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DEEL 1: Bestuursverslag 
1. Hart voor ieder kind 
Met deze slogan van het nieuwe “Strategisch Beleidsplan SSBA 2016-2020” kondigt het bestuur van Stichting 
Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA) een nieuwe periode aan waarin kwaliteit, professionaliteit en 
verbondenheid de drie kernwaarden zijn.  
In dit jaarverslag legt SSBA verantwoording af over de ontwikkelingen en de behaalde resultaten in het jaar 2016. 
Tegelijkertijd dient dit verslag als sociaal jaarverslag, zoals vermeld in de CAO PO 2016-2017. Daarnaast geeft het verslag 
een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in het verslagjaar aan de orde waren. 
 
Het jaar 2016 stond vooral in het teken van de nieuwe koers die SSBA wil gaan varen. Samen met de Raad van Toezicht, de 
gezamenlijke directeuren en de GMR heeft het (toen nog interim) College van Bestuur gewerkt aan het nieuwe Strategisch 
Beleidsplan. Door deze aanpak is volledig draagvlak en commitment ontstaan, waardoor het vertrouwen, dat de 
geformuleerde doelen de komende vier jaren bereikt zullen worden, groot is. 
In het kader daarvan heeft SSBA de volgende uitspraken geformuleerd zoals het als organisatie wil zijn: 
 
… SSBA heeft BETROKKEN leerkrachten; 
… SSBA heeft HART voor het vak; 
… SSBA heeft KENNIS van zaken; 
… SSBA heeft OOG voor iedere leerling; 
… SSBA is school en OUDERS; 
… SSBA vindt ieder kind UNIEK; 
… SSBA heeft ZES scholen – ZES kleuren – ZES schoolteams; 
… SSBA biedt DIVERSITEIT; 
… SSBA is KAAG en BRAASSEM – WEST; 
… SSBA maakt de VERBINDING; 
… SSBA heeft PROFESSIONALITEIT; 
… SSBA staat voor KWALITEIT; 
……… Alles SAMEN …… SSBA als kloppend HART. 
 

Om deze redenen heeft dit Strategisch Beleidsplan de titel: “ Hart voor ieder kind “ 
 
Het bestuur van SSBA dankt iedereen die in 2016 inspanningen heeft geleverd om SSBA vertrouwen te geven in de 
toekomst. 
 
Kaag en Braassem, juni 2017 
 
A. Bohnen 
College van Bestuur  
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2. Organisatie 

2.1 Governance 

SSBA sluit aan bij de wet ‘Goed Onderwijs Goed Bestuur’ door de toepassing van het governancemodel, waarbij de 
scheiding tussen de toezichthoudende en de uitvoerende rol is geregeld in respectievelijk de Raad van Toezicht en het 
College van Bestuur.  
De Raad van Toezicht had in 2016 vijf leden waarvan één lid in augustus, op basis van het rooster van aftreden, is 
vertrokken. Hierdoor is een vacature ontstaan die is ingevuld. 
Het College van Bestuur bestaat uit één persoon die wordt bijgestaan door een tweetal stafmedewerkers, een interim-
controller en een secretaresse. Samen vormen zij het ‘bestuursbureau’. 
Het College van Bestuur van SSBA is belast met de leiding over de organisatie en vertegenwoordigt de stichting. Hij treedt 
op als werkgever voor alle medewerkers in dienst van SSBA en geeft direct leiding aan de directeuren van de zes scholen en 
aan de medewerkers van het bestuursbureau. Daarnaast is het College van Bestuur verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van beleid en voor het functioneren van de scholen. 
 
Samenstelling Governance 
Dhr. P.J.D. van ’t Hart Voorzitter Raad van Toezicht 

Mevr. R. Doeleman Lid Raad van Toezicht  

Mevr. D. Van Scheppingen Lid Raad van Toezicht (tot 1-8-2016) 

Dhr. J. Gaemers Lid Raad van Toezicht (Vice voorzitter) 

Dhr. R. Bagchus Lid Raad van Toezicht  

  

Na 1-8-2016  

Mevr. M. Knook Lid Raad van Toezicht 

  

Dhr. A. Bohnen 
 

Interim College van Bestuur (In dienst per 01-01-2016) 

 

3.2 De scholen van SSBA 

In 2016 heeft de stichting het beheer over de volgende scholen: 
 

Brinnummer School Kern 
Aantal leerlingen 
op 1-10-2016 

03 PH De Kiem (RK) Roelofarendsveen 260 

04 GX Basisschool Elckerlyc (Openbaar) Roelofarendsveen 242 

04 VR  De Kinderbrug (RK) Rijpwetering 209 

10 HY De Roelevaer (RK) Roelofarendsveen 243 

14 ZN Gerardusschool (RK) Oude Wetering 79 

15 FH De Schakel (RK) Roelofarendsveen 204 

  TOTAAL 1237 
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3.3 Bestuursbureau 

Het bestuursbureau is gevestigd in Oude Wetering en ondersteunt het College van Bestuur, de schooldirecties en andere 
geledingen bij de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van SSBA. 
 
Gedurende het gehele jaar is de personele en financiële administratie in handen geweest van Groenendijk Onderwijs 
Administratie.  
SSBA heeft er wel voor gekozen om nog steeds de controller op interim basis via Helder Onderwijs in te huren. De taak van 
de controller is voornamelijk de ontwikkeling en uitvoering van het financieel beleid van SSBA, alsmede de advisering van 
het College van Bestuur. Op financieel beleidsmatig gebied heeft de onderstaande ontwikkeling plaatsgevonden: 
Fase 1:  Het transparant maken van de begroting en de verantwoording. 
Fase 2:  Het in controle zijn van het uitgavenpatroon op school- en bestuursniveau, alsmede de ontwikkeling van een 

beleidsrijke begroting. 
Fase 3: Het beheren en beheersen van de planning en controle, alsmede het eigenaarschap van de budgetbeheerders. 
 
In 2016 is – nadat is geconstateerd dat fase 1 en fase 2 ‘in controle’ zijn – veel energie gestoken in fase 3. Ondersteunend 
daarbij is de ontwikkeling van het ‘Financieel Beleidsplan’ dat begin 2017 wordt vastgesteld. 
 

3.4 Organogram 

  

3.5 Kernactiviteit en Werkgebied 

De kernactiviteit van SSBA bestaat uit het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen van het 
basisonderwijs. Het werkgebied bestrijkt de gemeente Kaag en Braassem, bestaande uit de kernen: Roelofarendsveen, 
Rijpwetering, Oud Ade, Oude Wetering en Nieuwe Wetering. 

3.6 Beleidskaders 

De beleidskeuzes van SSBA moeten voortkomen uit het strategisch beleid dat is opgesteld aan de hand van de visie. Het 
strategisch beleid kent ambitieuze doelen. Dat moet ook wel want onze samenleving verandert voortdurend in hoog 
tempo, vaak met gevolgen voor onze stichting. SSBA staat immers midden in de samenleving en zal dus ook moeten 
inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen in Nederland, in onze regio en in het werkveld beïnvloeden 
ons onderwijs en onze activiteiten. Belangrijk daarbij zijn de veranderende vragen van de leerlingen, hun ouders en de 
maatschappelijke omgeving. Zij verlangen van het onderwijs een voorbereiding op de toekomst, kwaliteit, duidelijkheid en 
betrokkenheid. 
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4. Overleg en samenwerking 

4.1 Bestuurlijke samenwerking 

SSBA kan bij de interne en externe oriëntatie de komende jaren kiezen voor twee scenario’s:  
• SSBA onderzoekt de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een groter netwerk.  
• SSBA onderzoekt de mogelijkheid om samen met samenwerkingspartners/fusiepartners gezamenlijk de diverse 

bedreigingen het hoofd te bieden.  
In het kader van de samenwerking met andere partners (sub 1) is SSBA zich verder aan het oriënteren op nieuwe kansen en 
mogelijkheden in het kader van bestuurlijke samenwerking. Met organisaties die voorheen nadrukkelijk in beeld waren, 
worden incidenteel nog steeds gesprekken gevoerd. 
Na ondertekening van de intentieverklaring met kinderopvangorganisatie ‘Kindkracht 0/12’ zijn werkgroepen aan de slag 
gegaan om een beeld te krijgen van de verschillende werkwijzen en adviezen te geven in het kader van een eventuele 
samenwerking. In 2017 vindt op basis van de verschillende rapportages vanuit de werkgroepen een algemene 
terugkoppeling plaats.  

4.2 Samenwerkingsverbanden 

SSBA maakt deel uit van het samenwerkingsverband PPO regio Leiden. SSBA heeft direct invloed op het beleid binnen het 
samenwerkingsverband door deelname aan de Algemene Ledenvergadering. Het onderwijsinhoudelijk deel van het 
samenwerkingsverband is gedelegeerd aan kleine, samengestelde directieteams (directiekring). SSBA vormt een eigen 
directiekring. Één van de directeuren van SSBA is verantwoordelijk voor deze directiekring. 
SSBA heeft binnen het samenwerkingsverband het laagste percentage aanvragen voor zorgarrangementen. Dit percentage 
is 1%. Het hoogste percentage is 17% (Voorschoten en Oegstgeest). 

4.3 Besturenorganisatie  

Verus: SSBA is aangesloten bij het Verus (voorheen VKO en Besturenraad). Via deze belangenorganisatie neemt SSBA 
verschillende, vooral juridische, producten af. 

4.4 Overheid 

SSBA onderhoudt nauwe contacten met de Gemeente Kaag en Braassem. In 2016 bestonden deze contacten voornamelijk 
uit bestuurlijke samenwerking (informatief) en huisvesting (voorbereidend en uitvoerend). 

4.5 Rijk 

De belangrijkste instanties zijn: 
• Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en Onderwijsinspectie. 
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
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5. De missie, visie, strategisch beleid en koers van SSBA 

5.1 Missie 

In het strategisch beleidsplan 2016-2020 is voor SSBA een nieuwe visie met een ambitieuze missie geformuleerd. Het gaat 
te ver om de visie integraal in het bestuursverslag op te nemen. De visie van SSBA is samengevat in de missie van de 
organisatie. De missie luidt: 
 

“In verbinding excelleren” 
 
SSBA kent drie kernwaarden die garant staan voor een sterke organisatie: 

• Kwaliteit 
• Professionaliteit 
• Verbondenheid 

 
In de missie staan twee voor SSBA belangrijke begrippen: verbinding en excelleren. 
 

Verbinding 
Net als het menselijk lichaam kun je ook een organisatie beschouwen vanuit hoofd (de top), hart (management) en buik 
(werkvloer). En ook hier zou er verbinding moeten zijn. De praktijk is echter vaak de volgende: Het hoofd bedenkt een 
nieuwe structuur, het hart krijgt opdracht deze te implementeren en van de buik verwachten wij dat deze zonder 
tegenspraak de uitvoering van haar taken aanpast aan de nieuwe werkelijkheid. Raar eigenlijk, alsof het allemaal losse 
entiteiten zijn. Alsof hoofd (bestuur), hart (management) en buik (werkvloer) gescheiden van elkaar kunnen functioneren. 
Wanneer mensen in een organisatie zich niet meer verbonden voelen met een hoger, gemeenschappelijk doel dan 
verdwijnen passie en vitaliteit ook als sneeuw voor de zon. Ziekteverzuim en verloop zijn het gevolg. SSBA kiest er voor om 
meer aandacht te besteden aan het verbinden van hoofd, hart en buik. 
Ontwikkeling binnen onze organisatie dient voort te komen vanuit een missie. Een duidelijke missie motiveert, geeft focus 
en het verbindt de mensen binnen de organisatie en daarbuiten. Zoals een mens ten volle functioneert vanuit verbinding 
met het Zijn, zo functioneert de organisatie vanuit verbinding met haar missie. Een duidelijke missie wordt niet alleen in de 
top bedacht. Deze komt tot stand door dialoog en interactie door alle lagen van een organisatie heen. 
 

Excelleren 
Het woordenboek geeft aan het woord ‘excelleren’ de betekenis: ‘uitmunten en ‘uitblinken’. Voor SSBA heeft ‘excelleren’ 
een bredere betekenis. SSBA ziet ‘excelleren’ als een proces om tot verbetering te komen. Anders gezegd:  
“SSBA wil uit iedereen en alle processen het maximale halen wat er in zit.” 
Dit geldt niet alleen voor de prestaties van onze leerlingen, maar ook voor de kwaliteit van alle medewerkers, 
ondersteuners, ouders en andere betrokkenen. Daarnaast wil SSBA het maximale halen uit alle activiteiten en 
ontwikkelingsprocessen die de organisatie op bestuursniveau en schoolniveau onderneemt. 

