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B1 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor het bepalen
van het resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva
opgenomen voor de nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Tekorten en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande
jaar, alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.

Er zijn rubriceringsverschillen ontstaan doordat de post doorbetaling rijksbijdragen SWV niet op de
juiste manier is gepresenteerd. Onder doorbetaling rijksbijdragen SWV horen alleen generieke
afspraken, zonder vastgestelde tegenprestatie. Specifieke afspraken worden onder overige
instellingslasten gepresenteerd.

In de jaarrekening is de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van OCW toegepast.
Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair
berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (rekening houdend
met de rijksbekostiging voor materiële instandhouding). In het jaar van investeren wordt naar
tijdsgelang afgeschreven.

De activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Meubilair: 20 jaar.
ICT: laptops 3 jaar; desktops, servers en printers 5 jaar; netwerkbekabeling 20 jaar.
Onderwijsleerpakket: methoden, apparatuur (zoals koelkast, tv, projectoren) 9 jaar.
Als ondergrens voor te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar, wordt € 500,-
aangehouden. Afhankelijk van de soort aanschaf geldt deze ondergrens voor de prijs per stuk
(inclusief b.t.w., b.v. TV) of de prijs van de "verzamelnaam" (b.v. (taal)methode).

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.

Eigen Vermogen
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het
bestuur is aangebracht.

Voorzieningen
De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de
voorziening voor jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.
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Op grond van de "Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs" is een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding
van de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor
een te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening
gehouden met een variabele blijfkans en een rekenrente van 2,5%.

Op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs moet voor de gespaarde uren op
basis van het ouderenverlof (werknemers van 57 jaar en ouder)  een voorziening worden
aangelegd. Deze voorziening is gebaseerd op een vooraf ingediend plan hoe deze uren de komende
vijf jaren worden in gezet.
De basis voor het vaststellen van de hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het
aantal uur dat een medewerker op basis van deze plannen heeft gespaard (en niet heeft
opgenomen), vermenigvuldigd met de loonkosten per uur. Alleen de bijdrage van de werkgever is
in de voorziening berekend.
Er is gerekend met een opnamekans van 80% en een rekenrente van 2,5% (gebaseerd op het
model zoals beschikbaar is gesteld door de PO Raad).

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Financiële instrumenten

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het
schatten van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als
de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.

De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering
van de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het
beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve
doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep zijn
het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico.

Het beleid van het bestuur om deze risico's te beperken, luidt als volgt:

Kredietrisico
Het bestuur bewaakt voortdurend haar vorderingen. Door de bovenstaande maatregelen is het
kredietrisico voor het bestuur minimaal.

Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's
beheerst. In de begrotingen wordt rekening gehouden met beperkte beschikbaarheid van liquide
middelen waaronder bijvoorbeeld deposito's.

RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle
hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Pensioenen
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. Er bestaat geen
individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige
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premies bij een tekort ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn als last
in de staat van baten en lasten verantwoord.

(Rijks)bijdragen
Onder de (rijks)bijdragen OCW worden de vergoedingen voor personele - en exploitatiekosten
opgenomen. De (rijks)bijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende  immateriële- en
materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Winstbepaling
De stichting heeft in de statuten geen bepaling omtrent de verdeling van de winst opgenomen, er
is derhalve ook geen statutaire winst bepaling.
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B2 BALANS PER 31 december 2016
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 201531 december 2016
€€€€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Meubilair 11.10210.198
ICT 10.0029.263
OLP en apparatuur 4.2755.112

25.37924.573

Vlottende activa

Vorderingen 2
Debiteuren 15.72913.509
Overlopende activa 18051.456
Overige vorderingen 2.5631.602

18.47266.567

Liquide middelen 3 622.529904.670

666.380995.810
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B2 BALANS PER 31 december 2016
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 201531 december 2016
€€€€

PASSIVA

Eigen vermogen 4

Algemene reserve 520.088541.607
520.088541.607

Voorzieningen 5

Personeelsvoorzieningen 13.76415.148
13.76415.148

Kortlopende schulden 6

Crediteuren 15.529179.954
Belasting en premie sociale verzekeringen 40.70942.854
Schulden terzake van pensioenen 7.8658.374
Overige kortlopende schulden 12.163180.977
Overlopende passiva 56.26326.896

132.528439.055

666.380995.810
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Realisatie
nov 2013
t/m dec
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 2.400.4582.691.0002.388.760
Overige overheidsbijdragen en subsidies 120.035111.500121.504
Overige baten 69.04071.50076.414

2.589.5332.874.0002.586.678

Lasten

Personele lasten 1.378.8081.672.5001.648.402
Afschrijvingen 6.1518.0006.770
Huisvestingslasten 22.94219.00017.640
Overige instellingslasten 1.179.3221.157.250892.826

2.587.2222.856.7502.565.638

Saldo baten en lasten 2.31217.25021.041

Financiële baten en lasten

Financiële baten 2.5632.500730
Financiële lasten 3360251
Financiële baten en lasten 2.2272.500479

Resultaat 4.53819.75021.519
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2016

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het
saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden
aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven.

