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Geachte leden van de raad,

Bijgaand treft u het door het bestuur vastgestelde ontwerp-jaarverslag 2018 van de Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht aan. Het verslag is voorzien van een 
goedkeurende accountantsverklaring.

Conform artikel 48 van de WPO en artikel 21 lid 2 van de statuten leggen wij het ontwerp- 
jaarverslag, bestaande uit een bestuursverslag en de jaarrekening, ter instemming aan u voor.

Met vriendelijke groet, 
Namens het besti
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Jrder Stichting OPOPS
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Inleiding

Voor u ligt het bestuursverslag van Stichting OPOPS over 2018. Dit was een bewogen 
jaar voor OPOPS. In het voorjaar werd OPOPS bezocht door de Inspectie van het 
Onderwijs in het kader van het nieuwe bestuurlijke toezicht. Op schoolniveau stond 
OPOPS er behoorlijk goed op, op bestuursniveau is door de Inspectie geconstateerd dat 
herstel noodzakelijk is in het Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie1.

Rond de zomer heeft de werving voor een nieuwe directie voor obs 't Kofschip en obs De 
Viermaster plaatsgevonden. Voor 't Kofschip is deze procedure met succes afgerond, 
voor De Viermaster op dat moment nog niet. Ook werd rond de zomer de fusie-intentie 
met SOBA geformaliseerd en is een onderzoek naar de effecten van een eventuele fusie 
met instemming van de beide GMR'en gestart.

Vanwege de wens van de bestuursmanager om een stapje terug te doen, vooruitlopend 
op vroegpensionering, de aanstaande fusie én de herstelopdracht van de IvhO is per 11 
september een interim bestuursmanager aangesteld.

Op basis van de bevindingen van de interim bestuursmanager is een plan van aanpak 
opgesteld, dat er in 2018 toe heeft geleid dat er 0-metingen ten aanzien van de 
onderwijskwaliteit zijn uitgevoerd op alle scholen, drie nieuwe directeuren zijn benoemd, 
de bestuursondersteuning is versterkt met een HR adviseur, een adviseur Onderwijs en 
Kwaliteitszorg en een stafmedewerker bedrijfsvoering a.i.

Ook is de allocatie van de middelen volledig herzien, gericht op het in control komen op 
de bedrijfsvoering met ingang van het nieuwe schooljaar. Eind 2018 heeft de 
bestuursmanager de beslissing genomen om met ingang van 1 februari 2019 OPOPS te 
verlaten.

Alle medewerkers van OPOPS verdienen een groot compliment voor de wijze waarop zij 
onder soms moeilijke omstandigheden een bijdrage hebben geleverd aan de realisatie 
van het verbeterprogramma dat vanaf september is gestart. Dit vraagt van iedereen 
extra inzet en moeite.

Jan Paul ten Brink 
16 mei 2019

httD5;//w»vw.onderwiis'nspectie. 7/13/on<1pr7oekskader-2017-oo-en-wp
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Hoofdstuk 1 Algemeen

Juridische en organisatiestructuur
De gemeenteraden van Papendrecht en Sliedrecht hebben hun bestuurlijke taken 
overgedragen aan het schoolbestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Papendrecht-Sliedrecht (OPOPS). Dit is formeel vastgelegd in de stichtingsstatuten. Er 
blijft een rapportageplicht bestaan aan beide gemeenten over in de statuten genoemde 
onderwerpen, waaronder de jaarrekening en de begroting. De standplaats van de 
stichting is Papendrecht.

De stichting wordt bestuurd door het toezichthoudend stichtingsbestuur. Bestuursleden 
worden benoemd door de beide gemeenteraden op voordracht van ouders (bindend), 
personeel en de beide gemeenten.

Er is een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezicht. Het toezichthoudend 
stichtingsbestuur heeft de taakverdeling tussen haar en de bestuursmanager in een 
managementstatuut vastgesteld. Hierin zijn onder andere gedelegeerde en 
gemandateerde taken opgenomen en is de externe vertegenwoordiging vastgelegd. Er is 
een bovenschools stafbureau bestaande uit een bestuursmanager, een 
managementassistent, een stafmedewerker bedrijfsvoering, en een medewerker 
financiën.

Onder OPOPS ressorteren per 31 december 2018 negen scholen voor regulier 
basisonderwijs onder zes brinnummers. Eén van de scholen heeft de status van 
nevenvestiging. Zes scholen zijn gelegen in de gemeente Papendrecht en drie in de 
gemeente Sliedrecht. Er is een schooldirectie bestaande uit zes directeuren. Dit jaar was 
er een vacature die op tijdelijke basis intern is ingevuld. Schooldirecteuren leggen 
verantwoording af aan de bestuursmanager.

Kernactiviteit en maatschappelijke inbedding
Kernactiviteit
Stichting OPOPS verzorgt primair onderwijs aan kinderen van 4 tot 14 jaar in het 
spreidingsgebied Papendrecht en Sliedrecht, ongeacht geloof, ras of achtergrond. Voor 
kinderen die aantoonbaar zorg nodig hebben die de capaciteit van OPOPS te boven gaat, 
zoeken wij, conform wettelijke verplichting, een passend alternatief.
Identiteit
De stichting gelooft in een pluriforme samenleving waar mensen ongeacht hun herkomst 
samen leven en samen vormgeven aan die samenleving. Hiervoor is wederzijds respect 
en betrokkenheid op elkaar nodig.

Binnen die samenleving heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Kenmerken van goed 
onderwijs zijn:

leren van en met elkaar
- een uitdagende en veilige leeromgeving
- zo dicht mogelijk bij huis én midden in de samenleving
- eisen durven stellen aan kinderen, ouders en leerkrachten.

Missie
Onze missie is onze leerlingen voor te bereiden op hun maatschappelijk functioneren nu 
en in de toekomst.

De strategische ambitie is gericht op optimalisering van talentontwikkeling, voorbereiding 
op de snel veranderende samenleving en ontwikkeling van een eigen identiteit waar 
verdraagzaamheid en respect voor elkaar onderdeel van uitmaken.
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Dit realiseren wij door een goed pedagogisch klimaat, aan te sluiten bij de verschillende 
talenten en onderwijsbehoeften van de kinderen en ons te richten op normen en 
waarden, respect en welbevinden.
Ons personeel is goed gekwalificeerd en er wordt gewerkt met gevarieerde werkvormen 
en moderne materialen in een veilige en uitdagende schoolomgeving met duidelijke 
regels.
OPOPS ziet ouders als waardevolle partners in dit proces.

Kernwaarden voor OPOPS zijn: actief en sociaal betrokken, blijvend ontwikkelend, samen 
en in vertrouwen, met wederzijds respect en in dialoog, kritisch en rechtvaardig, 
zelfsturend, reflectief en ontdekkend.

Maatschappelijke inbedding
OPOPS is een organisatie die met beide benen in de samenleving staat. Onder andere 
dankzij intensief contact met ouders, andere schoolbesturen (ook voortgezet onderwijs), 
kinderopvang, verenigingen en gemeenten.