5.2 Visie 

In onze visie duiden wij onze uitgangspunten aan voor het boeiende, moeilijke en inspirerende proces dat wij onderwijs 
noemen en dat ten doel heeft dat kinderen van onze scholen tijdens hun periode op de basisschool ‘leren’. Daarnaast heeft 
de visie pas echt betekenis als zij tot inspiratie kan dienen voor allen die bij Stichting Samenwerkende Basisscholen 
Alkemade betrokken zijn: Onze leerlingen, de ouders, de leerkrachten en ondersteuners, de directeuren, het College van 
Bestuur en de Raad van Toezicht.  
Wat voor de stichting de belangrijkste uitgangspunten zijn in de komende periode 
 
Dan komen we uit bij ‘kwaliteit’, ‘professionaliteit’ en ‘verbondenheid‘. 
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Verbondenheid uit zich in de wijze waarop wij het kind centraal stellen op zowel cognitief gebied, als op sociaal-
maatschappelijk terrein en op het gebied van welzijn en veiligheid. Hier speelt ook de relatie met de omgeving waarbinnen 
SSBA functioneert een belangrijke rol. 
Het is de kunst om de ontwikkeling van de scholen met behulp van ons bovenschools systeem van kwaliteitsmonitoring en 
-bewaking goed te volgen. We moeten daarbij voorkomen dat wij de focus leggen op het invoeren van zoveel mogelijk 
cijfertjes in het leerlingvolgsysteem. Het gaat erom dat wij consequent leerlingen volgen en over resultaten op 
schoolniveau spreken. Als bestuur doen wij dat ook in onze gesprekken met de schooldirecties. Onze scholen hebben 
minimaal het niveau van het basisarrangement en zijn in staat dit niveau te consolideren. Onze ambitie gaat echter een 
stapje verder. Dit betekent dat wij vinden dat de scholen het doel moeten nastreven om het predicaat “goed” te behalen. 
Wij vragen van al onze medewerkers het maximale te ondernemen om eigen professionaliteit en deskundigheid te 
ontwikkelen, in de praktijk te brengen, te onderhouden en uit te dragen. 
 
In het “Strategisch Beleidsplan SSBA 2016-2020” is deze visie opgehangen aan een vijftal thema’s: 

1. Onderwijs 
2. Organisatie 
3. Personeel 
4. Financiën 
5. Huisvesting 

 

5.3 Strategisch Beleid 2016-2020 

5.3.1  Ambities en doelen vanuit het Strategisch Beleidsplan 2016-2020 
De volledige tekst van het strategisch beleidsplan kan worden gedownload via de website van SSBA. 
De strategische keuzes van SSBA zijn verwoord in 4 speerpunten. Per speerpunt is de ambitie met doelstelling van SSBA 
beschreven. 
 

1. Onderwijsopbrengsten 
 
Onze ambitie 
SSBA wil vanuit haar visie kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden aan de leerlingen. Dit betekent dat alle scholen op 
basis van interne en externe audit in ieder geval het basisarrangement hebben en consolideren. 
Onze ambitie gaat echter een stapje verder. Dit betekent dat de scholen geen genoegen moeten nemen met het predicaat 
‘voldoende’ als er meer in zit. De scholen moeten daarom de ambitie nastreven om, indien mogelijk, het predicaat “goed” 
te behalen. Dit betekent dat systematische analyse van de opbrengsten van het onderwijs op groeps- en schoolniveau zal 
plaatsvinden. Aan de hand van een vast te stellen registratiesysteem worden opbrengstgerichte gesprekken gevoerd 
tussen directeur met intern begeleider en leerkracht en het College van Bestuur met de directeur en de intern begeleider. 
In het kader hiervan is het dan ook belangrijk dat binnen SSBA de onderwijskwaliteit wordt bewaakt en verbeterd. Hiervoor 
zal de kwaliteitszorg organisatiebreed (op bestuursniveau en schoolniveau) moeten worden vernieuwd en onderhouden.  
 
Onze leerlingen zijn bij ons (SSBA) op het goede adres. Gezamenlijk staan de scholen garant voor Passend Onderwijs. Dit 
betekent dat, indien mogelijk, voor ieder kind binnen SSBA een passende plek is en daarbij een passend onderwijsprofiel 
krijgt aangeboden. Indien dit niet mogelijk is krijgt het kind een passende plek binnen het samenwerkingsverband PPO 
aangeboden. 
Onderwijs aan onze kinderen binnen SSBA is niet alleen een zaak van alle professionals. Ook ouders spelen een belangrijke 
rol. Een rol die niet verward mag worden met medezeggenschap. Deze rol is via de WMS vastgelegd en heeft een eigen 
betekenis. Onderwijskundig gezien gaat het juist om de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van de kinderen. 
Betrokkenheid die moet leiden tot een betere wereld voor het kind/de leerling, de ouders en de school. Ieder kind, iedere 
leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is dan ook een 
gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). 
Binnen SSBA hebben alle scholen aan het eind van de periode 2015-2019 beleid opgesteld met betrekking tot 
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ouderbetrokkenheid en geven uitvoering aan dat beleid. 
 
Onze doelstelling 
Alle scholen kunnen aan het eind van de planperiode aantonen dat zij maximaal de activiteiten ondernomen hebben om de 
hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. De scholen hebben gedurende de gehele planperiode minimaal de wettelijke 
kwaliteitseis “voldoende” gerealiseerd en zijn in staat dit consolideren. Minimaal één school heeft het predicaat “goed” 
gerealiseerd. 
 

2. Professionalisering 
 
Onze ambitie 
SSBA zal zich gedurende de planperiode vooral richten op de ontwikkeling van de competenties van alle medewerkers. 
Onder het motto, ‘Een competent Bestuur zorgt voor competente Schoolleiders die voor competente Leerkrachten 
zorgen’, zal het bestuur investeren in de bevordering van de deskundigheid van de werknemers en het continu 
onderhouden van competenties door middel van een valide competentiesysteem, waarbij de kwaliteit van de 
gesprekscyclus alles bepalend is. 
Een centrale rol daarin spelen de directeuren van de scholen. Zij zullen zich moeten ontwikkelen naar integrale 
schoolleiders. Binnen het Management Developmentplan zijn de criteria en is het tijdpad beschreven. 
Zorg voor medewerkers bestaat niet alleen uit ontwikkeling. Een bijna evenzo belangrijke factor is ‘erkenning’. Mensen 
willen er toe doen. Dat is dus binnen het onderwijs en in het bijzonder bij SSBA niet anders. ‘Gezien worden’ en ‘je laten 
zien’ zullen bij SSBA de komende planperiode centraal staan. Dit betekent dat het College van Bestuur en management, 
zowel voorwaardenscheppend (Integraal Personeelsbeleid) als controlerend, medewerkers blijven ondersteunen in het 
onderhouden van de eigen competenties. Ondersteunen betekent hierin: zo kort mogelijk en zolang als nodig. Daarbij zijn 
instrumenten zoals het Management Developmentplan, het Team Ontwikkelplan en het samenwerken binnen interne 
netwerken belangrijke instrumenten. 
 
Onze doelstelling 
Aan het eind van de planperiode werken bij SSBA deskundige en competente medewerkers die aan de hand van de 
gesprekscyclus en persoonlijk ontwikkelingsplan de deskundigheid en competenties onderhouden en/of verbeteren.  
 

3. Samenwerking 
 
Onze ambitie 
Om te excelleren zal SSBA de komende periode verbinding aangaan met zichzelf (intern) en met andere organisaties 
(extern). 
SSBA wil een alle leerlingen binnen de scholen een passend onderwijsprofiel aanbieden, omdat het bieden van kwalitatief 
hoogwaardige onderwijs hoog in het vaandel staat. Om die reden organiseert SSBA de ondersteuning van onderwijs, dat 
grotendeels gecoördineerd wordt door de intern begeleiders, vanuit een gezamenlijk bovenschools kader. Dit gezamenlijk 
bovenschools kader zal garantie bieden voor: kwaliteit, professionaliteit, duurzaamheid en aandacht voor specifieke 
onderwijsbehoeften. Hiervoor organiseert SSBA verschillende werkvormen of inrichtingsvormen om de onderwijsdoelen te 
realiseren. Hierbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van interne deskundigheid en specialisme en indien nodig externe 
deskundigheid. SSBA zal de komende jaren extra financiële middelen aanwenden voor de bevordering van deskundigheid 
en specialisme. Daarnaast wil SSBA door samenwerking mogelijkheden creëren die zowel onderwijskundig als materieel 
vele voordelen bieden. SSBA denkt hierbij aan het inrichten van (soms tijdelijke) onderwijsvoorzieningen ten behoeve van 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  
Een andere belangrijke stap in ‘samenwerken’ wordt de samenwerking met kinderopvang ‘Kindkracht’. Aangezien SSBA 
een sterk voorstander is van Integrale Kindcentra, is de samenwerking met de kinderopvang een vanzelfsprekende keuze. 
 
SSBA zal zich de komende planperiode gerichter oriënteren op een vorm van bestuurlijke samenwerking, zodat de krachten 
gebundeld kunnen worden. De keuze van partners wordt sterk bepaald door een aantal criteria waarbij het nut hoog in het 
vaandel staat en de noodzaak vermeden wordt, zoals: 
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 Onderwijskundige keuzes 
 Aansluiting Samenwerkingsverband PPO Leiden 
 Cultuur 
 Leerlingaantal 

 
Medezeggenschap is een belangrijke waarde binnen het onderwijs. De rol van medezeggenschap is beschreven in de WMS 
(Wet Medezeggenschap op School). Binnen SSBA zal de GMR zich continu blijven ontwikkelen als gesprekspartner, namens 
ouders en personeel, met het Bestuur. 
 
Tenslotte realiseert SSBA zich dat samenwerken een middel is en geen doel op zich. 
 
Onze doelstelling 
Vanuit deze optiek stelt SSBA zich tot doel om bij het realiseren van de gewenste resultaten structureel horizontale en 
verticale samenwerking succesvol te hebben ingezet. 
 

4. Huisvesting 
 
Onze ambitie 
SSBA is van mening, dat de realisering van de visie een meerjaren traject vereist met een doorkijk naar een nog langere 
termijnvisie.  
Zo wil SSBA door herstructurering en clustering van voorzieningen voor onderwijs, welzijn, cultuur, sport en zorg het bereik 
en de toegankelijkheid van het aanbod bevorderen. Daarbij staan de scholen als activiteitencentrum meer in contact met 
de buurt en de lokale samenleving. 
De scholen van SSBA zullen binnen de kernen een belangrijke positie innemen. De onderwijshuisvesting vormt de 
‘ruggengraat’, waarbij het gewenst is dat partners deelnemen in het ontwikkelingsproces en gelijkwaardigheid van 
participanten het uitgangspunt is. 
In het licht hiervan moeten professionals opereren vanuit gezamenlijke pedagogische basisafspraken. Daarbij gaat het niet 
om een keurslijf maar om ‘huisregels’ over het pedagogisch klimaat, gedragsregels en normen en waarden binnen de Brede 
School of het Integraal Kind Centrum (IKC).  
De essentie van het concept van de Brede School of het IKC is geen confectie maar maatwerk. Het profiel en het 
programmatisch aanbod van elke partner dienen uitgewerkt te worden op basis van de situatie en behoeften in de wijk. 
Samenwerking tussen verschillende disciplines vereist (mogelijk) nieuwe bestuurs- en organisatievormen en tijdige 
afspraken over beheer en exploitatie van gebouwen. 
 
Onze doelstelling 
Aan het einde van de planningsperiode zijn onderwijsvoorzieningen ten behoeve van SSBA gerealiseerd of bijna 
gerealiseerd, waarbij een onderwijsomgeving wordt aangeboden die uitdagend, veilig en duurzaam is, bereikbaar voor 
iedereen en past binnen de visie van SSBA en de school.  
 
5.3.2 Realisatie van de Ambitie en doelen 
In 2016 is een begin gemaakt met de realisatie van de doelen uit het Strategisch Beleidsplan 2016-2020. Hieronder staan 
de resultaten van vier Speerpunten beschreven. Omdat we spreken over het eerste jaar, zijn de resultaten nog beperkt. 
Daarbij komt dat het College van Bestuur vanaf juni met ziekteverlof was. 
 

1. Onderwijsopbrengsten 
In 2015 is al een start gemaakt met het uitgebreide project ‘Onderwijsopbrengsten’. Samen met het CPS is een plan van 
aanpak opgesteld. In het voorjaar van 2016 is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak. Als snel bleek dat de 
match tussen de adviseurs en het Bovenschools managementteam (BMT) niet goed was. In de maanden juni tot en met 
november 2016 is samen met andere adviseurs van CPS gestart met restart van het project. Grootste verschil is dat er een 
verschuiving plaats zou vinden van ‘top-down’ aanpak naar ‘bottom-up’ aanpak.  
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Een tweede onderdeel van dit Speerpunt is de ontwikkeling van Ouderbetrokkenheid. In één van de zes scholen (RKBS De 
Kiem) is daadwerkelijk gestart met het project ‘Ouderbetrokkenheid’. In OBS Elckerlyc is het team gestart met activiteiten 
die gerelateerd zijn aan het thema ‘Ouderbetrokkenheid’. 
 