November 2013 t/m
december 2015

2016

€€€€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 2.31221.041

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 6.1516.770
- Mutaties voorzieningen 3841.384

6.5358.154

Veranderingen in vlottende middelen
 - Vorderingen -4.751-48.095
 - Kortlopende schulden -414.419306.527

-419.170258.432

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -410.324287.627

 - Ontvangen interest 2.563730
 - Betaalde interest -336-251

2.227479

Kasstroom uit operationele activiteiten -408.097288.106

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -6.182-5.965

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -6.182-5.965

Mutatie liquide middelen -414.280282.141

Beginstand liquide middelen 1.036.809622.529
Mutatie liquide middelen -414.280282.141
Eindstand liquide middelen 622.529904.670
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA
 31-12-2015 31-12-2016

€€

1 Materiële vaste activa

Meubilair 11.10210.198
ICT 10.0029.263
OLP en apparatuur 4.2755.112

25.37924.573

TotaalOLP en
appara-

tuur

ICTMeubilair

€€€€

Boekwaarde  31 december 2015
Aanschaffingswaarde 53.6426.07429.49718.071
Cumulatieve afschrijvingen -28.264-1.799-19.496-6.969

Boekwaarde  31 december 2015 25.3794.27510.00211.102

Mutaties
Investeringen 5.9651.5404.4250
Afschrijvingen -6.770-703-5.164-904

Mutaties boekwaarde -805837-739-904

Boekwaarde  31 december 2016
Aanschaffingswaarde 59.6077.61433.92218.071
Cumulatieve afschrijvingen -35.034-2.503-24.659-7.872

Boekwaarde 31 december 2016 24.5735.1129.26310.198

Afschrijvingspercentages

van t/m
Meubilair 5,00 %
ICT 20,00 % 33,33 %
OLP en apparatuur 11,11 %
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 31-12-2015 31-12-2016
€€

2 Vorderingen

Debiteuren 15.72913.509
Overige vorderingen 2.5631.602
Overlopende activa 18051.456

18.47266.567

Overige vorderingen
Overige vorderingen 2.5631.602

2.5631.602

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 18051.456

18051.456

 31-12-2015 31-12-2016
€€

3 Liquide middelen

Banktegoeden 622.529904.670
622.529904.670

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur 185.51165.088
Spaarrekening 437.018839.581

622.529904.670
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PASSIVA

4 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Saldo
 31-12-2016

Overige
mutaties

ResultaatSaldo
 1-1-2015

Algemene reserve 541.607021.519520.088

Eigen vermogen 541.607021.519520.088

Saldo
 31-12-2016

VrijvalOnttrek-
kingen

DotatiesSaldo
 1-1-2015

5 Voorzieningen

Personeel:
Jubilea 15.148001.38413.764

15.148001.38413.764

Voorzieningen 15.148001.38413.764
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 31-12-2015 31-12-2016
€€

6 Kortlopende schulden

Crediteuren 15.529179.954
Belasting en premie sociale verzekeringen 40.70942.854
Schulden terzake van pensioenen 7.8658.374
Overige kortlopende schulden 12.163180.977
Overlopende passiva 56.26326.896

132.528439.055

Belasting en premie sociale verzekeringen
Loonheffing 26.12524.249
Premies sociale verzekeringen 9.1159.390
Premie vervangingsfonds / participatiefonds 5.4699.215

40.70942.854

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 12.163180.977

12.163180.977

Overlopende passiva
Nog te betalen vakantiegeld 23.41026.896
Gemeente inz. schakelklas en taalondersteuning 32.8530

56.26326.896
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Model G Specificatie posten OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving Bedrag
toewijzing

Ontvangen
t/m
verslagjaar

geheel
uitgevoerd
en afgerond

nog niet
geheel
afgerond

Kenmerk datum EUR EUR

totaal 0 0

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13 lid 2 sub b)