Schematisch weergegeven ziet het veld rondom de leerling er als volgt uit:

-6-
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Strategisch beleid
Het plan 2015-2018 kent vijf hoofdthema's:

• Goed onderwijs
• Goed personeel
• Huisvesting
• Balans individueel en klassikaal
• Ouderbetrokkenheid

Alleen voor de eerste drie thema's is centraal beleid gemaakt. De thema's 
ouderbetrokkenheid en balans individueel en klassikaal onderwijs zijn op schoolniveau 
uitgewerkt. Dat betekent dat elk schoolplan iets heeft opgenomen over deze 
onderwerpen. Het thema "balans individueel en klassikaal" gaat over de inzet van ICT en 
verdere digitalisering. Doel was onder andere maatwerk toe te passen, zonder dat dit 
leidt tot individualisering van het onderwijs.

In het voorjaar van 2018 zijn de voorbereiding voor een volgende termijn gestart: het 
SBP 2019-2022. Het inspectie bezoek in het voorjaar heeft onder andere geleid tot een 
belangrijke verschuiving in prioriteiten en het aanstellen van een interim 
bestuursmanager.
Inmiddels is het profiel voor een nieuwe bestuurder opgesteld en zal de werving later in 
2019 worden gestart. Het is passend in de huidige situatie om het oude SBP met een jaar 
te verlengen en de nieuwe bestuurder het SBP, samen met de schooldirecties, voor de 
komende vier jaar (2020-2023) te laten formulieren.

Bevindingen en aanpak interim bestuursmanager
Eerste indrukken algemeen
Tijdens de eerste rondgang langs de scholen, directeuren, een aantal schoolteams en 
MR'en, GMR, bestuurskantoor, bestuur en een aantal externe partners blijkt dat OPOPS 
er enerzijds goed voorstaat en dat er anderzijds ook het nodige aan de hand is. Wat heel 
fijn is om te merken, is dat iedereen die ik heb gesproken van goede wil is en er echt 
voor wil gaan. Het enthousiasme in de scholen is aanstekelijk. Zicht- en voelbaar is dat 
iedereen keihard werkt om het best mogelijke onderwijs voor de leerlingen te realiseren! 
Deze betrokkenheid en tomeloze inzet is ook voelbaar bij de GMR, in het directieoverleg, 
in het bestuurskantoor en in het bestuur). Tegelijkertijd is ook te horen dat ondanks de 
goede wil en grote inzet en betrokkenheid niet alle energie die erin wordt gestoken ook 
effectief en efficiënt wordt omgezet in resultaten. Dat is enerzijds jammer en frustrerend 
voor iedereen en soms ook reden om teleurgesteld te zijn in 'bovenschools', 'het bestuur' 
of’de OPOPS'. Anderzijds is het hoopvol dat er zoveel energie is en dat het dus zaak is 
die met elkaar effectiever in te zetten om met dezelfde inzet meer resultaat te halen!

Doelen
Met het bestuur zijn op basis van de eerste bevindingen de volgende beoogde resultaten 
geformuleerd voor OPOPS en de OPOPS-scholen:

Doeien/beoogd resultaat OPOPS en OPOPS-scholen
1. Alle scholen én het bestuur voldoen tenminste aan de eisen van basiskwaliteit uit 

het toezichtskader van de inspectie
2. Bestuur en Toezicht zijn effectief gescheiden, intern toezicht is adequaat en 

werkzaam
3. Iedere school heeft een eigen directeur, resultaatgerichtheid en ondernemerschap 

maken onderdeel uit van het profiel
4. De scholen én de stichting staan goed bekend in het voedingsgebied. Scholen 

richten zich op groei in marktaandeel in het eigen voedinqsqebied
5. Het ziekteverzuim is 'in control' en dalende richting 4%
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6. Bestuursondersteuning en adviesfunctie richting scholen en medewerkers is 
adequaat, voor alle relevante gebieden (Onderwijs 8t Kwaliteitszorg, HR, 
Bedrijfsvoering)

7. De verdeling van de middelen is transparant en duurzaam in balans, de stichting 
(inclusief de scholen) kan alle taken en verantwoordelijkheden nakomen

8. Planning en control op alle gebieden is ingericht en werkzaam, op alle niveaus 
vormt dit de basis voor resultaatgerichte dialoog en verantwoording

Om deze doelen te behalen, wordt de komende periode de volgende aanpak gehanteerd. 

Onderwijs
Van de aanleidingen om een interim-bestuurder te benoemen is gelegen in het oordeel 
van de inspectie naar aanleiding van het bestuurlijk onderzoek in het voorgaar (zie ook 
inspectierapport OPOPS). OPOPS heeft een herstelopdracht gekregen op het gebied van 
Onderwijs en Kwaliteitszorg. Vanuit de PO-raad wordt -gedeeltelijke- ondersteuning 
geboden aan besturen met een herstelopdracht in de vorm van advies en ondersteuning. 
Op korte termijn zal er dan ook een adviseur Onderwijs & Kwaliteitszorg worden 
aangesteld die deels door de PO-Raad wordt bekostigd. Om tot een gerichte en effectieve 
aanpak en dialoog te komen over kwaliteitszorg en ambitie, worden alle scholen in de 
komende periode eerst bezocht door een externe auditor, om tot een 0-meting te komen 
van de mate waarin de scholen voldoen aan de eisen van basiskwaliteit die door de 
onderwijsinspectie worden gesteld (zie hiervoor ook onderzoekskader inspectie^. Op basis 
van deze 0-meting zal vervolgens in overleg met de werkgroep Onderwijs en het 
directieoverleg een programma worden opgesteld om te komen tot een goede invulling 
van de kwaliteitszorg binnen OPOPS en de OPOPS-scholen, het interne toezicht daarop 
en de gezamenlijke ambities voor ons onderwijs.

Personeel
OPOPS is werkgever van 200 personeelsleden en straks na de verwachte fusie met 
Alblasserdam ontstaat een bestuur met 250 medewerkers. Opvallend is dat een echte 
HR-functie op bestuursniveau ontbreekt. De directeuren hebben (en houden) een 
belangrijke rol en verantwoordelijkheid als gedelegeerd werkgever, maar de 
bestuursondersteuning op het gebied van HR, de dienstverlening naar schooldirecties én 
medewerkers en de bovenschoolse coördinatie van formatieve inzet, mobiliteit, 
verzuimbegeleiding, opleiding etc. is voor sterke verbetering vatbaar. Het ligt daarom 
voor de hand om op korte termijn een HR-adviseur aan te trekken -eerst op tijdelijke 
basis tot de zomer- die zich bezig zal houden met het verder professionaliseren van de 
HR-functie binnen OPOPS. Na evaluatie kan besloten worden of en in welke omvang er 
een vaste HR-adviseur wordt benoemd voor de fusie-organisatie.

Organisatie
Wat opvalt aan OPOPS is dat het schoolbestuur 6 brinnummers in stand houdt, met in 
totaal 9 afzonderlijke scholen. Niet iedere school kent een eigen directie. Zo is het idee 
dat de Wielen onder de Viermaster komt te vallen, maar zowel de Wielen als de 
Viermaster kennen een eigen problematiek waar een directeur de handen de komende 
jaren goed vol aan zal hebben. Daarom is het voorstel gedaan om ook voor de Wielen 
een eigen directeur te zoeken. Dit zal tegelijkertijd gebeuren met de werving van een 
nieuwe directeur voor de Viermaster en de Anne Frankschool. Op 3 november komt er 
een advertentie in de krant met deze drie vacatures, die volgens een nieuwe 
selectieprocedure worden vervuld.