Het derde onderdeel van dit Speerpunt is de implementatie van een nieuw kwaliteitszorgsysteem. Eind 2016 hebben de 
kwaliteitsbeleidsmedewerkers een voorstel voorgelegd bij het BMT voor de implementatie van het kwaliteitszorgsysteem 
‘Integraal’.  
 
Tijdens het bestuursgesprek met de Inspectie van het Onderwijs is vastgesteld dat twee scholen in de gevaren komen qua 
onderwijsresultaten CITO Eind groep 8. Hoewel dit in de lijn der verwachting lag, getuigt dit niet van een vorm van 
excelleren. Het is ook nog geen 2020. Binnen SSBA groeit echter het vertrouwen dat het project ‘Onderwijsresultaten’ met 
het CPS de komende jaren een stijgende lijn zal geven. 
 

2. Professionalisering 
Sinds 2014 vindt een continu proces plaats van verbetering, vernieuwing, aanpassing en ontwikkeling van de IPB-
beleidstukken. Mede door de vernieuwde CAO, waarin de 40-urige werkweek een belangrijke rol speelt, zijn belangrijke 
beleidsstukken intensief onder de aandacht gekomen, zoals Taakbeleid, Formatiebeleid en Werving- en Selectiebeleid. 
 
Een ander onderdeel van dit Speerpunt is de ontwikkeling van het beleid Gesprekscyclus. In 2016 zijn de contouren van het 
nieuwe beleid opgesteld de verwachting is dat het beleid Gesprekscyclus in mei / juni wordt vastgesteld. 
 

3. Samenwerking 
Doordat omliggende besturen zich momenteel focussen op de eigen fusieprocessen, is het onderdeel bestuurlijke 
samenwerking nauwelijks aan de orde geweest.  
Dit is echter anders ten aanzien van de samenwerking met kinderopvang ‘Kindkracht’. 
In  2016 hebben 6 heterogene werkgroepen (SSBA/Kindkracht) onderzoek gedaan naar verschillen, overeenkomsten en 
kansen van beide organisaties. In 2017 zal op basis van de uitkomsten vanuit de werkgroepen een eindrapport worden 
opgesteld. Ondertussen hebben de directeur van Kindkracht en het College van Bestuur van SSBA besloten om de 
samenwerking te laten ontstaan vanuit de praktijk. Dus ‘bottom-up’ in plaats van ‘top-down’. 
 
Een ander onderdeel van dit Speerpunt is de organisatie van de bovenschoolse leerling ondersteuning. Het wordt meer en 
meer duidelijk dat binnen SSBA behoefte is een eigen Ondersteuningsplan, dat gerelateerd is aan het Ondersteuningsplan 
van het Samenwerkingsplan PPO. 
 

4. Huisvesting 
Het Speerpunt huisvesting heeft bij SSBA veel aandacht. Zo moest in 2016 voor de Brede School Kaskade (RKBS De Kiem) 
afspraken worden gemaakt met de Gemeente Kaag en Braassem over de vergoeding van de onderhoudskosten. Helaas 
hebben we het niet kostendekkend kunnen houden. 
Met betrekking RKBS De Kinderbrug is een inventarisatie opgesteld van gewenste aanpassingen die gedaan moeten 
worden in het kader van het onderwijsconcept, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. In de loop van 2017 zullen de eerste 
werkzaamheden worden verricht. 
 
Onderdeel van dit Speerpunt is ook de partiële aanpassing van RKBS De Roelevaer. Hier is in 2016 niets ondernomen en dat 
zal in de toekomst ook niet gebeuren, omdat RKBS De Roelevaer bijna zeker deel zal uitmaken van de geplande 
nieuwbouw. 
 
Wat de geplande nieuwbouw betreft, is het jaar 2016 een jaar van onderzoek en oriëntatie geweest. De Gemeente Kaag en 
Braassem heeft een haalbaarheidsonderzoek afgerond en zoals het er nu uitziet zal half 2017 een definitieve 
ontwikkellocatie worden vastgesteld.  
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6. Ontwikkelingen op de scholen 

6.1 Onderwijsinspectie 

De belangrijkste uitgangspunten voor het toezicht van de onderwijsinspectie zijn gelegen in de Wet op het 
Onderwijstoezicht (WOT 2012, in 2017 wordt deze herzien) en in documenten waarin de overheid haar besturingsfilosofie 
heeft neergelegd alsmede haar visie op toezicht. Hierbij gaat de onderwijsinspectie als volgt te werk: 
 

- Toezicht vanuit een bestuursgerichte aanpak. 
- Risicogericht toezicht op maat. 
- Toezicht gericht op het voorkomen dat scholen zwak of zeer zwak worden en het voorkomen dat voormalig zeer 

zwakke scholen terugvallen in kwaliteit. 
- Toezicht gericht op (programmatisch) handhaven. 

 
In 2016 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan SSBA op basis van de bestuursgerichte benadering. Tijdens dit gesprek 
zijn de risico’s in kaart gebracht met betrekking tot de inhoudelijke ontwikkeling en continuïteit van onderwijsopbrengsten. 
Op zich hebben alle scholen een basisarrangement toegewezen gekregen. Dit betekent dat de onderwijsinspectie 
vooralsnog vertrouwen heeft in de kwaliteit van de scholen en nader onderzoek niet nodig is.  
Toch meent de Inspectie en het College van Bestuur dat het van belang is voor SSBA als de inspectie de vinger aan de pols 
houdt. Twee scholen (RKBS De Schakel en RKBS De Kiem) zijn door de lage citoscores in de gevarenzone gekomen. 
Daarnaast kent SSBA de komende tijd een flinke inhoudelijke verandering en cultuurverandering, hetgeen ongetwijfeld 
effect heeft op onderwijsprestaties. De inspectie wordt gezien als een belangrijke externe toezichthouder die een 
objectieve spiegel voor houdt.  

6.2 Schoolontwikkeling  

Iedere SSBA-school maakte in 2016 een nieuw schooljaarplan. Hierin beschreven zij hun eigen onderwijskundige 
ontwikkelingen, gerelateerd aan het eigen visie en het strategisch beleidsplan van SSBA. Met ingang van 1 augustus zijn 
namens het bestuur de nieuwe schoolplannen vastgesteld. De bespreking en evaluaties van de schooljaarplanning kwamen 
aan bod in de managementrapportages van de directeuren en tijdens de bespreking van deze managementrapportages 
met het College van Bestuur. Hieronder volgt een korte, kernachtige uiteenzetting per school. 
 
RKBS De Kiem 
 
Binnen RKBS De Kiem is in 2016 intensief gewerkt aan de verbetering van de opbrengsten van het onderwijs. Hoewel de 
resultaten in 2016 nog niet sterk verbeterd waren, heeft het team een modus gevonden hoe zij de opbrengsten kunnen 
vergroten. Zij maken daarbij intensief gebruik van de feedback van ouders en met name de MR van de school. De juiste en 
meest efficiënte weg moet nog gevonden worden, maar de neuzen staan zeker dezelfde kant op. Verder heeft de school in 
2016 samen met de kinderopvang een herstart gemaakt met het ontwikkelen van een IKC. Ook daarin zijn al stappen gezet. 
Zo is de visie geformuleerd en zijn organisatorisch een aantal activiteiten opgezet. Voorbeeld is het MT-overleg op IKC-
niveau en gezamenlijke kinderopvang en onderbouw 
 
OBS Elckerlyc 
 
Het team van OBS Elckerlyc heeft door het tijdelijk wegvallen van de directeur zelf de touwtjes in handen gehouden. 
Daarbij heeft het MT van de school een belangrijke rol gespeeld. Dit naar tevredenheid van de directeur en College van 
Bestuur. Verder hebben zich binnen de school geen opmerkelijke situaties voorgedaan die anders zijn dan in 2015. 
 
RKBS De Kinderbrug 
 
De stijgende lijn van RKBS De Kinderbrug was in 2016 ook duidelijk zichtbaar. Een hecht team werkte onder leiding van 
directeur aan de ontwikkeling van het onderwijsconcept “Talent in Ontwikkeling”. Ook de ouders van de leerlingen zijn in 
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deze ontwikkeling meegenomen. Tijdens een speciale ouderavond konden ouders proeven van het onderdeel ‘Techniek’. 
Dit werd speels gecombineerd met de gelegenheid die ouders kregen om ‘tips en tricks’ te geven over de aankomende 
verbouwing van de school.  
 
RKBS De Roelevaer 
 
Binnen RKBS De Roelevaer vindt stap voor stap een cultuurverandering plaats. Het MT van de school brengt onder 
begeleiding van deskundig advies verschillende thema’s onder de aandacht van het team, zoals ‘werkdruk’, 
‘professionaliteit’, etc. Verder is het team nog zoekende naar de juiste weg om de ontwikkeling van het profiel 
‘Ondernemend en Uitdagend’ vorm te geven. 
 
RKBS Gerardusschool 
 
RKBS Gerardusschool is de school waar in 2016 het meest gebeurde. Mede door de snelle terugloop van het 
leerlingenaantal, is besloten om voortvarend aan de slag te gaan met de toekomst van de school. Diverse keren zijn ouders 
meegenomen in het proces. Dit gebeurde schriftelijk (via mail) en mondeling (door bijeenkomsten). Nog voor de 
zomervakantie van 2016 heeft het College van Bestuur een intentiebesluit genomen om een onderzoek in te stellen of een 
fusie met RKBS De Schakel mogelijk is. Vanaf augustus 2016 zijn de beide directeuren onder begeleiding van een adviseur 
van Verus gestart met dit onderzoek. Gedurende het gehele proces zijn ouders en teamleden nauw betrokken bij het 
onderzoek. In het vroege voorjaar van 2017 zal naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek een definitief besluit 
genomen worden.  
 
RKBS De Schakel 
 
Al vroeg in het jaar ontstond binnen RKBS De Schakel interne onrust. Door het handelen van teamleden zijn ernstige 
conflicten binnen de school voorkomen. Helaas viel op dat moment de directeur van de school uit. Onder begeleiding van 
een zeer ervaren, maar vooral passende, interim directeur is de school uit het dal gaan kruipen. De eerste prioriteit binnen 
de school was teambuilding. Ook is gebleken dat de onderwijsprestaties van de school niet op het niveau lagen, waar het 
hoort te zijn. Daarmee is de tweede prioriteit in beeld gekomen. Het tempo van de ontwikkeling binnen de school wordt 
sterk bepaald de het werken aan prioriteit 1 en het fusieproces met RKBS Gerardusschool. 

6.3 Integraal Leiderschap (RDO) 

Inmiddels zijn alle directeuren RDO-geregistreerd. Het College van Bestuur is in 2016 verder gegaan met de ontwikkeling 
van het management binnen SSBA. Door coachend leiderschap is veel energie geïnvesteerd in het creëren van draagvlak en 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vooral op financieel en personeel gebied. Helaas is door ziekte van het College van 
Bestuur tussen 1 juni 2016 en 31 december 2016 deze ontwikkeling stil komen te liggen. 

6.4 Lokale Educatieve Agenda / Maatschappelijke Agenda (MAG) 

In 2016 participeert SSBA in de bepaling en de uitwerking van beleidsthema’s van de gemeente Kaag en Braassem. Daarbij 
hebben de thema’s ‘Sport en Beweging’, Culturele Vorming’, ‘Brede Schoolontwikkeling’, ‘Voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE)’, ‘Veiligheid in en rond de school’ en de werkgroep Onderwijshuisvesting de volle aandacht. 
Verder maakt SSBA afspraken over de inzet van de middelen die de gemeente via de MAG ter beschikking stelt voor 
schoolbegeleiding. 

6.5 ICT en onderwijs 

Alle ICT-coördinatoren voeren periodiek bovenschools overleg. Op de agenda staat de bovenschoolse beleidsontwikkeling. 
Ook informeren de coördinatoren elkaar uitvoerig over (schoolse) ontwikkelingen. In het overleg is veel gelegenheid voor 
het uitwisselen van ervaringen op het gebied van ICT en onderwijs. In 2016 is gewerkt aan de uitvoering van het 
investeringsplan op ICT-gebied. Scholen zijn op basis van onderwijskundige keuzes aan de slag gegaan met onderwijskundig 
gestuurde hard- en software.  
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6.6 Kwaliteitszorg 

Voor de uitvoering van de interne kwaliteitszorg werken de scholen van SSBA met het meetinstrument “Werken Met 
Kwaliteit Primair Onderwijs” (WMKPO). 
Op alle scholen wordt volgens een cyclisch proces in ieder geval het volgende gemeten:  

- LTO (leerling tevredenheid onderzoek): jaarlijks in de groepen 6 en 8. 
- MTO (medewerkers tevredenheid onderzoek): vierjaarlijks. 
- OTO (ouder tevredenheid onderzoek): vierjaarlijks. 
- De quick-scan: een in de WMKPO-omgeving opgenomen vragenlijst die de directeuren tweemaal per jaar invullen 

en gebruiken bij kwartaalrapportages. 
 