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Bedrag
toewijzing

Ontvangen
t/m
verslagjaar

Totale lasten

Kenmerk datum EUR EUR EUR

0 0 0

totaal 0 0 0

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Bedrag
toewijzing

Saldo
01-01-2016

Ontvangen
in
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Totale lasten
31-12-2016

Saldo nog te
besteden
ultimo
verslagjaar

Kenmerk datum EUR EUR EUR EUR EUR

totaal 0 0 0 0 0

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

de prestatie is ultimo verslagjaar
conform de subsidiebeschikking

(aankruisen wat van toepassing is)

Te verrekenen ultimo
verslagjaar

EUR

0

0
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Baten

Realisatie
nov 2013 -
dec 2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

€€€

(Rijks)bijdragen
Rijksbijdragen OCW lichte ondersteuning 2.731.1162.721.0002.756.446
Rijksbijdragen OCW zware ondersteuning 2.450.9773.909.0003.966.921
Rijksbijdragen stimuleringssubs. Passend Onderwijs 106.44300
Doorbetaling Rijksbijdragen SWV -2.910.953-3.960.000-4.354.615
Niet-geoormerkte subsidies 22.87421.00020.009

2.400.4582.691.0002.388.760

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: subsidie schakelklas 53.53545.00055.004
Gemeente: schoolbegeleidingsmiddelen 66.50066.50066.500

120.035111.500121.504

Overige baten
Inkomend grensverkeer 15.72916.50013.509
Overige baten 53.31155.00062.905

69.04071.50076.414

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen 594.523789.000626.089
Sociale lasten 134.6910135.528
Pensioenlasten 74.043072.706
Overige personele lasten 579.612883.500829.101
Uitkeringen (-/-) -4.0610-15.021

1.378.8081.672.5001.648.402

Lonen en salarissen
Salariskosten OOP 775.864789.000799.172
Salariskosten seniorenregeling 13.219013.679
Salariskosten zw gerelateerde vervanging 1.54000
Salariskosten ouderschapsverlof 3.03000
Salariskosten Toezichthouders 005.113
Onkostenvergoeding via salaris 8.432014.078
Werkkosten PSA 1.17102.280
Correctie sociale lasten -134.6910-135.528
Correctie pensioenen -74.0430-72.706

594.523789.000626.089

Sociale lasten
Sociale lasten 134.6910135.528

134.6910135.528

Pensioenlasten
Pensioenlasten 74.043072.706

74.043072.706
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Realisatie
nov 2013 -
dec 2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

€€€

Overige personele lasten
Scholing 4.42612.50011.215
Kosten BGZ en ARBO-zorg 2.0483.5002.073
Dotatie voorziening jubilea 38401.384
Overige personeelskosten 10.67715.0001.826
Personele lasten externen 559.831848.500807.513
Werkkosten via FA 2.2464.0005.090

579.612883.500829.101

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-) -4.0610-15.021

-4.0610-15.021

Personeelsbezetting

20152016
Aantal FTE'sAantal FTE's

DIR 1,001,00
OOP 10,1010,00

11,1011,00

De personeelsbezetting betreft het gemiddelde FTE op de vermelde lonen en salarissen.



Stichting Passenderwijs, Woerden

- 33 -

WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Passenderwijs te Woerden is € 179.000.

VERMELDING TOPFUNCTIONARISSEN EN GEWEZEN TOPFUNCTIONARISSEN 1 (Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking)

Naam Functie Aanvang Einde Taak Beloning Belastbare beloning Totale Individueel Motivering

functie functie
omvang

onkosten-
vergoeding

betaalbaar bezoldiging WNT overschrijding

FTE op termijn Maximum bezoldingsnorm*

Dhr. J.J. Puttenstein directeur 01-08-2014 - 1 78.353 0 10.519 88.872 179.000
(2015) Dhr. J.J.
Puttenstein

directeur
01-08-2014 - 1 75.540 0 10.530 86.070 nvt

VERMELDING TOPFUNCTIONARISSEN EN GEWEZEN TOPFUNCTIONARISSEN 2 (Vermelding alle  bestuurders zonder dienstbetrekking)
(Maximum uurtarief € 175).