Bedrijfsvoering
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Planning en control binnen OPOPS is teveel gericht op de spreekwoordelijke achterkant 
van de processen en onvoldoende op de voorkant. Daarnaast is het uitgangspunt om de 
middelen op schoolniveau en dicht bij de leerlingen in te zetten binnen OPOPS een groot 
goed, maar mogelijk iets te ver doorgevoerd. De verdeling van de middelen over de 
negen scholen is daarnaast niet geheel transparant -terwijl daar wel behoefte aan is- en 
ook lijkt de gemiddelde groepsgrootte (ca 20-21) aan de lage kant. De komende periode 
zal dan ook door de werkgroep Financiën en in overleg met de scholen, het 
bestuurskantoor en de GMR een transparant allocatiemodel worden bepaald op basis van 
het uitgangspunt dat alle negen scholen én de bestuursondersteuning alle 
verantwoordelijkheden goed na kunnen komen en aan alle gestelde eisen kunnen 
voldoen. Dit zal in het voorjaar van 2019 duidelijk moeten zijn, zodat er vanaf 1 
augustus 2019 volgens de nieuwe systematiek gewerkt kan worden. Dit kan tot 
(beperkte) herverdeeleffecten en mobiliteit leiden tussen scholen.

Fusie
Voorde zomer 2018 is de intentie uitgesproken om een fusie met Stichting SOBA in 
Alblasserdam te onderzoeken, gericht op een fusie per 1 januari 2020. Er is een 
onderzoeksplan opgesteld dat in het voorjaar van 2019 moet leiden tot een fusieplan en 
een effectrapportage. De verwachting is dat de fusie er zal komen, echter niet op 1 
januari 2020 maar een jaar later. De achtergrond van dit besluit in het voorjaar van 
2019 is gelegen in de noodzaak voor OPOPS om het herstel dat sinds september 2018 is 
ingezet te kunnen bestendigen alvorens een volgende stap in de samenwerking te zetten. 
Er is tot de fusiedatum intensief contact met SOBA om op onderdelen alvast samen te 
werken richting de fusie, waardoor dubbelwerk daarna voorkomen kan worden.

Planning
De volgende tabel geeft een globaal overzicht van de planning voor de interim-fase. 
Daarnaast is er de lopende jaarplanning. De komende periode zal dus iets extra's vragen 
van iedereen binnen OPOPS.

periode Onderwijs HR Financiën Huisvesting Marketing/PR Fusie
2018
Okt-Dec 0-meting

Aanstellen adviseur
Aanstellen 
adviseur 
Werving 3 
directeuren

Begroting
2019

Orde In 
projecten

Enquête
voorbereiden

Fusieplan

Realisatie
2018

2019 Onderwijs HR Financiën Huisvesting Marketing/PR Fusie
Jan-April
19

Verbeterplannen
Dialoog over ambitie
Kwallteltslnstrumentarium
Inrichten

Allocatie bepalen Orde In 
projecten & 
Uitvoering

Enquête
afnemen

Fusieplan
Besluit-
vorming
intern

Mei-Jull P&C
jaarrekening

PVA nav 
enquête

Scholen stellen laarplannen 2019/2020 op
Aug-Dec Inrichten bestuurs-ondersteunlng

Werving bestuurder
PVA in 
uitvoering

Besluit
vorming
extern

2020 Onderwijs | HR | Financiën 1 Huisvesting Marketing/PR Fusie
Jan-aug Strategisch beleid opstellen

Schoolplannen opstellen
Per 1/1/20

-9-
Alleen voor identificatie 
DRV Accountants & Advis
Datum; lo,-^-\c^ \

leinden



Hoofdstuk 2 Governance

De wet Goed Onderwijs Goed Bestuur stelt als voorwaarde dat de functies van bestuur en 
intern toezicht gescheiden zijn.

OPOPS hanteert het besturingsmodel van een feitelijke scheiding tussen bestuur en 
toezicht en kent een bestuur en een bestuursmanager, waarbij de bestuursmanager geen 
onderdeel van het bestuur uitmaakt.

De werkwijze van het toezichthoudend bestuur is vastgelegd in het managementstatuut 
en het bestuurlijk beleids- en toezichtkader. De code goed bestuur van de PO-Raad is 
verwerkt in het beleidskader van de Stichting. Het bestuur is aangesloten bij de 
besturenorganisatie VOS/ABB en de PO-raad. Jaarlijks evalueert het bestuur in 
aanwezigheid van de bestuursmanager haar functioneren in een apart hiervoor ingelaste 
bestuursvergadering.

De horizontale verantwoording (verantwoording en dialoog) is een punt van zorg 
(geweest) binnen de stichting. Sinds september wordt er regelmatig verantwoord via 
nieuwsbrieven. Daarnaast zijn alle schoolgidsen weer up to date gebracht. Dit was 
onderdeel van de herstelopdracht van de inspectie.
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Hoofdstuk 3 Onderwijs

Lichte krimp leerlingenaantal
In 2018 is het totale leerlingenaantal van OPOPS licht gedaald t.o.v. 2017 (1976 
leerlingen). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal 
leerlingen per locatie in de afgelopen drie jaren.

Leerlingaantallen
Brin School 1-10-2018

(t-1)
1-10-2019

(t)
1-10-2020

(t+D
1-10-2021

(t+2)
1-10-2022

(t+3)
11RZ00 De Wilgen 176 169 153 146 146
11RZ01 Roald Dahl 210 216 220 220 220
12CL Henri Dunant 243 230 204 200 200
13BY00 De Knotwilg 288 302 299 299 299
13BY01 De Leilinde 163 171 171 168 168
13MP De Viermaster 415 418 418 418 418
13RI Anne Frank 194 185 180 180 180
27RM00 t Kofschip 162 156 158 158 158
27RM01 De Wielen 124 113 116 116 116
Totaal scholen 1975 1960 1919 1905 1905

Enkele jaren geleden is een stichtingsbreed aannamebeleid vastgesteld. Alle scholen 
hanteren dit beleid. Dit betekent dat in principe alle leerlingen welkom zijn, tenzij hun 
onderwijsbehoeften de onderwijskundige mogelijkheden van de scholen overstijgen. 
Enkele scholen signaleren een grotere problematiek bij de leerlingen die instromen. Zij 
denken na over zowel aanscherping van het toelatingsbeleid, als een betere afstemming 
van het onderwijskundig beleid op de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie. 
Voorbeelden van een betere afstemming zijn meer samenwerking met de 
peuterspeelzalen en meer aandacht voor woordenschatontwikkeling op de scholen met 
veel leerlingen met een taalachterstand.