In 2016 een leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen. De uitkomsten zijn binnen het bovenschools management van de 
scholen besproken en krijgen in 2017 een vervolg. Daarnaast is geconstateerd dat het meetinstrument WMKPO niet 
functioneerde binnen SSBA. De kwaliteitsbeleidsmedewerkers hebben zich verdiept in een ander meetinstrument. In 2017 
zal het bovenschools management op basis van een voorstel van de kwaliteitsbeleidsmedewerkers hier een keuze in 
maken.  
 
CvB bezoekt alle scholen minimaal twee keer per jaar. Tijdens de schoolbezoeken wordt op inhoudelijke onderdelen 
ingezoomd.  
 
Als de Cito-toetsen zijn afgenomen, worden deze intern geanalyseerd. Op bovenschools niveau zijn nog onvoldoende 
afspraken gemaakt over een eenduidige en kwalitatief hoogwaardige analyse.  

6.7 Onderwijsopbrengsten na 8 jaar onderwijs 

De scores van de Cito-Eindtoets op de SSBA-scholen. 
In onderstaande tabel zijn de scores van de scholen gedurende de afgelopen drie jaar vermeld. 
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6.8 Uitstroom groep 8 leerlingen naar Voortgezet Onderwijs 

 

 

6.9 Klachtencommissie 

SSBA is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. In de verslagperiode heeft de Landelijke Klachtencommissie geen 
klachten behandeld. SSBA beschikt over een interne klachtenregeling. Deze is echter gedateerd. Aan het begin van 2017 
ligt een vernieuwde versie ter besluitvorming bij de diverse gremia. Meldingen van bezorgde en verontruste ouders zijn 
door het College van Bestuur in samenwerking met de directeur van de betreffende school afgehandeld. 

 2014 2015 2016 
VWO 36 38 36 
HAVO/VWO 14 23 26 
HAVO 48 41 25 
HAVO/VMBO-T 10 10 28 
VMBO-T 50 56 26 
VMBO-kader 24 16 14 
VMBO-beroepsgerichte leerweg   16 
LWOO/ prakt. 19 7 1 
totaal 201 191 172 
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7. Personeel 

7.1 Personeelsbestand* 

Peildatum 31-12-2016 

Functiegroep FTE vast FTE tijdelijk FTE totaal 

Directie 5,64 1,00 6,64 

Onderwijzend personeel 
 

55,30 5,09 60,39 

OOP 3,95 0,20 4,15 

Totaal 64,89 6,29 71,18 

 
Leeftijdsopbouw op 31-12-2016 

Leeftijd 
 
 

Aantal FTE 
Totaal 

 

Aantal  
personen 
vrouwen 

Aantal 
personen 

mannen 

Aantal  
personen 

totaal 

0 t/m 24 3,70 4 1 5 

25 t/m 34 15,46 20 1 21 

35 t/m 44 18,05 25 2 27 

45 t/m 54 13,69 20 1 21 

55 t/m 64 20,28 31 6 37 

65 en ouder 0,00 0 0 0 

 Totaal 71,18 100 11 111 

 
In- en uitstroom 2016  
UIT DIENST 

Functiegroep Aantal uit dienst Reden uit dienst 

OOP geen  

OP 2 Ontslag op eigen verzoek 

OP 1 pensionering 

OP 1 Ontslag met wederzijds goedvinden 

OP 1 Ontslag door einde contract  

IN DIENST * 

Functiegroep Aantal in dienst Opmerkingen 

OOP 1 Kwaliteitsmedewerker 

OP 2 Tijdelijke aanstellingen 

DIR 1 College van Bestuur 
 
 
*) Vervangingsaanstellingen en payroll zijn buiten beschouwing gelaten. 
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Bevordering/demotie/functiewijzigingen 2016 
Van functie Naar functie Aantal 

Leraar LA Leraar LB 3 
 

7.2 Functiemix 

In 2016 is SSBA er niet in geslaagd om de percentages leraren LB conform de CAO PO te realiseren. In overleg met de GMR 
is besloten om de streefpercentages van de functiemix, zoals deze zijn omschreven in de CAO-PO, los te laten en eigen 
beleid te ontwikkelen in het kader van de functiemix. Op basis van bestaande afspraken en het geldende functiehuis, zal in 
2017 een nieuw functiebeleid (inclusief functiemix) worden vastgesteld. 

7.3 Teruglopend leerlingenaantal en personeelsbestand 

In de regio hebben we te maken met een lichte krimp. Als gevolg hiervan loopt het leerlingenaantal minimaal terug bij 
SSBA. De werkgelegenheid staat hiermee wel druk, maar door natuurlijk verloop ontstaan mogelijkheden om geen gebruik 
te hoeven maken van RDDF-plaatsingen.   

7.4 Participatie vrouwen in de schoolleiding 

De schoolleiding (zes scholen) bestaat in 2016 totaal uit twee mannen en vier vrouwen, waarvan één vrouw als gevolg van 
ziekteverzuim vervangen is door een mannelijk interim directeur. 

7.5 Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuimpercentage over het kalenderjaar 2016 bedroeg 6 % (2015 = 4%). Het hoge percentage werd 
voornamelijk bepaald door het langdurig ziekteverzuim van een tweetal directeuren, de bovenschools IB-er en het College 
van Bestuur. Opvallend is dan dat het ziekteverzuim onder het  onderwijzend personeel bijzonder laag is (<4%). 
In 2016 werd SSBA ondersteund  door een bedrijfsarts van Arbovitale. Tijdens SMT-gesprekken, zijn strategische stappen 
gezet met betrekking tot het verzuim binnen SSBA. In 2017 zal gebruik worden gemaakt van de module ‘Verzuimmanager’. 
Dit is een onderdeel van het personeelsadministratiepakket. De directeuren van de scholen voeren het casemanagement 
uit, waarbij de stafmedewerker Personeel als monitor fungeert. 

7.6 Arbobeleid 

In 2017 wordt er een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op alle scholen uitgevoerd. Aan de hand daarvan wordt voor 
iedere school een plan van aanpak ter verbetering opgesteld. Volgens de wettelijke verplichtingen zijn er op elke school 
voldoende gecertificeerde bedrijfshulpverleners (BHV-ers). De nascholing van de BHV-ers wordt bovenschools 
georganiseerd. Eén van de stafmedewerkers is preventiemedewerker.  

7.7 Beheersing van uitkeringen na ontslag 

Er is binnen SSBA geen schriftelijk beleid vastgelegd inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag. Bij een eventueel 
ontslag binnen de Stichting is er zodanige begeleiding dat ten minste wordt voldaan aan de regels die de CAO-PO en het 
Participatiefonds daaraan stellen. 

7.8 Personeelsbeleidsplan 

Vanaf 2016 zijn enkele onderdelen gereedgekomen ten behoeve van het integraal personeelsbeleidsplan. In 2016 zijn in 
het nieuwe personeelsbeleidsplan de volgende onderdelen opgenomen: mobiliteitsbeleid, taakbeleid (overleg model). In 
concept zijn gereed: Beleid werving en selectie, beleid ruilen kortdurend verlof, gesprekscyclus en scholingsbeleid. 
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7.9 Professionele ontwikkeling en scholing 

De deskundigheid van het personeel heeft directe invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Er heeft in 2016 zowel 
collectieve scholing als individuele scholing plaatsgevonden. Een greep uit de gevolgde scholing:  

• Hoogbegaafdheid, Bouwcoördinator, IB-er; Leescoördinator, Rekencoördinator, ICT-coördinator.  
• Cursus video-interactietraining 
• Bewegingsonderwijs.  
• Coaching van individuele personeelsleden.  
• Schoolleidersopleiding. 
• Management opleidingen 

7.10 Personeelsbijeenkomsten 

In 2016 heeft er een nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden, gecombineerd met een algehele studiedag cultuur. Daarnaast is 
een inhoudelijke personeelsbijeenkomst op bestuursniveau georganiseerd in het kader van het strategisch beleidsplan. Het 
bestuur en BMT zullen in de toekomst vaker personeelsbijeenkomsten organiseren.  
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8. Facilitaire zaken 

8.1 Contracten 

SSBA werkt met diverse contracten voor bijvoorbeeld verzekeringen, onderhoud van de speeltoestellen op de 
schoolterreinen, dagelijks klein onderhoud, controle en onderhoud van de blusmiddelen, tuinonderhoud, onderhoud 
zandbakken, planmatig onderhoudsbeheer en energielevering.  

8.2 Meerjaren Onderhoudsplanning 

De planning en uitvoering van het onderhoud aan de schoolgebouwen is voor rekening van het bestuur. Voor alle scholen 
binnen SSBA is er eenzelfde systematiek voor de meerjaren onderhoudsplanning gebaseerd op het Meerjaren 
Onderhoudsplan dat in 2016 is vastgesteld. Het beheer van het vastgoed doet SSBA zelf en voor complexe thema’s, zoals 
de meerjaren onderhoudsplanning en het advies met betrekking tot het strategisch huisvestingsplan en nieuwbouw  laat 
SSBA zich bijstaan door een externe organisatie.  
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9. Verslag van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en de algemene gang van zaken bij SSBA, mede in 
relatie tot de omgeving en de direct belanghebbenden. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met advies bij 
en is ook formeel de werkgever van het College van Bestuur. 
 
Na een stabiel jaar 2015 waarin met vertrouwen gekeken werd naar een nieuwe periode van 4 jaar met een organisatie 
breed gedragen strategisch beleid, is 2016 een jaar geweest waarin SSBA op de proef gesteld is. Het interim College van 
Bestuur kwam na een intensieve benoemingsprocedure in dienst van SSBA, waardoor met vertrouwen gekeken werd naar 
de toekomst. Maar het jaar 2016 bleek al snel een jaar te zijn waarin met name de leiding binnen SSBA te kampen kreeg 
met uitval door (soms ernstige) ziekte. Twee directeuren, het College van Bestuur en de voorzitter van de Raad van 
Toezicht waren (deels) niet beschikbaar voor de organisatie. Op zo’n moment wordt van een organisatie in ontwikkeling 
ontzettend veel gevraagd. Met name creativiteit, vindingrijkheid, verantwoordelijkheid, eendracht en vooral 
doorzettingsvermogen moesten worden getoond. Een moeilijke opdracht die door alle  betrokkenen – ook al ging dat niet 
altijd even feilloos – voor 100% is opgepakt.  
 
De Raad van Toezicht heeft in 2016 haar toezichthoudende en adviserende rol met grote betrokkenheid uitgevoerd. 
 
De Raad van Toezicht houdt onder meer toezicht op: 

- De continuïteit van de stichting 
- Realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen van de stichting 
- Realisatie van de onderwijskundige opgave 
- De belangen van de omgeving (huurders, gemeente, enz.) 
- Strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting 
- Kwaliteit van het onderwijs 
- De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording 
- De financiële verslaglegging 
- Naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving 
- Het College van Bestuur 

 
De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn in de statuten van de stichting beschreven. Een en ander 
is uitgewerkt in het regelement van de Raad van Toezicht. 
 
In dit jaarverslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de 
uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. 
 
Als toezichts- en toetsingskader voor het uitoefenen van haar taken hanteert de Raad van Toezicht: 

- Het strategisch beleidsplan van SSBA 
- Uitkomsten van de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem en de Centrale Eindtoets 
- Rapportages van de onderwijsinspectie 
- De meerjarenbegroting 2016-2019 
- De begroting 2016 
- Het treasurystatuut 
- Tussentijdse financiële verslagen 
- Uitkomsten van medewerkers-, leerling- en ouder-tevredenheid onderzoeken  
- Informatie vanuit de controller en de accountant 
- Informatie van het Ministerie van OCW en de PO-Raad 
- Informatie vanuit het BMT en de GMR 
- De Wet Normering Topinkomens in de publieke sector (WNT) 

 
 

Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade   -21- 



 
 
De Raad van Toezicht heeft deze kaders in 2016 gebruikt bij het nemen van beslissingen en het bewaken van de realisatie 
van de doelstellingen van de stichting. 
 
De Raad van Toezicht heeft in 2016 in totaal zesmaal vergaderd in aanwezigheid van het College van Bestuur. Aanvullend is 
de Raad van Toezicht diverse malen bijeen geweest in informeel overleg om met elkaar verschillende thema’s te 
bespreken.  
 
In 2014 heeft de Raad van Toezicht, met behulp van externe begeleiding, een uitgebreide zelfevaluatie gedaan. De 
individuele uitkomsten hiervan zijn als input gebruikt voor een plenaire bijeenkomst. Hierin is naar voren gekomen dat er 
sprake is van een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht. Aanvullend heeft de Raad van Toezicht gekeken 
hoe zij haar eigen rol verder kan verbeteren. De Raad van Toezicht wil vooral meer proactief toezicht houden en de 
contacten met andere organen binnen de stichting verbeteren/versterken. In opvolging van de zelfevaluatie van 2014 is de 
Raad van Toezicht in 2015 gestart met een toezichtvisie en een toezichtkader. Doel hiervan is om de kwaliteit van het 
interne toezicht binnen SSBA verder te verbeteren.  
 