Naam Functie Aantal uren Bezoldiging Bezoldiging Ind. Aantal mnd Aantal mnd Motivering

2016 2016 per uur WNT norm* functieverv. functieverv. overschrijding

voor 2016. in 2016. bezoldingsnorm

VERMELDING TOEZICHTHOUDERS (lid van het hoogste toezichthoudende orgaan)

Functie Aanvang Einde Beloning Beloning Totale Individueel Motivering

Naam functie functie 2016 2015 bezoldiging WNT overschrijding

Maximum bezoldingsnorm

Dhr. E.J. Blankestijn Voorzitter 28-01-2013 n.v.t. 5.113 0 5.113 26.850
Dhr. H.M. de Vink Lid 28-01-2013 n.v.t. 0 0 0 17.900
Dhr. J.G. Stokhof Lid 28-01-2013 n.v.t. 0 0 0 17.900
Dhr. G.J. Schenk Lid 28-01-2013 n.v.t. 0 0 0 17.900
Mw. M.J.P.J.C. van
der Smissen

Lid 28-01-2013 01-03-2016
0 0 0 17.900

Dhr. J.H. Bootsma Lid 28-01-2013 n.v.t. 0 0 0 17.900
Dhr. R.R. de Croock Lid 28-01-2013 07-12-2016 0 0 0 17.900
Mw. L.M. van der
Leeden-Nederlof

Lid 28-01-2013 07-12-2016
0 0 0 17.900

Dhr. J. Postma Lid 11-02-2013 n.v.t. 0 0 0 17.900
Dhr. C. de Ruiter Lid 11-02-2013 11-10-2016 0 0 0 17.900
Dhr. F. Meeuwes Lid 02-10-2013 n.v.t. 0 0 0 17.900
Dhr. W.J. Wever Lid 15-04-2014 n.v.t. 0 0 0 17.900
Dhr. M.W. Dull Lid 01-08-2014 n.v.t. 0 0 0 17.900
Mw. W.P. Deelen-
Geuze

Lid 01-08-2014 n.v.t.
0 0 0 17.900

Mw. M.E.J. van der
Starre

Lid 25-11-2014 n.v.t.
0 0 0 17.900

Dhr. B.J. Geers Lid 06-12-2016 n.v.t. 0 0 0 17.900
Mw. E. van Elderen Lid 06-12-2016 n.v.t. 0 0 0 17.900
Dhr. W. Mondeel Lid 06-12-2016 n.v.t. 0 0 0 17.900

VERMELDING NIET-TOPFUNCTIONARISSEN (andere functionarissen van wie de bezoldiging c.q. de ontslagvergoeding de norm overschrijdt

Functieomschrijving Functie Aanvang Einde Taak Beloning Belastbare Drempel Motivering

functie functie
omvang

onkosten-
vergoeding

bedrag WNT overschrijding

FTE bezoldingsnorm

Toelichting op overschrijding norm bestuurders in dienstbetrekking



Stichting Passenderwijs, Woerden

- 34 -

Realisatie
nov 2013 -
dec 2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

€€€

Afschrijvingen
OLP en apparatuur 4931.000703
Meubilair 8811.000904
ICT 4.7776.0005.164

6.1518.0006.770

Huisvestingslasten
Huur huisvesting 19.11315.00013.884
Energie en water 3.8294.0003.756

22.94219.00017.640

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 26.51126.00026.913
Accountantslasten 4.0004.0003.933
Telefoonkosten 2.3255.0002.253
Overige administratie- en beheer 14.22035.50026.119

47.05670.50059.218

Overige
Georganiseerde activiteiten 193.902335.000228.168
Bekostiging rugzak 459.83000
Bekostiging arrangementen 443.127682.250543.296
Grensverkeer 25.28958.50055.314
Overige uitgaven 10.11911.0006.830

1.132.2661.086.750833.608

Totaal Overige instellingslasten 1.179.3221.157.250892.826

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 2.5632.500730

2.5632.500730

Financiële lasten
Overige financiële lasten 3360251

3360251

Totaal financiële baten en lasten 2.2272.500479

Realisatie Begroting Realisatie

Specificatie honorarium 2016 2016
nov 2013 -
dec 2014

Onderzoek jaarrekening 3.933 4.000 3.500
Andere controleopdrachten 0 0 0
Fiscale adviezen 0 0 0
Andere niet-controle-diensten 0 0 0

Accountantslasten 3.933 4.000 3.500
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Model E: Verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art.2:403 Deelname Consolidatie
Vorm 2016 zetel activiteiten Vermogen jaar 2016 BW