Basiskwaliteit van de scholen is op orde
De onderwijskwaliteit binnen de scholen is in de basis op orde. De resultaten van de 
leerlingen liggen over het algemeen op een niveau dat mag worden verwacht en de 
kwaliteit van het onderwijsproces en van de leerlingenondersteuning is van een 
voldoende niveau. Tijdens het bestuurstoezicht van de Inspectie van het Onderwijs 
voorjaar 2018 werd dit beeld bevestigd. De inspectie bezocht vier scholen en 
beoordeelde de kwaliteit van alle vier scholen als voldoende. De leerlingen voelen zich er 
veilig, de leraren geven goed les en de leerlingen leren voldoende. Drie van de vier 
scholen laten zien dat zij werken aan kwaliteitsverbetering. Op één van de scholen was 
de kwaliteitszorg beneden de maat. In hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op het 
onderwerp kwaliteitszorg.

Op basis van het schoolplan hebben alle scholen in 2018 verder gewerkt aan hun 
kwaliteitsontwikkeling. Prioriteiten en doelen zijn vastgelegd in het jaarplan. De 
resultaten van het gevoerde beleid worden verantwoord in het schooljaarverslag. De 
informatie hierover aan de ouders in de schoolgids is nog te summier; de (G)MR wordt 
uiteraard geïnformeerd.

Leeropbrengsten voldoen niet overal aan de ambities
Het bestuur monitort jaarlijks de ontwikkeling van de leeropbrengsten, zowel tussentijds 
als aan het einde van de basisschool.
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In 2018 lag op één school de gemiddelde score van groep 8 beneden de ondergrens die 
de Inspectie hanteert (lEP-toets).

Op meerdere scholen lagen in januari en juni 2018 in groep 3 tot en met groep 8 de 
tussenresultaten voor taal/lezen en rekenen beneden de stichtingsnormen. Deze normen 
komen overeen met het landelijk gemiddelde, de inspectie hanteert hiervoor geen 
normen.

Het beeld dat uit de tussenresultaten in 2018 naar voren komt is dat op een aantal 
scholen de leerlingen te weinig vooruitgaan en zich niet naar hun mogelijkheden 
ontwikkelen. Met andere woorden: Scholen halen er mogelijk niet uit wat er in zit en 
zouden de lat hoger kunnen leggen. Ook de inspectie stelt in haar rapport dat OPOPS 
haar ambities voor de scholen op een hoger niveau kan formuleren. De basiskwaliteit is 
overal aanwezig en kan verder uitgebouwd worden.

De bovenschoolse opbrengstenmonitor van juni 2018 laat een divers beeld zien waar de 
risico's liggen en welke vakken, jaargroepen en leerlinggroepen per school aandacht 
vragen. Op sommige scholen blijven de resultaten achter bij taal/lezen, bij andere 
scholen bij rekenen. Stichtingsbreed is geen vast patroon zichtbaar, anders dan dat op 
alle scholen bij meerdere toetsen de resultaten beneden de maat zijn.

De opbrengstenmonitor van 2018 bevat beperkte data en heeft in de praktijk nog weinig 
functionele betekenis voor het gesprek tussen bestuur en scholen over 
kwaliteitsontwikkeling. Eind 2018 is de bovenschoolse module van ParnasSys 
aangeschaft om op bestuursniveau meer data te kunnen monitoren. In 2019 wordt deze 
module geïmplementeerd binnen de scholen, zodat zij hun opbrengsten uitgebreider 
analyseren en zich hier beter over verantwoorden. Enkele voorbeelden: trendanalyses, 
analyse van deelpopulaties zoals goede presteerders of zij-instromers, effectiviteit van de 
extra ondersteuning aan zwakkere presteerders, etc.

Kwaliteitsslag: de lat kan hoger
Najaar 2018 heeft het bestuur opdracht gegeven tot een externe kwaliteitsaudit op alle 
locaties. Aanleiding hiertoe is meer urgentie en ambitie en de indruk dat er een 
kwaliteitsslag mogelijk is op de scholen. Ter voorbereiding op de audit heeft elke locatie 
een zelfevaluatie ingevuld. De scope van de zelfevaluatie en de audits is gebaseerd op de 
onderwijsfactoren die ertoe doen, landelijke zelfevaluatiekaders en het onderzoekskader 
van de inspectie.

De audits zijn uitgevoerd in november - december 2018 en afgerond in januari 2019. Ten 
opzichte van de werkwijze van de inspectie zijn strengere maatstaven gehanteerd.

Uit het totale kwaliteitsbeeld komt naar voren dat de leeropbrengsten, het schoolklimaat 
en het pedagogisch handelen van de leraren stichtingsbreed voldoende zijn. Bij 
standaarden als zicht op ontwikkeling van de leerlingen en het didactisch handelen van 
de leraren is op de meeste scholen een verbeterslag nodig. Ook de kwaliteitszorg 
verdient op veel scholen verbetering.

De auditresultaten zijn tijdens een kwaliteitsdag op 14 februari 2019 gezamenlijk 
besproken door de directeuren en de intern begeleiders. Doel: een gedeeld beeld, gevoel 
van urgentie en afspraken over het vervolg. Centrale vraag: Wat betekent het beeld voor 
het kwaliteitsbeleid van OPOPS en de afzonderlijke scholen en hoe kan daarin samen 
worden opgetrokken?

Als vervolgactie stelt elke school voor 1 april 2019 een verbeterplan op voor de 
kwaliteitsaspecten, die tijdens de audit als onvoldoende zijn beoordeeld. De ambitie voor 
elke school is een voldoende oordeel tijdens een herhalingsaudit voorjaar 2020.
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Ontwikkelingen in 2019
Alle scholen leggen in hun onderwijskundig beleid in 2019 de nadruk op de uitvoering 
van het verbeterplan. Verwacht mag worden dat dit leidt tot een betere kwaliteit van het 
onderwijsproces en de resultaten. De verbeterplannen zijn tevens het vertrekpunt voor 
het jaarplan 2019-2020 van elke school. Voorjaar 2020 vindt op elke school een 
herhalingsaudit plaats. Na afronding hiervan zal een nieuw Strategisch Plan 2020-2023 
worden ontwikkeld, gevolgd door vernieuwde schoolplannen. In verband hiermee is 
besloten de duur van de huidige schoolplannen met een jaar te verlengen.
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Hoofdstuk 4 Kwaliteitszorg

Kritisch oordeel en herstelopdracht van de Inspectie
In het bestuursverslag van 2017 is aangegeven dat het gewijzigde inspectietoezicht tot 
gevolg heeft dat OPOPS haar werkwijze bij de interne kwaliteitszorg zal moeten herzien. 
In 2018 is daar een begin mee gemaakt door de bestuurlijke monitoring van de 
onderwijsresultaten. De gesprekken hierover tussen bestuur en directeuren hebben nog 
onvoldoende het karakter van verantwoording en dialoog over de kwaliteit van het 
onderwijs. Dit heeft mede te maken met een gebrek aan systematische informatie op 
bestuursniveau over de kwaliteit van het onderwijsproces op de scholen. Hierdoor blijkt 
een gesprek over de samenhang tussen de resultaten en de kwaliteit van het 
onderwijsproces nog niet goed mogelijk. Enkele scholen beschikken over een 
kwaliteitssysteem dat het mogelijk maakt de onderwijskwaliteit regelmatig te monitoren 
(WMK; Via-4). Bij de andere scholen is systematische kwaliteitszorg nog onvoldoende tot 
ontwikkeling gekomen.