De Raad van Toezicht heeft in 2016 over de volgende onderwerpen gesproken of besluiten over genomen: 

- De Raad van Toezicht heeft diverse malen met het College van Bestuur gesproken over de (toekomstige) koers en 
strategie van SSBA (strategisch beleidsplan). 

- De begroting 2016 is besproken en goedgekeurd. 
- De meerjarenbegroting 2016-2019 is besproken en goedgekeurd. 
- De kwaliteit van het onderwijs van de SSBA-scholen is meerdere malen onderwerp van gesprek geweest. 
- Het strategisch huisvestingsplan is besproken. 
- De honorering van de Raad van Toezicht is meerdere malen aan de orde geweest. 
- Op kwartaalbasis zijn de financiële ontwikkelingen besproken. 
- Er is gesproken over de ontwikkelingen op het vlak van bestuurlijke samenwerking. Een ontwikkeling die we 

nauwgezet moeten blijven volgen.  
- De Raad van Toezicht heeft in 2016 na een zorgvuldige en open procedure een nieuw lid aangetrokken: mevrouw 

Maryse Knook. Daarnaast is afscheid genomen van mevrouw Daniëlle van Scheppingen. De Raad van Toezicht 
bestaat uit vijf leden. 

- In het najaar van 2016 is SSBA en met name de Raad van Toezicht volslagen verrast door de ernstige ziekte van de 
voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Patrick van ‘t Hart. Tot op het laatste moment heeft hij zich ingezet 
voor SSBA, maar in februari 2017 is de heer Patrick van ’t Hart - helaas op veel te jonge leeftijd - overleden.  

- Met de accountant is gesproken over de jaarrekening en het jaarverslag 2015. Ook de door de accountant 
opgestelde managementletter is doorgenomen. De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening en het jaarverslag 
goedgekeurd.  

 
De Raad van Toezicht is op verschillende bijeenkomsten van de stichting aanwezig geweest en heeft op diverse momenten 
contact onderhouden met het BMT en de GMR.  
 
Binnen de Raad van Toezicht is een tweetal commissies ingesteld, de remuneratiecommissie en de auditcommissie. Doel 
van deze commissies is om besluitvorming van de Raad van Toezicht voor te bereiden. 
De remuneratiecommissie heeft het jaarlijkse functioneringsgesprek gevoerd met het College van Bestuur. De 
auditcommissie heeft met de bestuurder en de controller gesproken over het jaarverslag en de jaarrekening 2015 en in het 
najaar over de begroting 2017. 
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De honorering van de Raad van Toezicht is in 2016 opnieuw vastgesteld. De honorering is in overeenstemming met het 
advies van de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI), rekening houdend met de geldende eisen van 
WNT2. 
 
De Raad van Toezicht dankt alle medewerkers van SSBA voor hun grote inzet en betrokkenheid in 2016.  
 
Kaag en Braassem, juni 2017 
 
Jonne Gaemers, 
voorzitter 
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10. Verslag van de GMR 
Medezeggenschap binnen het onderwijs is zeer belangrijk. Door medezeggenschap worden College van het Bestuur en 
directeuren geholpen in het scherp houden van beleidskeuzes en besluitvorming. De GMR van SSBA heeft zich vooral 
gericht op doorontwikkeling en professionalisering. Hieronder volgt het jaaroverzicht van 2016. 
 
In het jaar 2016 zijn de leden van de GMR 7 keer in vergadering bijeen gekomen.  
 
De personeelsgeleding van de GMR: 
 
Elckerlyc:  Erwin Lebbink 
Gerardus:  Conny ter Steeg 
Kinderbrug:  Els Stikkelbroek / Helma van der Geest m.i.v. 08-2016 
Kiem:  Ellen Klein 
Roelevaer: Mirelle Speet 
Schakel:   Leonie Kuiper / Sacha Jansen m.i.v. 08-2016 
 
De ouderleden van de GMR: 
 
Elckerlyc:  Bart van der Geest en Sander van der Meer m.i.v. 08-2016 
Gerardus: Alex van Zanten 
Kinderbrug:  Irma Lucassen / Marjolijn van der Meer m.i.v. 08-2016 
Kiem:  Berny van der Torren 
Roelevaer: Jenny Hogenboom / Louise Nobel m.i.v. 08-2016 
Schakel:  Natascha van den Broek 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
 
Erwin Lebbink, voorzitter 
Ellen Klein, vice voorzitter 
Sacha Jansen, penningmeester  
 
Zoals in de Gedragscode Gemeenschappelijke Medezeggenschap is vastgesteld, is de voorzitter, voor elke vergadering 
bijeen gekomen met het College van Bestuur om de agenda op te stellen. 
 
Op 7 november hebben Helma van der Geest en Alex van Zanten namens de GMR een vergadering van de Raad van 
Toezicht bijgewoond. 
8 december 2016 heeft er een cursusavond van CNV voor GMR en MR (ouder)leden van de scholen met betrekking tot het 
lezen van een meerjarenbegroting en jaarrekening plaatsgevonden. Tevens is hier aandacht besteed aan de nieuwe zaken 
in de WMS. 
 
Instemming 2016: 
Strategisch Beleidsplan 2016-2020   11-01-2016 
Bestuursformatieplan (leerkrachten)  18-05-2016 
Scholingsbeleid     18-05-2016 
Overlegmodel binnen SSBA   07-06-2016 
Beleidsnotitie TEC    07-06-2016 
Mobiliteitsbeleid     25-10-2016 
 
Positief advies 2016: 
Begroting 2016      11-01-2016 
Meerjarenbegroting 2016-2020.   11-01-2016 
Vakantierooster 2016-2017    15-03-2016 
Bestuursformatieplan (ouders)   18-05-2016 
Notitie Toekomst Gerardusschool   07-06-2016 
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Positieve reactie vanuit GMR: 
Positieve reactie tot instellen werkgroep GMR n.a.v.  
onderzoeksvraag BMT naar alternatieve lestijden. 15-03-2016 
 
Scholing: 
Scholing MR/GMR door CNV   08-12-2016 
 
Vacature Raad van Toezicht 
Door het aftreden van het door de GMR afgevaardigde lid van de Raad van Toezicht, is een vacature binnen de Raad van 
Toezicht ontstaan. Uit een behoorlijk aantal reacties zijn 5 kandidaten geselecteerd. Op 13 en 14 september zijn met 
kandidaten gesprekken gevoerd. De voorzitter van de GMR was betrokken bij de selectie en de gesprekken. Uit de 
procedure is mevrouw Maryse Knook naar voren gekomen als nieuw lid van de Raad van Toezicht. 
 
 
Erwin Lebbink 
Voorzitter GMR 
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DEEL 2: Financiën   
 
In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de uitkomsten van de jaarrekening 2016 en diverse thema’s die hiermee 
annex zijn. In de eerste paragrafen worden de cijfers uit de jaarrekening gepresenteerd, waarna vervolgens ingegaan wordt 
op enkele andere zaken, waaronder de continuïteitsparagraaf.  
 

1. Exploitatie 2016 
 

 
 

1.1 Analyse op hoofdlijnen 

Uit dit overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat ca. € 154.000 negatief bedraagt, en daarmee ca. € 13.000 positiever is 
dan het begrote resultaat (€ 167.000 negatief). Hierbinnen vallen een paar zaken op. 
 
Enerzijds is sprake van hogere baten ad ca. € 144.000. Dit is in grote lijnen te danken aan drie zaken: ontvangen 
groeibekostiging, de vrijval een oude schuld die nog op de balans stond, en de positieve bijstelling van de 
bekostigingsvariabelen voor de Rijksbekostiging. Anderzijds is er sprake van hogere lasten (ad ca. € 115.000), wat met 
name veroorzaakt wordt hogere loonkosten als gevolg van de loonsverhoging in het primair onderwijs. Tot slot is sprake 
van lagere financiële baten, die als gevolg van de immer lage rentestanden lager zijn uitgevallen dan begroot. In de 
volgende paragraaf wordt nader ingegaan op onderliggende details van de exploitatie. 
 
  

Begroting Werkelijk Verschil
2016 2016

3.1 (Ri jks )bi jdragen OCW 6.178.856            6.256.746            77.890                 
3.2 Overige overheidsbi jdragen 78.530                 82.001                 3.471                   
3.5 Overige baten 1.900                   65.037                 63.137                 

Totaal BATEN 6.259.286            6.403.784            144.498               

4.1 Personele las ten 5.058.810            5.277.302            218.492               
4.2 Afschri jvingen 162.977               145.765               17.212-                 
4.3 Huisvestings lasten 518.383               390.965               127.418-               
4.4 Instel l ings lasten 265.348               298.212               32.864                 
4.5 Leermiddelen 424.801               425.980               1.179                   
4.5 Private las ten 21.000                 27.839                 6.839                   

Totaal LASTEN 6.451.320            6.566.062            114.743               

Saldo BATEN en LASTEN 192.034-               162.278-               29.756                 

5.1 Financiële baten 25.000                 9.098                   15.902-                 
5.5 Financiële las ten -                       778                      778                      

Saldo FINANCIËLE BATEN en LASTEN 25.000                 8.321                   16.680-                 

EXPLOITATIESALDO 167.034-               153.958-               13.076                 

Jaarrekening (verdicht)
SSBA
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1.2 Toelichting per onderdeel 

 
BATEN 
 
De totale baten zijn ca. € 144.000 hoger dan begroot.  
 
Dit wordt met name verklaard doordat in de eerste helft van 2016 groeibekostiging is ontvangen (ruim € 46.000), wat niet 
was begroot. Daarnaast is de prestatiebox ca. € 25.000 hoger dan begroot; dit is het gevolg van de ophoging van de 
rijksbekostiging, die met name via deze subsidie heeft plaatsgevonden. Verder is sprake van baten uit de subsidie voor 
studieverlof (‘lerarenbeurs’) ad € 13.000. Hier staan echter loonkosten tegenover, zodat dit per saldo niet bijdraagt aan het 
exploitatieresultaat. 
 
Daarnaast zijn de inkomsten voor Passend Onderwijs iets anders geworden dan begroot; zo waren er ‘rugzakjes’ begroot 
voor heel 2016, terwijl deze vergoeding per schooljaar 2016-2017 is omgezet in een budget per leerling (voor alle 
leerlingen, dus niet meer in de vorm van rugzakjes). Daarnaast waren de inkomsten van Visio en Auris (voorheen cluster 1 
en 2) niet begroot. Per saldo is het effect van deze zaken een extra inkomstenpost van ca. € 10.000. 
 
Tot slot is nog sprake van hogere ‘overige personele ontvangsten’, dit is te danken aan twee zaken. In de eerste plaats 
betreft dit het vervallen van een schuld (ad € 32.000) aan het Ministerie van OCW, die nog op de balans stond. Dit bedrag is 
enkele jaren geleden op de balans opgenomen in verband met het vervallen van de zgn. IMBU-regeling, op grond waarvan 
mogelijk nog bekostiging moest worden terugbetaald. Inmiddels is duidelijk geworden dat terugbetaling niet nodig is, zodat 
dit bedrag vrijvalt ten gunste van de exploitatie. 
Daarnaast is nog een bedrag ad € 17.000 vrijgevallen wat begin 2016 op de balans was opgenomen als reservering voor uit 
te betalen vakantiegeld. Hiervoor moest destijds in verband met de overstap naar het nieuwe administratiekantoor een 
bedrag worden geraamd, en naar nu blijkt kan hiervan de genoemde € 17.000 vrijvallen. 
 
LASTEN 
 
De totale lasten zijn ca. € 115.000 hoger dan begroot.  
 
1. Personele lasten 
 
De personele lasten zijn ca. € 218.000 hoger dan begroot. Belangrijkste verklaring hiervoor is de loonsverhoging van 3,8% 
in het primair onderwijs, die in juli 2016 met terugwerkende kracht over heel 2016 is toegekend. De extra kosten die dit 
met zich brengt bedragen ca. € 147.000 en worden slechts voor een klein deel (ca. € 18.000) gedekt door indexatie van de 
Rijksbekostiging. 
 
Naast bovenstaand gegeven zijn nog de volgende zaken van belang: 
- In enkele gevallen is extra personele inzet nodig geweest, zoals door het splitsen van een groep op de Schakel. De 

extra kosten van de meerinzet bedroegen ca. € 32.000.  
- Begin 2016 zijn twee kwaliteitsmedewerkers aangesteld. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden, zodat 

dit in financieel opzicht een overschrijding oplevert (ca. € 26.000). 
- De kosten voor TOP en TEC waren lager dan begroot (totaal ca. € 40.000). In het geval van TOP was dit vanwege een 

lagere personele inzet gedurende het hele jaar dan waarmee in de begroting rekening gehouden was. De TEC-groep is 
pas gestart na de zomervakantie, terwijl in de begroting rekening gehouden was met een start in januari 2016. 