31-12-2016
EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

Kalisto Woerden 4 Nee 0
SPCO Groene Hart Woerden 4 Nee 0
Ver. Vechtstreek en Venen Breukelen 4 Nee 0
Scholenstg. Pastoor Ariens Maarssen 4 Nee 0
Vereniging Jenaplan Stichtsevecht Kockengen 4 Nee 0
Wereldkidz Zeist 4 Nee 0
Stichting Monton Amersfoort 4 Nee 0
Stg. Klasse Gouda 4 Nee 0
Stg. Ond.Primair Bergambacht 4 Nee 0
Stg. Obs De Regenboog Breukelen 4 Nee 0
Ver. Bev. Ger. Ond. Kockengen Kockengen 4 Nee 0
Stg. PriMa Abcoude 4 Nee 0
Ver. PC onderwijs Wilnis Wilnis 4 Nee 0
Ver. PCB Vinkeveen 4 Nee 0
Stg. Jenaplan Het Vlinderbos Wilnis 4 Nee 0
Ver. SW-school Jenaplan Ond. Woerden 4 Nee 0
Trinamiek IJsselstein 4 Nee 0
Ver. t. Stg. en Insth.SmdB Zegveld 4 Nee 0
VCPO Kamerik Kamerik 4 Nee 0
Sticht. Katholiek Primair Onderwijs Sint Amsterdam 4 Nee 0
Sticht. Voor kath. En interconf. Onderwijs De
Groeiling Gouda 4 Nee 0
Sticht. Auro voor Openbaar Primair Onderwijs Mijdrecht 4 Nee 0

Stichting BaO Gooi en Vechtstreek "Talent
Primair" Huizen 4 Nee 0
Sticht. De Vier Windstreken Gouda 4 Nee 0
Ver. Jenaplanonderwijs Oudewater Oudewater 4 Nee 0
Stg. Gewoon Speciaal Houten 4 Nee 0
Aloysius Stichting Voorhout 4 Nee 0
Fritz Redl Oud-Zuilen 4 Nee 0
Kleine Prins Baarn 4 Nee 0
PCOU Utrecht 4 Nee 0
SPO Utrecht Utrecht 4 Nee 0
Stichting Orion Amsterdam 4 Nee 0
Stichting Speciaal Onderwijs Midden-Nederland Bilthoven 4 Nee 0
Pionier (Bascule) Duivendrecht 4 Nee 0
Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

De aansprakelijkheidsverzekeringen zijn per 1-8-2014 ondergebracht bij Raetsheren van Orden. De
premie voor de bestuurdersaanprakelijkheidsverzekering bedraagt € 1.000,- op jaarbasis (exclusief
assurantiebelasting) en de premie voor de bedrijfsaansprakelijkheid bedraagt € 250,- op jaarbasis
(exclusief assurantiebelasting).

De Stichting is een overeenkomst aangegaan met Groenendijk Onderwijs Administratie BV voor de
financiële administratie. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd met een
minimumduur van één jaar. De prijs voor deze dienstverlening bedraagt € 21.247,57 exclusief
21% BTW op jaarbasis en zal jaarlijks worden geïndexeerd.

Door de Stichting wordt ruimte gehuurd van Stichting Kalisto. De ruimte is gelegen in het
schoolgebouw van de Keerkring, Rembrandtlaan 50 in Woerden.
Per augustus 2015 is een nieuwe overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. De huurprijs
bedraagt € 60,- per m2, uitgaande van het gebruik van 224 m2 bedraagt dit € 13.340 per jaar. Er
zal geen jaarlijkse indexering worden toegepast.

Voor kopieerapparatuur is er een huurovereenkomst met BNP Paribas Leasing Solutions N.V.. De
overeenkomst is met ingang van 15-9-2013 aangegaan voor 24 kwartaaltermijnen. De huurprijs
bedraagt € 432,51 excl. BTW per kwartaal.

De inboedel is verzekerd bij VKO (Aon Verzekeringen). De verzekering is per 15-10-2013 ingegaan
en wordt telkens stilzwijgend 12 maanden verlengd. Het verzekerde bedrag bedraagt € 24.000,- en
de jaarpremie bedraagt € 30,- exclusief kosten en assurantiebelasting.

Voor de postbus is een postbuscontract afgesloten met PostNL. De prijs bedraagt € 175,- excl. BTW
per jaar.

Duurzame inzetbaarheid
Werknemers hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid verlofuren te sparen.
In het jaarlijkse gesprek rondom normjaartaak wordt per schooljaar vastgesteld op welke wijze de
uren duurzame inzetbaarheid worden ingezet, tot nog toe is niet gekozen voor het sparen indien
dit mogelijk was.
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B11 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor
de interpretatie van de cijfers.
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C2 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING RESULTAAT

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2016 ad € 21.519 als volgt over de reserves.

2016
€

Resultaat algemene reserve 21.519

Resultaat Eigen vermogen 21.519

Deze jaarrekening is opgemaakt op 07-04-2017.