De inspectie velt in het eindrapport van het bestuurlijk toezicht (vastgesteld op 5 juli 
2018) een kritisch oordeel over de kwaliteitszorg op bestuursniveau. Het bestuur 
beschikt niet over een gemeenschappelijke kwaliteitsdefinitie en heeft onvoldoende zicht 
op de kwaliteit van de scholen om daar op te kunnen sturen. De professionele cultuur 
binnen de organisatie schiet tekort. Verantwoording/rapportage en dialoog over de 
gerealiseerde kwaliteit (interne en extern) vinden onvoldoende plaats. Daarnaast 
constateert de inspectie dat op één van de onderzochte scholen een kwaliteitssysteem 
ontbreekt. Samenvattend: Het kwaliteitsstelsel binnen de stichting voldoet niet aan de 
wettelijke eisen. Tijdens de externe audits in opdracht najaar 2018 blijkt bij zeven van de 
negen scholen de kwaliteitszorg beneden de maat.

Het bestuur heeft van de inspectie een herstelopdracht ontvangen. De school waar een 
kwaliteitssysteem ontbreekt dient deze lacune zo snel mogelijk op te heffen. 
Stichtingsbreed dient het bestuur een kwaliteitsstelsel in te richten, dat er voor zorgt dat 
het bestuur zicht heeft op de kwaliteit van de scholen en hier op kan sturen. Verder dient 
de ontwikkeling van een professionele cultuur op een transparante wijze plaats te vinden 
met een focus op resultaat en de professionalisering van medewerkers. Tenslotte heeft 
het bestuur de opdracht te zorgen voor beter overleg en communicatie met haar internen 
en externe stakeholders over het beleid. Op 13 en 14 mei 2019 voert de inspectie een 
herstelonderzoek uit om te bepalen in hoeverre de verbeteropdracht is gerealiseerd.

In de tweede helft van 2018 is het bestuur voortvarend met de herstelopdracht aan de 
slag gegaan. Op alle scholen heeft een externe kwaliteitsaudit plaatsgevonden met 
concrete aangrijpingspunten voor een betere kwaliteitszorg. Op bovenschools niveau is 
het informatiesysteem ParnasSys uitgebreid met een module (Ultimview) waarmee 
specifiekere data worden verzameld om te kunnen sturen op de kwaliteit van de scholen. 
Verder is een werkwijze van periodieke verantwoordingsgesprekken geïntroduceerd, 
waarin de bestuurder en directeuren de onderwijsresultaten en de kwaliteitsontwikkeling 
van het onderwijsproces in hun onderlinge samenhang bespreken. Volgens de 
schoolleiders hebben de gesprekken meer het karakter van verantwoording en dialoog 
dan voorheen. Dit wordt gewaardeerd, maar is voor velen ook nieuw.

Ter ondersteuning van de vernieuwing van het kwaliteitsstelsel zijn tijdelijk een externe 
HR-adviseur en een adviseur kwaliteitszorg ingehuurd. Ook de bovenschools intern 
begeleider is bij dit proces betrokken. Verder zijn najaar 2018 drie nieuwe directeuren 
benoemd, zodat elke locatie beschikt over een eigen directeur.
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Ontwikkeling OPOPS-breed kwaliteitsstelsel
De genoemde initiatieven zullen voorjaar 2019 worden ingebed in een vernieuwd 
kwaliteitsstelsel, met directe betrokkenheid van de scholen. Het actieteam onderwijs 
denkt mee met de voorstellen van de adviseur kwaliteitszorg. De voorstellen vanuit het 
actieteam worden voorgelegd aan het directieberaad, de GMR en het bestuur. Het 
kwaliteitsstelsel omvat een stichtingsbrede kwaliteitsdefinitie, waarin de nadruk ligt op 
effectieve onderwijsfactoren. Er zal een stichtingsbrede werkwijze worden ontwikkeld 
vooreen resultaatgerichte planning, monitoring en evaluatie van het proces van 
kwaliteitsverbetering. Doel hiervan is dat het bestuur zicht heeft op de kwaliteit van het 
onderwijs en hierop kan sturen tijdens de gesprekken met de scholen. Instrumenten als 
een competentiemeter/observatie-instrument en procedures voor periodieke rapportages 
en gesprekken zullen hier deel van uitmaken.

Afhandeling van klachten
OPOPS werkt conform een klachtenregeling zoals deze is vastgesteld in 2013. Elke school 
heeft een contactpersoon. Op instellingsniveau is er een vertrouwenspersoon. Een klacht 
kan ingediend worden bij de contactpersoon van de school, de vertrouwenspersoon of 
het bevoegd gezag. OPOPS is aangesloten bij de landelijke geschillen/klachtencommissie.
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Hoofdstuk 5 Personeel

Personeelsbeleid
Het voor het Stichting OPOPS geldende personeelsbeleid is opgenomen in het 
personeelshandboek. Dit personeelshandboek is in 2018 deels geactualiseerd, echter nog 
niet vastgesteld. De verdere actualisering zal in 2019 plaatsvinden.
De digitalisering van de personeelsdossiers is in 2018 afgerond.
Er heeft een hernieuwde RI&E plaatsgevonden en alle scholen hebben een plan van 
aanpak hiertoe opgesteld.
Er waren meerdere vacatures, te weten 3 directie vacatures: directeur Anne Frankschool, 
directeur de Wielen en directeur de Viermaster. Deze vacatures zijn ingevuld. Daarnaast 
zijn de vacatures bestuursmanager, HR adviseur, adviseur Onderwijs en Kwaliteitszorg 
en bovenschools coördinator ICT ingevuld.

In onderstaande tabel is het gemiddelde aantal aanwezige functies binnen OPOPS met 
hun fte-omvang over de afgelopen 4 jaar weergegeven.

Functietype 2015 2016 2017 2018
Leerkracht LA/L10 90,37 90,05 88,19 84,51
Leerkracht LB/L11 19,11 23,05 26,58 27,31
Conciërge 3,56 3,44 3,43 3,65
Administratief Medewerker 2,07 3,09 3,23 3,33
Onderwijsassistent 4,09 5,31 6,38 8,73
Staf 1,32 1,60 1,92 1,82
Bestuursmanager 0,80 0,80 0,80 0,70
Directeur 6,12 5,51 5,75 5,61
Adjunct Directeur 5,08 4,98 2,92 2,36
Totaal 132,52 137,83 139,20 138,02

Verhouding man/vrouw en leeftijdsopbouw

% man/vrouw 2017 2018
% man (26,90 fte) 20% 20%
% vrouw (107,52 fte) 80% 80%

De verhouding tussen man en vrouw is onveranderd ten opzichte van het jaar ervoor.