- In de begroting was rekening gehouden met enkele (forse) uitgaven in het kader van het strategische beleidsplan, met 
name met betrekking tot onderwijsopbrengsten. Door het tijdelijk uitvallen van het College van Bestuur zijn deze 
kosten grotendeels doorgeschoven naar 2017; voor de exploitatie van 2016 levert dit een besparing op (ruim 
€ 100.000). 
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- De kosten voor scholing zijn hoger dan begroot (ca. € 26.000). Een belangrijke reden is dat gelukkig steeds meer 
medewerkers gebruik maken van de mogelijkheid om zich te scholen. Daarmee speelt het toekomstige registerschap 
een belangrijke rol. Verder blijkt dat de meeste opleidingen ruim boven de € 2.000 kosten. 

- De vergoedingen van het Vervangingsfonds (bij afwezigheid wegens ziekte) en het UWV (kosten van 
zwangerschapsverlof) zijn niet in alle gevallen kostendekkend (nadelig saldo in totaal € 61.000). De meest in het oog 
springende vervanging betreft de interim-directeur van De Schakel, deze kosten kunnen slechts voor een deel worden 
gedeclareerd bij het Vervangingsfonds, zodat de rest voor eigen rekening van SSBA komt. 

 
2. Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn over heel 2016 ca. € 17.000 lager dan begroot, hetgeen volledig betrekking heeft op de post ICT. Dit 
heeft ermee te maken dat een deel van de geplande (grote) investeringen in nieuwe materialen (digiborden, leerkracht- en 
leerlingdevices) later dan gepland zijn aangeschaft (of zelfs pas in 2017 zullen worden aangeschaft).  
 
3. Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn ca. € 127.000 lager dan begroot. Dit komt doordat de begrote kosten ad € 75.000 voor partiële 
aanpassing van De Kinderbrug niet zijn gerealiseerd, deze kosten zijn doorgeschoven naar 2017. Daarnaast is, mede omdat 
het gebouw van de Gerardusschool vanwege de fusie zal worden verlaten, een lagere dotatie aan de 
onderhoudsvoorziening nodig gebleken; per saldo levert dit een besparing van ca. € 61.000 op. 
Tegenover deze lagere kosten staan hogere schoonmaakkosten ad € 18.000, wat vrijwel volledig werd veroorzaakt op De 
Kiem, deels door een nagekomen nota over 2015 en deels door niet begrote kosten voor de jaarlijkse vloerreiniging. Verder 
is sprake van een overschrijding van de post Klein onderhoud (ca. € 10.000), doordat enkele substantiële (maar niet 
geplande) onderhoudswerkzaamheden moesten worden verricht. 
 
4. Overige instellingslasten 
De overige instellingslasten zijn ca. € 33.000 hoger dan begroot. Deze overschrijding wordt met name (ca. € 18.000) 
veroorzaakt door de post Administratie. In de eerste plaats heeft dit betrekking op de externe inhuur die we hebben 
ingeschakeld omtrent het taakbeleid. Daarnaast heeft de overstap naar de nieuwe salarisverwerker implementatiekosten 
met zich meegebracht, en tot slot is sprake geweest van meerwerk door de accountant rondom het opstellen van de 
jaarrekening 2015. De rest van de overschrijding wordt per saldo veroorzaakt door enkele kleinere over- en 
onderschrijdingen. 
 
5. Leermiddelen 
De kosten in de categorie Leermiddelen zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. Hierbinnen vallen de volgende zaken op: 
- De kosten voor OLP (verbruiksmaterialen) zijn hoger dan begroot (ca. € 29.000); voor alle scholen bleek deze post te 

laag begroot.  
- De kosten voor licenties  zijn ca. € 10.000 hoger dan begroot; ook hiervoor geldt dat de kosten door de scholen te laag 

zijn ingeschat.  
- De verwachte kosten voor Onderwijsinhoudelijke projecten zijn ca. € 47.000 lager dan begroot. Voor deze post, 

bedoeld voor projecten die bijdragen aan de doelstellingen van de Prestatiebox, was een normatief bedrag begroot 
(€ 60 per leerling). In de praktijk blijkt hieraan minder te worden uitgegeven. Vanaf 2017 is hierop in de begroting 
geanticipeerd. 

- De kosten voor Onderwijsprojecten / MAG zijn ca € 20.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door 
een gewijzigd betaalritme in de kosten voor het muziekonderwijs. Hierdoor komen zowel de kosten van het volledige 
schooljaar 2015-2016 alsook de eerste helft van het schooljaar 2016-2017 ten laste van 2016. Voor de exploitatie heeft 
dit een eenmalig nadelig effect van ca. € 16.000. 

- De kosten voor Teamontwikkeling zijn ca. € 11.000 lager dan begroot. Ook voor deze post was een normatief bedrag 
begroot (gekoppeld aan de subsidie voor schoolbegeleiding), en ook hiervoor geldt dat in de praktijk niet het volledige 
begrotingsbedrag wordt gerealiseerd. 
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6. Private lasten 
De private lasten zijn € 7.000 hoger dan begroot. Dit komt enerzijds doordat in de begroting te lage RvT-toelagen waren 
opgenomen, en daarnaast doordat in de begroting geen rekening gehouden was met de overige kosten van de Raad van 
Toezicht. Deze kosten betreffen met name de contributie voor de VTOI en een studiebijeenkomst. 
 
 
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 
 
Het saldo van financiële baten en lasten is ca. € 17.000 lager dan begroot, dit als gevolg van de immer lage rentestanden.  
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1.3 Toelichting per school 

 
Op grond van de allocatiesystematiek van SSBA wordt aan de scholen personele vergoeding toegekend ter hoogte van hun 
loonkosten (die voortvloeiend uit het formatieplan). Hierdoor heeft het exploitatieresultaat per school alleen betrekking op 
de materiële exploitatie. Hierna wordt per school kort toegelicht welke opvallende zaken zich hieromtrent in 2016 hebben 
afgespeeld.  
 
De Kiem (03PH) 
 
Het exploitatieresultaat van De Kiem was ruim € 24.000 negatiever dan begroot (realisatie € 46.042 negatief versus 
begroot € 22.403 negatief).  Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door onderhoudskosten (zie hierna), en is 
verder het saldo van verschillende positieve en negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting. De positieve 
afwijkingen (lagere kosten) betroffen: 

- Lagere afschrijvingslasten (ca € 5.000), doordat de geplande ICT-investeringen later worden gedaan en doordat de 
aangeschafte leermiddelen goedkoper waren dan begroot 

- Lagere kosten voor klein onderhoud (ca. € 6.000).  
- Lagere uitgaven op de post ‘overige uitgaven administratie en beheer’ (ca. € 5.000). Voorheen werden op deze 

post uitgaven geboekt ten laste van het budgetresultaat van de scholen. In 2016 was hier, op basis van het 
verleden, een bedrag van € 5.000 op begroot, maar in de praktijk is dit niet ingezet. 

- Lagere kosten voor ontwikkeling inhoudelijke projecten (ca. € 5.000); net als bij de andere scholen is het hiervoor 
(normatief) begrote bedrag van € 60 per leerling niet volledig uitgegeven. 

 
Negatieve afwijkingen: 

- Hogere vergoeding aan de gemeente Kaag en Braassem voor gebouwonderhoud (ca. € 20.000). Dit is mede het 
gevolg van nieuwe afspraken die hierover met de gemeente zijn gemaakt. 

- Hogere kosten voor schoonmaak (€ 18.000). Dit komt enerzijds doordat de jaarlijkse vloerreiniging niet was 
begroot, en anderzijds doordat er nog een nagekomen nota van 2015 moest worden betaald. 

- Hogere kosten (verbruiks)leermiddelen en licenties (samen ca. € 9.000); voor beide geldt dat deze te laag begroot 
waren, hierop is in de begroting 2017 geanticipeerd. 

 
Elckerlyc (04GX) 
 
Het exploitatieresultaat over 2016 van de Elckerlyc bedroeg € 1.753 negatief, en was daarmee ca. € 11.000 minder negatief 
dan begroot (was € 12.486 negatief). De belangrijkste zaken die hebben bijgedragen aan dit verschil zijn de volgende: 

- Afschrijvingen ICT (€ 5.600 lager dan begroot): de geplande uitgaven zijn later dan begroot gedaan of 
overgeheveld naar 2017. De hiermee samenhangende afschrijvingen zijn daardoor logischerwijs ook later gestart. 

- Lagere dotatie aan de onderhoudsvoorziening (€ 17.000). Deze vloeit voort uit de verwachte gemiddelde 
onderhoudsuitgaven voor de komende tien jaar, gebaseerd op het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP). 

- Hogere uitgaven voor Klein Onderhoud (€ 3.500). Dit heeft verschillende oorzaken: een opknapbeurt van de 
voormalige kleutergymzaal (als leslokaal in gebruik), het opknappen van het noodlokaal in verband met 
ingebruikname voor derde kleutergroep, en verder een grote storing hemelwaterafvoer, rioolverstoppingen, et 
cetera. 

- Hogere schoonmaakkosten (ca. € 2.300) in verband met de extra kleutergroep, glasbewassing en onderhoud ITHO-
apparatuur. 

- Hogere kosten (ca. € 6.400) voor OLP (verbruiksmateriaal). Deze post blijkt eenvoudigweg te laag begroot; hierop 
is in de begroting 2017 geanticipeerd. 

- Lagere kosten voor Teamontwikkeling (ca. € 2.100). Er is in 2016 meer ingezet op individuele scholing, waarvan de 
kosten bovenschools zijn geboekt. Vandaar dat de post Teamontwikkeling lager is uitgevallen. 
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De Kinderbrug (04VR) 
 
Het resultaat van De Kinderbrug is in 2016 uitgekomen op € 9.952 positief. Dit is bijna € 27.000 positiever dan het begrote 
resultaat van € 16.991 negatief. Er zijn verschillende zaken die hieraan hebben bijgedragen, waarvan de belangrijkste 
hierna kort worden toegelicht. 
 
In de eerste plaats waren de huisvestingslasten ca. € 5.000 lager dan begroot. Enerzijds was sprake van een overschrijding 
van ca. € 5.000 op de post Klein Onderhoud. Dit had vooral te maken met aanpassingen aan het computerlokaal en 
bijkomende kosten (zoals een extra patchkast) die nodig bleken. Hier staat tegenover dat sprake was van een lagere 
dotatie (€ 11.000) aan de onderhoudsvoorziening (op basis van het MOP), lagere energielasten en lagere 
schoonmaakkosten. 
 
De instellingslasten waren ca. € 9.000 lager dan begroot. Hierbinnen was sprake van een overschrijding op de post OLP 
(verbruiksmateriaal) van ca. € 3.000; net als bij de andere scholen is deze post te laag ingeschat, hierop is in de begroting 
2017 geanticipeerd. Overigens wordt deze overschrijding ook veroorzaakt doordat hier kosten op (moeten) worden 
geboekt die eigenlijk begroot waren als investering, maar in verband met de activeringsgrens niet als zodanig worden 
aangemerkt. Verder geldt dat van het begrote budget voor de post Ontwikkeling Inhoudelijke Projecten vrijwel niet is 
ingezet, dit levert een besparing op van ruim € 8.000. Voor de post Teamontwikkeling geldt dat was rekening gehouden 
met de kosten van HBO-opleiding. Deze is echter bovenschools verantwoord, wat er mede toe heeft geleid dat op dit 
onderdeel een besparing van € 7.000 is gerealiseerd.  
 
Samen met enkele kleinere afwijkingen leiden deze zaken tot het weergegeven licht positieve exploitatieresultaat. 
 
De Roelevaer (10HY) 
 
Uit het exploitatieoverzicht 2016 van de Roelevaer blijkt dat het resultaat € 14.032 in het positieve is. Daarmee is er een 
positief verschil van ca.  € 30.000 ten opzichte van het begrote exploitatieresultaat van € 15.953 negatief. Dit verschil is 
ontstaan door een aantal behoorlijke afwijkingen met betrekking tot de financiële inzet in 2016.  
 
Enerzijds waren een enkele kleine tegenvallers. Zo was er een overschrijding op de post Klein Onderhoud die werd 
veroorzaakt door reparaties aan een bergingsdeur en nooddeur, en de kosten van het vervangen van de verwarmingsketel 
in het noodlokaal (ca € 1.500) welke niet opgenomen was in het MJOP.  
Verder was sprake van een kleine overschrijding met betrekking tot ICT en OLP (jaarlijkse kosten), wat grotendeels werd 
veroorzaakt doordat uitgaven die waren begroot als investering niet als zodanig konden worden geboekt vanwege de 
activeringsgrens van € 1.000. Hierdoor zijn deze kosten in de exploitatie geboekt in plaats van als investering.  
 
Anderzijds waren er enkele meevallers. De belangrijkste: 

- 42301  Afschrijving ICT    € 3.836 +  
- 43200 Dotatie onderhoudsvoorziening  € 9.520 + 
- 43502 Schoonmaakbedrijf   € 5.368 + 
- 45402 Ontwikkeling Inhoudelijke Projecten € 8.148 + 
- 45533 Teamontwikkeling   € 7.103 + 

 
Met betrekking tot Afschrijving ICT zijn de niet gedane investeringen oorzaak van de meevaller. Die investeringen zijn niet 
gedaan, omdat het ICT beleidsplan nog niet vastgesteld is. Dit is een vereiste om benodigde materialen te mogen 
financieren. 
De lagere dotatie aan de onderhoudsvoorziening vloeit voort uit de verwachte gemiddelde onderhoudsuitgaven voor de 
komende tien jaar, gebaseerd op het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP). 
De post Schoonmaakbedrijf valt mee, omdat na het overlijden van een van de vaste IV-ers op de Roelevaer enkele jaren 
terug, de beschikbare middelen niet volledig meer zijn ingezet. Dit om geld beschikbaar te houden voor vloerenonderhoud 
en glasbewassing. Ook het uitstellen van vloeronderhoud naar 2017 in verband met de overgang van CSU naar Victoria 
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speelt hier mee.  
Bij de Ontwikkeling Inhoudelijke Projecten is, net als bij de andere scholen is het hiervoor (normatief) begrote bedrag van 
€ 60 per leerling niet volledig uitgegeven.  
Bij Teamontwikkeling is een groot deel van de gelden niet ingezet, omdat  de inzet met betrekking tot HGW ten laste van 
het PPO Leiden gebracht kon worden. Ook is de teamontwikkeling meer in eigen beheer gehouden, zodat er niemand 
ingehuurd hoefde te worden.   
 
Bovenstaande posten, in combinatie met diverse kleinere afwijkingen op de verschillende onderdelen van de exploitatie, 
hebben geleid tot het positieve exploitatieresultaat. 
 
Gerardusschool (14ZN) 
 
De Gerardusschool had over 2016 een exploitatieresultaat van € 2.597. Dit was ruim € 30.000 beter dan begroot (€ 27.705 
negatief). De volgende zaken hebben hierin een rol gespeeld: 
 
De afschrijvingen waren ca. € 6.000 lager dan begroot, vooral omdat de geplande ICT-investeringen (mede in verband met 
de fusieplannen) niet zijn uitgevoerd.  
 
De huisvestingslasten waren ongeveer € 28.000 lager dan begroot, vooral dankzij een lagere dotatie (€ 25.000) aan de 
onderhoudsvoorziening; de begrote dotatie is komen te vervallen omdat het gebouw van de Gerardusschool als gevolg van 
de fusie in 2017 zal worden verlaten. Ook de kosten voor energie waren lager dan begroot. 
 
Tegenover deze lagere kosten staan hogere instellingslasten (ca. 11.000). In de eerste plaats betreft dit de kosten voor 
licenties; de begrote kosten waren onvoldoende om alle methodes mee te laten draaien. Daarnaast was een overschrijding 
op de post Ontwikkeling inhoudelijke projecten, die met name werd veroorzaakt door de opleiding van een leerkracht tot 
specialist hoogbegaafdheid. Tot slot waren de kosten op de post Teamontwikkeling hoger dan begroot, dit is met name 
veroorzaakt door de kosten van het coachen en begeleiden van leerkrachten tijdens het invoeren van de methodiek 
Taakspel. 
 
De Schakel (15FH) 
 
Het exploitatieresultaat van De Schakel over 2016 was € 24.091 en daarmee ruim € 11.000 negatiever dan begroot. Deze 
overschrijding heeft de volgende oorzaken: 
 
- Klein onderhoud (€ 3.000 hoger); hieronder vielen diverse niet voorziene werkzaamheden, zoals het vervangen van 

zandbakzand en onderhoud aan de ventilatie. 
- Energie (€ 4.000 hoger), deze kosten zijn eenvoudigweg te laag begroot, de maandelijkse termijnbedragen resulteren in 

de genoemde overschrijding. 
- Schoonmaak (€ 7.000 hoger); enerzijds waren de vaste kosten iets te laag begroot, en daarnaast was ook geen rekening 

gehouden met de bijkomende kosten (zoals extra vloeronderhoud).  
- Kosten schooljubileum (€ 4.000, was niet begroot), hieronder vallen zowel de kosten voor de festiviteiten als ook de 

kosten voor de nieuwe gevelbelettering. 
- Onderwijsleerpakket (€ 12.000 hoger). In de begroting was voorzien dat een deel van kosten voor leermiddelen zou 

komen te vervallen vanwege de overstap naar digitale methodes. Dit is slechts ten dele gebeurd; dit levert weliswaar 
lagere kosten op voor licenties (€ 3.000), maar per saldo blijft dit een stevige extra kostenpost. 

 
Tegenover de genoemde overschrijdingen staan enkele besparingen (dotatie onderhoud ad € 18.000, lagere afschrijvingen 
ad € 3.000, en lagere kosten Inhoudelijke projecten ad € 3.000), maar per saldo eindigt De Schakel 2016 dus met een 
substantiële overschrijding van de begroting. 
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2. Balans ultimo 2016 
 
In onderstaand overzicht is de balans weergegeven per eind 2016, en afgezet tegen de balans ultimo 2015.  
 

 
 
Ten aanzien van de getoonde balansposten zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen te vermelden. Om de hoogte van 
de diverse balansposten, en de financiële positie van SSBA nader te duiden, worden de getoonde cijfers in de volgende 
paragraaf omgeslagen naar financiële kengetallen. 

 
  

Werkelijk Werkelijk
2015 2016

Vaste activa
Materiele vaste activa  577.111           758.361           

Vlottende activa
Vorderingen 361.439           430.573           
Liquide middelen 2.838.335        2.324.772        
Totaal Activa 3.776.885        3.513.706        

Eigen vermogen
Algemene reserve 2.472.591        2.318.634        

Voorzieningen
Voorziening Onderhoud 564.473           594.281           
Voorziening Jubi lea 44.129             55.901             

Langlopende schulden 487                  243                  
Kortlopende schulden 695.205           544.647           

Totaal Passiva 3.776.885        3.513.706        
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3. Financiële kengetallen 
 
De exploitatie- en balansgegevens uit de vorige twee paragrafen laten zich beter duiden, als zij worden vertaald naar 
financiële kengetallen. In onderstaand overzicht worden deze kengetallen gepresenteerd. Samengevat kan worden gesteld 
dat alle kengetallen (ruimschoots) voldoen aan de hiervoor gestelde normen en dat SSBA dus als financieel gezonde 
instelling mag worden gekwalificeerd. Het negatieve exploitatieresultaat, zoals dat zich de afgelopen twee jaren heeft 
voorgedaan, doet hieraan niet af.  
 

 
 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit wordt bepaald door het “resultaat uit gewone bedrijfsvoering” te delen door het totaal aan baten. In non-
profit organisaties wordt de rentabiliteit ook wel het begrotingsoverschot genoemd (of het begrotingstekort bij een 
negatief exploitatieresultaat). Vanwege het negatieve exploitatieresultaat voldeed SSBA in 2015 en 2016 niet aan de norm, 
hoewel die norm vooral moet worden gezien als een richtlijn voor het meerjaren perspectief. 
 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de som van het eigen vermogen, minus de materiële vaste activa, te delen 
door de totale rijksbijdrage. Het geeft een indicatie van de financiële veerkracht en continuïteit na een calamiteit van de 
organisatie. De norm voor dit kengetal is mede afhankelijk van het risicoprofiel van de organisatie, maar gelet op het 
aanwezige eigen vermogen kan hoe dan ook gesteld worden dat het weerstandsvermogen van SSBA ruim boven de norm 
ligt. 
 

Liquiditeit 

Het kengetal liquiditeit (current ratio) is de verhouding tussen de liquide middelen en de kortlopende schulden, en geeft 
daarmee een indicatie van de mate waarin een organisatie acuut aan het betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen, 
mocht dat nodig zijn. De norm voor dit kengetal is 1,0 (liquide middelen minimaal even hoog als de kortlopende schulden); 
voor SSBA ligt dit kengetal derhalve ruim boven de norm. 
 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. De norm voor dit kengetal, althans de 
signaleringsgrens die de Inspectie aanhoudt ten aanzien van dit getal, is 30%. Ook voor dit kengetal geldt dat SSBA hier 
ruimschoots aan voldoet. 
 

 

Werkel i jk Werkel i jk Norm
2015 2016

Rentabi l i tei t -1% -2% > 0%
Weerstandsvermogen 30% 24% 10 - 15%
Liquidi tei t 4,1                   4,3                   > 1,0
Solvabi l i tei t 65% 66% > 30%
Kapita l i satiefactor 60% 55% 35 - 60%
Personele las ten/tota le baten 81% 82% nvt
Ri jksbi jdragen/tota le baten 99% 98% nvt

Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade   -34- 



Kapitalisatiefactor 

De kapitalisatiefactor wordt bepaald door het balanstotaal (“kapitaal”), exclusief eventuele gebouwen en terreinen, te 
delen door de totale baten. Dit kengetal wordt gehanteerd om te signaleren of het kapitaal al dan niet efficiënt wordt 
benut. Voor grote organisaties (totale jaarlijkse baten > € 8 miljoen) is het streefcijfer vastgesteld op 35% en voor kleine 
organisaties (minder dan € 5 miljoen) op 60%. Voor besturen met jaarlijkse baten tussen de 5 en 8 miljoen kan het 
streefcijfer door interpolatie worden bepaald. De jaarlijkse baten van SSBA bedragen ca. € 6,4 miljoen, waarmee het 
streefcijfer voor de kapitalisatiefactor uitkomt op ca. 48%. Ultimo 2016 heeft SSBA een kapitalisatiefactor van 55%, welke 
dus redelijk dicht bij het streefcijfer ligt. 
 

Ratio personele lasten 

De ‘ratio personele lasten’ is de verhouding tussen de personele lasten en de totale lasten. Voor SSBA bedraagt deze 
waarde 82% en ligt daarmee in lijn met wat landelijk gezien gebruikelijk is. 
 

Ratio rijksbijdragen 

De ‘ratio rijksbijdragen’ is de verhouding tussen de rijksbijdragen en de totale baten. In 2016 ligt deze waarde op 98%. Dit 
wil zeggen dat er nauwelijks sprake is van overige overheidsbijdragen en overige baten, en dat SSBA in haar bedrijfsvoering 
derhalve vrijwel volledig is aangewezen op de Rijksbekostiging. 
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4. Continuïteitsparagraaf 
Met ingang van het verslagjaar 2013 is de zogeheten ‘continuïteitsparagraaf’ een verplicht onderdeel in het jaarverslag. In 
deze paragraaf wordt (aan de hand van een aantal voorgeschreven items) in beeld gebracht in hoeverre de (financiële) 
continuïteit van de stichting is gewaarborgd. Hiertoe wordt achtereenvolgens ingegaan op het meerjarenperspectief van de 
personele bezetting, de meerjarenbegroting (inclusief de balans) en het risicomanagement van de stichting. 
 

Leerlingaantallen en personele bezetting  

    
 
In bovenstaand overzicht is het verwachte natuurlijk verloop van de komende jaren verwerkt, zoals dit ook in de 
meerjarenbegroting is meegenomen. Zoals uit het overzicht blijkt, zal het (beperkte) natuurlijk verloop naar verwachting 
plaatsvinden in de categorieën onderwijzend personeel en OOP. 
 

Balans 

 
 
Vertrekpunt voor bovenstaande cijfers is de balans per 31-12-2016. De cijfers zijn voor de komende jaren doorgetrokken 
op basis van de uitkomsten van de meerjarenbegroting. Meer specifiek: 
- De waarde van de materiële vaste activa verandert jaarlijks door het saldo van enerzijds de afschrijvingen, en 

anderzijds de investeringen in nieuwe activa. 
- De hoogte van de vorderingen wordt verondersteld niet te veranderen. 
- De hoogte van de liquide middelen volgt indirect uit de berekening van de passiva (zie hierna). 