Verhouding Man/Vrouw

41

■ Vrouwen 

« Mannen
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Overzicht leeftijdsopbouw (in aantallen)*
Leeftijdscategorie 2017 2018
< 20 laar 0 5
20 t/m 30 jaar 37 43
31 t/m 40 jaar 52 54
41 t/m 50 laar 57 57
51 t/m 60 jaar 66 68
> 61 jaar 29 23
Totaal 241 250
Gewogen gemiddelde leeftijd 41,72 40,80

•Definities zijn iets gewijzigd waardoor een kleine afwijking kan zijn ten opzichte van eerder gepubliceerde 
cijfers.

Bijgaand overzicht laat zien dat de gemiddelde gewogen leeftijd binnen OPOPS aan het 
dalen is. Dit is toe te schrijven aan de toename van medewerkers tussen (jonger dan) 20 
jaar en 30 jaar. Het aantal medewerkers tussen de 51 en boven de 61 jaar is afgenomen.

Ziekteverzuim.*
Jaar Ziekteverzuim % 

OPOPS
Ziekteverzuim % landelijk Gem. Meldingsfrequentie per 

mnd OPOPS
2016 5,59% 6,2% 1,24
2017 5,78% 5,9% 0,88
2018 7,83% Nog niet beschikbaar 0,92

•Dit betreft verzuim exclusief vangnet. Definities zijn iets gewijzigd waardoor een kleine afwijking kan zijn ten 
opzichte van eerder gepubliceerde cijfers.

Het gemiddelde voortschrijdende ziekteverzuimpercentage is in 2018 aanzienlijk 
gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het verzuim kent ook grote fluctuaties 
per school, variërend van 10,69% - 2,08%. Zorgen voor een daling van het 
verzuimpercentage staat voor 2019 als een van de speerpunten opgenomen. Hierbij is 
het zaak om meer aandacht te besteden aan verzuimpreventie en re-integratie.

Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag
OPOPS heeft in 2018 geen ontslagvergoedingen toegekend. Alle in 2018 ingediende 
vergoedingsverzoeken bij het Participatiefonds zijn gehonoreerd.
Mocht in 2019 gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om met wederzijds 
goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst de arbeidsverhouding te beëindigen, 
wordt ook hier de regelgeving van het Participatiefonds in acht genomen. OPOPS blijft 
terughoudend in het verstrekken van ontslagvergoedingen. Hier zal actief 
personeelsbeleid op worden gevoerd. Mocht een eventueel ontslag tot stand komen 
middels een ontbinding door de kantonrechter, hangt het van de omstandigheden af of er 
sprake is van een vergoeding.
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Hoofdstuk 6 Huisvesting, facilitair en ICT

OPOPS streeft naar verantwoorde toekomstbestendige huisvesting van haar scholen. Het 
gehele instandhoudings-onderhoud is gebaseerd op een tienjarig onderhoudsplan dat in 
samenwerking met een bouwkundig adviesbureau is opgesteld. Naar aanleiding van de 
doorcentralisatie per 1 januari 2015, is hierin ook het grootonderhoud opgenomen.

In oktober 2018 heeft OPOPS een QuickScan laten uitvoeren op het gebouwenbestand. De 
uitkomst daarvan wordt op de volgende pagina weergegeven (rapport ICS adviseurs).

Inkoopbeleid
Er is geen geformaliseerd inkoop beleid. In 2019 zal de huidige werkwijze in kaart 
worden gebracht en zal er een inkoopkalender worden opgezet. Afhankelijk van het 
aanbestedingsbedrag zal er onderhands, meervoudig onderhands of Europees worden 
aanbesteed.
Het onderhoud wordt gecoördineerd door een externe partij. Wanneer er geen contract 
is, dan worden steeds 3 offertes opgevraagd voordat werkzaamheden in opdracht worden 
gegeven.
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2 Analyse en aanbevelingen

Prognose
Het totale aantal leerlingen van OPOPS daalt ncntmg 2032 met 8% (van 1.977 naar i 820 leerlingen). 
De verwachte daling is het sterkst in Papendrecht |-10'iS1. ondanks de groei var, de Zuidkil. De 
verwachte daling is in Sliedrecht Beperkt vooral door daling OBS De Wilgen.

• Aandachtspunt: womngbouwontwikkelingen rondom de Zuidkil.

Ruimtebehoefte
De totale portefeuille van OPOS kent op dit moment een normatief ruimteoverschot van 2.212 m: 
BVO oftewel 16%. Richting 2032 zal dit overschot (zonder ingrijpen) oplopen naar 22%. Een groot deel 
(1.129 m:) van het ruimteoverschot deegtandl wordt momenteel verhuurd ten behoeve van 
peuteropvang en buitenschoolse opvang.

• Aandachtspunt: ruimtetekort bij OBS De Viermaster. Planvorming voor uitbreiding loopt, maar 
zit momenteel in een impasse

• Aandachtspunt: aanzienlijk (toenemend) ruimteoverschot op OBS ’t Kofschip. OBS De Wielen, 
OBS Anne Frank, OBS De Knotwilg (Leilindei en OBS De Wilgen.

• Aandachtspunt: toekomstig ruimtetekort bij OBS Roald Dahl.

Investeringen
De totale onderhoudsinvesteringen bedragen voor de komende 15 jaar voor alle scholen 
€ 4,0 miljoen. De hoogste investeringen staan geraamd voor OBS De Wilgen. OBS De Viermaster, OBS 
Anne Frank en OBS De Wielen

• Aandachtspunt: hoge investeringen OBS De Wilgen (en in mindere mate voor De Wielen) in 
relatie tot het bouwjaar en de leegstand.

De totale exploitatielasten voor gehele portefeuille bedragen momenteel ca. € 910.000,-. 0e kosten 
worden voor ca. € 700.000.- gedekt uit de materiele instandhoudingsvergoeding (Ml) en voor ca. € 
170.000.- gedekt door huurinkomsten. Per saldo is er een exploitatietekort van ca. € 40.000.-. Door 
de verwachte daling van het aantal leerlingen en dus de Ml-vergoeding zal zonder ingrijpen het 
exploitatietekort oplopen.

• Aandachtspunten: het exploitatietekort van OBS De Wilgen, OBS ’t Kofschip en OBS De Wielen.

• Op basis van een brede beoordeling (kwaliteit, vraag en aanbod en financiën) van alle locatie 
is geconcludeerd dat drie locaties goed/voldoende, drie locaties redelijk/matig en drie 
locaties als slecht worden beoordeeld.

• Op basis van de analyse vragen OBS De Wilgen, OBS ’t Kofschip en OBS De Wielen de meeste 
aandacht op de korte termijn.

• De grootste risico’s voor de lange termijn zijn de hoge mate van overcapaciteit in de 
gebouwen. De gemiddelde leeftijd van de gebouwen en de daarbij behorende 
onderhoudslasten. De daling in het aantal leerlingen dat zich vertaald naar een daling in de 
Ml-vergoeding, en daarmee financiële dekking van de exploitatielasten. Daarnaast kan de 
daling in het aantal leerlingen ook invloed hebben op medegebruik/verhuur van 
onderwijsruimten, met als gevolg minder huurinkomsten.