Kengetal Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting
2016 2017 2018 2019 2020

Personele bezetting in FTE
Management / Di rectie 6,64                   6,64                   6,64                   6,64                   6,64                   
Onderwi jzend Personeel 60,39                 61,92                 59,85                 59,48                 59,48                 
Overige medewerkers 4,15                   3,84                   3,71                   3,71                   3,71                   

Leerlingaantallen (1/10 t-1) 1.257                 1.238                 1.245                 1.235                 1.249                 

Continuïteitsparagraaf
SSBA

Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting
2016 2017 2018 2019 2020

Vaste activa
Materiele vaste activa  758.361           944.099           873.566           762.243           652.429           

Vlottende activa
Vorderingen 430.573           430.573           430.573           430.573           430.573           
Liquide middelen 2.324.772        1.672.986        1.537.276        1.553.466        1.438.375        
Totaal Activa 3.513.706        3.047.658        2.841.415        2.746.282        2.521.378        

Eigen vermogen
Algemene reserve 2.318.634        2.054.934        1.858.362        1.796.371        1.671.403        

Voorzieningen
Voorziening Onderhoud 594.281           392.177           382.506           349.363           249.427           
Voorziening Jubi lea 55.901             55.901             55.901             55.901             55.901             

Langlopende schulden 243                  -                  -                  -                  -                  
Kortlopende schulden 544.647           544.647           544.647           544.647           544.647           

Totaal Passiva 3.513.706        3.047.659        2.841.416        2.746.282        2.521.378        

Meerjaren balans
SSBA
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- De hoogte van de algemene reserve wordt bepaald door het bedrag van het voorgaande jaar te verminderen met het 
(negatieve) exploitatieresultaat van dat jaar. De hoogte van deze bedragen is ontleend aan de meerjarenbegroting (zie 
hierna). 

- De omvang van de voorziening onderhoud  verandert door enerzijds de jaarlijkse dotatie (conform 
meerjarenbegroting), en anderzijds  de verwachte uitgaven op grond van het meerjaren onderhoudsplan zoals dat gold 
op het moment van opstellen van de meerjarenbegroting. 

- Ten aanzien van de voorziening voor ambtsjubilea is de aanname gedaan dat deze de komende jaren niet in hoogte 
verandert. 

- De langlopende schuld zal per 2017 volledig zijn afgelost. 
- Ten aanzien van de kortlopende schulden is de aanname dat deze de komende jaren niet in omvang wijzigen. 
 

Meerjarenbegroting 

 
 
Bij de meerjarenbegroting is het uitgangspunt om te komen tot een sluitende exploitatiebegroting. In de eerstkomende 
jaren is er bewust voor gekozen dat uitgangspunt tijdelijk los te laten, ten behoeve van enkele gerichte investeringen in de 
organisatie en het onderwijs. Deze investeringen vinden hun grondslag in het strategisch beleidsplan, en zijn zodanig 
begroot dat ze passen binnen de financiële kaders van SSBA.  
 

  

Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting
2016 2017 2018 2019 2020

3.1 (Ri jks )bi jdragen OCW 6.256.746          6.401.574        6.340.227        6.324.124        6.312.922        
3.2 Overige overheidsbi jdragen 82.001               58.640             58.640             58.640             58.640             
3.5 Overige baten 65.037               1.900               1.900               1.900               1.900               

Totaal BATEN 6.403.784          6.462.114        6.400.767        6.384.664        6.373.462        

4.1 Personele las ten 5.277.302          5.354.131        5.226.918        5.141.623        5.172.994        
4.2 Afschri jvingen 145.765             158.172           182.402           192.023           187.414           
4.3 Huisvestings lasten 396.285             516.560           511.560           436.560           436.560           
4.4 Instel l ings lasten 292.892             257.697           248.204           248.194           248.208           
4.5 Leermiddelen 425.980             428.254           417.254           417.254           442.254           
4.5 Private las ten 28.616               21.000             21.000             21.000             21.000             

Totaal LASTEN 6.566.840          6.735.814        6.607.339        6.456.654        6.508.431        

Saldo BATEN en LASTEN 163.056-             273.700-           206.572-           71.991-             134.969-           

5.1 Financiële baten 9.098                 10.000             10.000             10.000             10.000             
5.5 Financiële las ten -                     -                  -                  -                  -                  

Saldo FINANCIËLE BATEN en LASTEN 9.098                 10.000             10.000             10.000             10.000             

EXPLOITATIESALDO 153.958-             263.700-           196.572-           61.991-             124.969-           

Begroting (verdicht)
SSBA
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Kengetallen 

Voorgaande meerjarenbegroting leidt onderstaande ontwikkeling van de financiële kengetallen. 
 

 
 
Op basis van deze kengetallen kan een aantal conclusies worden getrokken. In de eerste plaats wordt duidelijk dat de 
liquiditeit ruim boven de norm blijft. Dit betekent dat SSBA op geen enkel moment hoeft de vrezen voor 
betalingsproblemen als gevolg van gebrek aan liquide middelen. 
Ten tweede blijkt dat het weerstandsvermogen op een zeer acceptabel niveau ligt. Hierbij moet worden opgemerkt dat het 
risicomanagement bij SSBA nog verder versterkt kan worden in de bedrijfsvoering, zodat we qua weerstandsvermogen een 
veilige marge willen aanhouden. 
Tot slot blijkt uit het overzicht dat de kapitalisatiefactor zich de komende jaren beweegt tussen waarden die vallen binnen 
de hiervoor gestelde normen. 
 
Hiermee is de conclusie gerechtvaardigd dat SSBA met deze meerjarenbegroting: 

- een volgende stap zet richting een meer beleidsmatig onderbouwde bedrijfsvoering; 
- gerichte investeringen doet ten behoeve van het onderwijs; 
- ook in de toekomst een financieel gezonde organisatie zal zijn. 

 

Intern risicobeheersings- en controlesysteem 

De interne beheersing van de processen binnen SSBA is primair een verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Het 
totale stelsel van functiescheidingen, autorisaties en andere procedures is beschreven en ondersteunt het College van 
Bestuur bij het beheersen van de processen. SSBA maakt voor de financiële administratie gebruik van Groenendijk 
Onderwijsadministratie, de personeels- en salarisadministratie is uitbesteed aan Govers Salarisadministratie. 
 
De Raad van Toezicht, en meer bijzonder de auditcommissie hierbinnen, toetst periodiek de voortgang van de 
bedrijfsvoering aan de hand van perioderapportages en periodiek aangeleverde prognoses, waardoor de financiële realiteit 
ten opzichte van de begroting goed in beeld is. Deze worden opgesteld door de financial controller en door het College van 
Bestuur toegelicht aan de auditcommissie. Wij zijn van mening dat het gehele stelsel van interne beheersing bijdraagt aan 
het rechtmatig en doelmatig realiseren van de doelstellingen van de stichting. 
 
SSBA heeft in 2016 verder invulling gegeven aan een meer beleidsrijke meerjarenbegroting, gebaseerd op financieel beleid 
waarbinnen alle risico’s nader zijn uitgewerkt en gekwantificeerd. Daarnaast is een verbeterslag gemaakt in de financiële 
rapportages, zowel qua proces (input uit meerdere geledingen) als qua analyse (met name de personele lasten). Door 
hieraan steeds verder invulling te geven, zal de komende jaren nog een slag worden gemaakt in het ‘in control’ zijn van de 
gehele organisatie. 
 

  

Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting
Rentabi l i tei t -2% -2% -4% -3% -1%
Weerstandsvermogen 24% 17% 15% 16% 16%
Liquidi tei t 4,3                   3,1                   2,8                   2,9                   2,6                   
Solvabi l i tei t 66% 67% 65% 65% 66%
Kapita l i satiefactor 55% 47% 44% 43% 40%
Personele las ten/tota le baten 82% 82% 83% 82% 81%
Ri jksbi jdragen/tota le baten 98% 98% 99% 99% 99%

Financiele kengetallen
SSBA
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Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Leerlingaantallen c.q. demografische ontwikkelingen. De afgelopen jaren zijn de leerlingaantallen licht teruggelopen. Op 
grond van de meest recente prognoses is de verwachting dat het leerlingaantal de komende jaren ongeveer gelijk blijft of 
licht zal stijgen. Hoewel stijgende leerlingaantallen op zich een gunstige ontwikkeling zijn, brengt dit wel het bedrijfsmatige 
aandachtspunt van ‘voorfinanciering’ met zich mee. Immers, vanwege de “t-1 systematiek” worden de hogere inkomsten 
pas ontvangen in het jaar volgend op de stijging van het leerlingaantal. Met name ten aanzien van de personele inzet speelt 
dit een rol, mede daarom zal begin 2018 worden beoordeeld in hoeverre de toedelingssystematiek (allocatiemodel) hierop 
moet worden aangepast. 
 
Huisvesting. Sinds het jaar 2015 zijn schoolbesturen in het primair onderwijs verantwoordelijk voor het buitenonderhoud 
van hun gebouwen, waar dit voorheen een taak van de gemeente was. De hiermee gemoeid gaande middelen zijn 
toegevoegd aan de bekostiging voor materiele instandhouding. Aangezien binnen het gebouwenbestand van SSBA een 
aantal oude gebouwen aanwezig zijn, is niet op voorhand te garanderen dat deze bekostiging toereikend is. De huisvesting 
heeft (mede) daarom op dit moment nadrukkelijk de aandacht van het College van Bestuur. 
 
Rijksbekostiging. Na enkele jaren van (stille) bezuinigingen geeft de rijksbekostiging inmiddels weer wat meer lucht aan het 
primair onderwijs. De bekostiging is het afgelopen schooljaar in omvang toegenomen en zal de komende jaren nog van een 
extra impuls worden voorzien. Alle schoolbesturen, dus ook SSBA, worden geacht deze middelen zodanig te investeren, dat 
wordt voldaan aan de doelstellingen uit het Bestuursakkoord.  
 
De ‘risicobereidheid’ van SSBA ten aanzien van de genoemde risico’s is laag; we willen we mogelijke impact op de 
organisatie zo veel mogelijk verkleinen. Gelukkig betreft het zaken waarop goed beleid te maken is. Het leerlingverloop is 
verwerkt in de berekeningen voor de meerjarenbegroting, en ook ten aanzien van de huisvesting zijn substantiële 
bedragen in de meerjarenbegroting opgenomen. Daarnaast is er constructief overleg met de gemeente Kaag en Braassem 
over de toekomst van de onderwijsvoorzieningen in de gemeente.  
 
In 2017 zal een gedegen nieuwe risicoanalyse worden opgesteld, om hiermee (nog) beter inzicht te krijgen in de aanwezige 
risico’s, en vervolgens hierop zo goed mogelijk in te spelen in het financiële beleid. 
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5. Prestatiebox 

 
Sinds enige jaren ontvangt ieder bestuur een bedrag via de zogenaamde Prestatiebox. Deze rijksbijdrage kan naar eigen 
inzicht worden ingezet voor opbrengstgericht werken, professionaliseren van leraren en directeuren en cultuureducatie. 
Het betreft dus vooral een impuls voor het beleidsterrein onderwijs. 
 
Binnen SSBA wordt een deel van deze middelen toegekend aan de scholen (qua budgetverantwoordelijkheid) en wordt een 
ander deel bovenschools ingezet. Net als in voorgaande jaren zijn deze middelen in 2016 ingezet conform de doelstellingen 
van deze subsidie. Dat betekent dat uitgaven hebben plaatsgevonden voor scholing, voor onderwijs aan (hoog)begaafde 
leerlingen en voor bijvoorbeeld culturele activiteiten.  
 
Sinds schooljaar 2015-2016 wordt deze subsidie toegekend in vorm van één vast bedrag per leerling en zal de specifieke 
relatie met de verschillende inhoudelijke doelen dus verder worden losgelaten. SSBA is vooralsnog evenwel van plan om 
deze middelen onverkort voor deze doeleinden in te zetten.  
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6. Treasury 
Begin 2017 is binnen SSBA een nieuw treasurystatuut  vastgesteld. Dankzij dit nieuwe statuut voldoet het treasurybeleid 
aan de wettelijke kaders die hiervoor zijn vastgelegd in de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ van de 
Minister van OCW van 6 juni 2016. 
 
In dit statuut is vastgelegd hoe binnen SSBA wordt omgegaan met de aanwezige financiële middelen; wie welke 
verantwoordelijkheden heeft en binnen welke kaders een ieder dient te handelen. In het treasurystatuut is opgenomen dat 
jaarlijks in het bestuursverslag ook een treasuryverslag wordt opgenomen, waarin: 
- een vergelijking wordt gemaakt met de gegevens van het voorgaande jaar; 
- een rapportage over het treasurystatuut opgenomen, waarin tenminste verslag gedaan wordt over: 

• het beleid en de uitvoering ten aanzien van beleggen en lenen; 
• de soorten en omvang van de uitstaande middelen en leningen; 
• de looptijden van de uitstaande middelen en leningen. 

 
Ten aanzien van het verslagjaar 2016 zijn er evenwel geen noemenswaardige zaken van toepassing. Alle overtollige 
financiële middelen staan op een spaarrekening en zijn volledig liquide (geen looptijd van toepassing). Ten aanzien van 
2017 wordt hierin, mede vanwege de beperkte rendementen op alternatieve producten (zoals deposito’s) geen 
verandering verwacht. Overigens is in het treasurystatuut vastgelegd dat SSBA geen gebruik maakt van beleggingen, zodat 
hiervan de komende jaren in ieder geval geen sprake zal zijn. 
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