Exploitatie

Conclusies
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ICT

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen laar 
Werken met Office365 vormt de basis bij OPOPS.
De invoering van het digitale personeelsdossier is afgerond. Het concept- 
privacyreglement is binnen het directieberaad besproken en was een onderdeel op de 
bestuursbrede personeelsdag. Afronding hiervan zal plaatsvinden in 2019.
Tevens is het bestuurlijke ICT-plan geëvalueerd. Het nieuwe plan zal in 2019 verder 
vorm krijgen.
Het werken met de ISO-groep is per kwartaal geanalyseerd en jaarlijks geëvalueerd.
De opleiding MMS is succesvol afgerond door de diverse teamleden op de verschillende 
scholen van OPOPS.

Verwachte toekomstige ontwikkelingen
• Afronding van het privacy beleidsreglement en aanstelling bijbehorende functionaris 

gegevensbescherming.
• Verbeterde inzet van de ICT-conciërges i.s.m. ISO-groep
• Overgang van Snappet-devices naar eigen devices waarop naast Snappet meer 

mogelijkheden benut kunnen worden.
• Nieuw ICT-beleidsplan op bestuurlijk- en schoolniveau als basis voor de ICT- 

investeringen.
• Afspraken over de taken van de ICT coördinatoren/moderne media specialisten op de 

scholen binnen de stichting.
• Scholing voor de leerkrachten binnen de stichting op ICT - gebied; in kaart brengen 

waar wens naar is op dit gebied.
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Hoofdstuk 7 Samenwerking met verbonden partijen

De scholen van OPOPS participeren in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Drechtsteden (28.09). Sinds 2018 is dit Samenwerkingsverband een vereniging , die 
wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. Deze is samen met de sectordirecteuren 
belast met de operationele aansturing van het samenwerkingsverband en de 
ontwikkeling en de uitvoering van het beleid.

De bestuursmanager van OPOPS (later in het jaar de interim-bestuurder) 
vertegenwoordigt de scholen in de ledenvergadering. Vertegenwoordigers van de 
schoolbesturen zijn tevens toezichthouders.
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur functioneert een adviesraad, waarin de 
scholen van OPOPS vertegenwoordigd worden door de bovenschools intern begeleider.
De adviesraad is belast met beleidsvoorbereiding en advisering op het terrein van 
kwaliteitszorg in en rondom het samenwerkingsverband.

De intern begeleiders van de scholen van OPOPS nemen deel aan de netwerkgroepen van 
het samenwerkingsverband (IB netwerk Papendrecht en IB netwerk Sliedrecht).
Het Samenwerkingsverband communiceert met de scholen via studiedagen, een digitale 
nieuwsbrief en de website.

De samenwerking met het voortgezet onderwijs is een belangrijk speerpunt voor OPOPS. 
Samen met het Willem de Zwijgercollege en met het openbaar basisonderwijs in 
Alblasserdam wordt gericht geïnvesteerd in de soepele overgang van het basis- naar het 
voortgezet onderwijs.
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Hoofdstuk 8 Financiën

De balans
x € 1.000
Activa
Vaste activa

31--12-2017 31-12-2018 A %

Immateriële VA -
Materiele VA € 1.612 € 1.758 C 146 9%
Financiële VA € 160 € 170 € 10 6%
Totaal vaste activa € 1.772 € 1.929 € 156 9%

Vlottende activa
Vorderingen € 1.107 € 1.080 € -27 -2%
Liquide middelen € 1.889 € 1.670 € -219 -12%
Totaal vlottende activa € 2.996 € 2.750 € -246 -8%
Totaal activa C 4.769 C 4.679 C -90 -2%

Passiva 31- 12-2017 31-12-2018 A %
Eigen vermogen
Algemene reserve € 2.215 € 1.759 € -456 -21%
Bestemmingsreserve
publiek € 90 € -
Bestemmingsfonds privaat 
Voorzieningen € 1.251 C 1.342 € 91 7%
Langlopende schulden 
Kortlopende schulden € 1.213 € 1.578 € 365 30%
Totaal passiva C 4.769 € 4.679 C -90 -2%

Het balanstotaal is per ultimo 2018 licht gedaald. De belangrijkste verschuivingen in de 
balans zijn:

Daling eigen vermogen
Als gevolg van het negatieve resultaat in 2018 is het eigen vermogen gedaald met 21%. 
Met uitzondering van 2017 heeft OPOPS daarmee meer dan 5 jaar een verlies gemaakt. 
Het vermogen ligt bovendien vast in materiele vaste activa en is derhalve niet 
beschikbaar voor calamiteiten of bijzondere uitgaven.
Begin 2019 is een nieuw allocatiemodel beschreven en vastgesteld dat uitgaat van een 
duurzaam sluitende begroting zodat met ingang van 2020 verliezen tot het verleden 
moeten gaan behoren en de continuïteit van OPOPS kan worden gewaarborgd.
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Toename van materiele vaste activa

Begroting
x € 1.000 2018 fMIP*) Realisatie investeringen MVA
school inv. en leer

apparatuur meubilair iet methoden totaal
De Wilgen € 95 € 4 € 66 € 3 € 73
Roald Dahl € 1 € 2 € 2 € 5
Henri Dunant € 95 € 1 € 26 € 18 € 45
De Knotwilg € 71 € 11 € 10 € 1 € 22
De Leilinde € 1 € 1
De Viermaster € 86 € 52 € 9 € 1 € 62
Anne Frank € 40 € 17 € 15 € 32
t Kofschip € 150 € 4 € 184 € 2 € 190
De Wielen € 4 € 4
Totaal C 537 C 90 C 310 C 22 C 12 C 434
* niet nader gespecificeerd, toestemming na detailaanvraag.

Er is fors geïnvesteerd hetgeen ook begroot was. Op alle scholen waren de werkelijke 
investeringen lager dan gepland. Op De Viermaster en 't Kofschip was echter sprake van 
een forse overschrijding van de investeringsbegroting. Deze kreeg vooraf bestuurlijke 
toestemming.
Gedurende het jaar is het MVA register opgeschoond. Volledig afgeschreven activa die 
inmiddels niet meer in de scholen aanwezig waren zijn uit het activa register verwijderd. 
Dit leidde tot een desinvestering van € 1.433 K.

Daling van de liquide middelen
Zowel de forse investeringen als ook de overschrijding van de exploitatiebegroting 
hebben ertoe geleid dat de liquiditeit van OPOPS is verslechterd. De liquiditeit op 
balansdatum (vlottende activa / kortlopende schulden) is gedaald van 2,53 naar 1,75. Op 
zich is dit voldoende maar het behoeft en krijgt aandacht om te borgen dat de liquiditeit 
op een voldoende niveau blijft om te voldoen aan alle lopende verplichtingen, de 
noodzakelijke investeringen en de uitgaven ten laste van de voorzieningen (met name 
het groot onderhoud van de gebouwen).
De liquide middelen staan deels op een lopende rekening en deels op een direct 
opeisbare spaarrekening. Er is geen sprake van het gebruik van andere financiële 
instrumenten.

Overige bijzpnderheden
De post financiële vaste activa betreft de borg voor de Snappet tablets die op alle OPOPS 
scholen worden gebruikt.

De post voorziening bestaat uit een voorziening voor het groot onderhoud van de 
gebouwen, gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.

Schoollocatie Belangrijkste verrichtte werkzaamheden

Uitaevoerde werkzaamheden M3QP:
Viermaster Binnen schilderwerkzaamheden diverse wanden

van gangen/ lokalen en trap/leuning.
Anne Frank Buitenschilderwerk van kozijnen uitbereiding, incl. 

nalopen van de gevelbeplating
t Kofschip Pleinrenovatie bij gezamenlijk met WASKO en

VCOPS
Henri Dunant Vervangen trapbekleding
Henri Dunant Buitenschilderwerk gevelkozijnen/gevelbekleding

en binnen schilderwerk wanden

€

€

€

€
€

13.5 

12,0

55.5

3,9
25,0
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Buiten MJOP om:
t Kofschip Interne verbouwing in diverse lokalen en gangen €
t Kofschip Vervangen van brandmeldinstallatie €

Doorqeschoven werkzaamheden:
Anne Frank Vervangen van vloerafwerkingen, i.v.m. het 

herstel gevelkozijnen
Anne Frank Binnen schilderwerkzaamheden, i.v.m. het herstel 

gevelkozijnen
Anne Frank Toiletrenovatie, gietvloeren en nieuwe toiletpotten, 

uitvoering in 2019 ( al opdracht)
t Kofschip Vervangen houten trapdelen, in overleg met mede

gebruikers geschrapt
Alles doorgeschoven, alleen klachtonderhoud 

De Wielen uitgevoerd

€

75.0
18.0

35,5

De voorziening jubilea voorziet in uitgaven (jubileumgratificatie) wanneer medewerkers 
een diensttijd hebben van 25, 40 en 50 jaar in het onderwijs.

De bestemmingsreserve a € 90 K (Anne Frank - nieuwkomersonderwijs) is komen te 
vervallen omdat deze strijdig is met het voornemen met een sluitende begroting te 
werken (zie volgende paragraaf). Deze is toegevoegd aan de algemene reserve.

De verlies en winstrekening
x€ 1.000 2018

Baten Begroting Realisatie Afwijking % 2017
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en

€ 10.089 € 11.057 € 968 10% € 10.567

subsidies € 97 e 125 € 29 30% € 82
Overige baten € 263 € 267 € 4 2% € 285
Totale baten € 10.449 e 11.450 € 1.001 10% C 10.934

Lasten
Personeelslasten € 8.643 € 9.732 € 1.089 13% e 8.664
Afschrijvingen € 294 € 288 (t -6 -11% € 243
Huisvestingslasten € 1.120 € 1.069 € -51 -5% € 953
Overige lasten € 752 € 908 € 156 24% € 796
Totale lasten € 10.809 C 11.997 C 1.188 11% c 10.657

Saldo baten en lasten
Saldo financiële

€ -359 € -547 € -188 52% e 277

bedrijfsvoering € 9 € 1 € -9 -92% € 3
Resultaat C -350 C -546 C -196 56% e 280

Bijzonderheden in 2018

Lumpsum
Sinds het voorjaar van 2018 is door medewerkers in het primair onderwijs actie gevoerd 
voor een beter salaris en vermindering van de werkdruk. Dit heeft enerzijds geleid tot 
een reële stijging van de bekostiging met de zogenaamde werkdrukmiddelen a € 155,55 
per leerling met ingang van het schooljaar 2018-2019, en anderzijds tot een loonstijging 
van 2,5% voor iedereen en 3,5 - 8% voor leraren (afhankelijk van schaal en trede). De 
toename van de personele lasten conform CAO werd volledig gedekt door een stijging 
van de rijksbijdrage met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.
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De personele kosten van OPOPS zijn echter meer gestegen omdat OPOPS meer FTE heeft 
ingezet dan op basis van de begroting en de toekenning van werkdrukmiddelen was 
gerechtvaardigd. Daarnaast bleek in het najaar van 2018 externe ondersteuning nodig; 
zie ook hoofdstuk 1: bevindingen en aanpak bestuursmanager a.i.

Verantwoording werkdrukmiddelen
Voor het kalenderjaar 2018 heeft OPOPS € 128 K ontvangen (5/12 deel van € 155,55 per 
leerling). Voorafgaand aan het schooljaar 2018-2019 is het gesprek over werkdruk in 
ieder team gevoerd onder leiding van de schooldirectie. Het daaruit resulterende plan 
voor werkdrukvermindering is voorgelegd aan iedere MR. Op alle scholen is ingestemd 
met het bestedingsplan. Ultimo 2018 was € 39 K nog niet besteed (toegevoegd aan de 
middelen voor 2019). € 89 K is besteed aan personeel (zowel in dienst als extern), in lijn 
met de bestedingsplannen. Het betreft extra leraren, onderwijsassistenten en personen 
met een gymlesbevoegdheid.

Prestatiebox
De ontvangen middelen onder de noemer prestatiebox bedroegen in 2018 € 361 K.
Deze niet geoormerkte middelen hebben wel een nadrukkelijk doel meegekregen in het 
Bestuursakkoord 2012, het Regeerakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord. De vier 
actielijnen uit het bestuursakkoord zijn:

1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
3. Professionele scholen
4. Doorgaande ontwikkellijnen

Binnen de OPOPS scholen zijn deze middelen besteed aan een bovenschools intern 
begeleider, professionalisering van leerkrachten, bouwcoördinatoren en directies, 
cultuureducatie, opbrengstgericht werken en passend onderwijs aan meer- en 
hoogbegaafde leerlingen.

Middelen voor passend onderwijs
In 2018 ontving OPOPS van SWV Drechtsteden in totaal € 315 K.
Hiervan is € 159 K ingezet voor de versterking van de basisondersteuning op de scholen. 
€ 103 K is besteed aan individuele leerlingarrangement. € 12 K is ontvangen als bijdrage 
aan het onderwijs aan nieuwkomers (taalklas op OBS Anne Frank) en € 41 K is ingezet 
voorde coördinatie en ondersteuning van leraren die les geven aan meer- en 
hoogbegaafde leerlingen.

Gemeentelijke subsidies
De gemeente Sliedrecht verleent een structurele subsidie (€ 34 K) voor het verzorgen 
van een Schakelklas op OBS De Wilgen in het kader van voor- en vroegschoolse 
educatie. In 2018 werd de subsidie voor zowel 2017 als ook 2018 ontvangen hetgeen 
resulteerde in een positief begrotingsverschil.
De gemeente Papendrecht verleent een subsidie voor de zorgstructuur op de 
Papendrechtse scholen (€ 27 K). Deze subsidie zal in 2019 voor het laatst worden 
verleend. Met in gang van 2020 zal de gemeente deze middelen besteden aan eigen 
projecten in het kader van schoolmaatschappelijk werk.

Medegebruik van de schoolgebouwen
OPOPS wil de ruimte in de gebouwen optimaal benutten. Door lokalen en andere ruimtes 
in medegebruik te geven worden de kosten van eventuele leegstand gecompenseerd en 
worden integrale kindcentra in bestaande gebouwen gerealiseerd.
In 2018 hadden alle scholen een inpandige peuterschool en/of buitenschoolse opvang. 
Naast dit structureel medegebruik vindt op initiatief van de scholen ook incidentele 
verhuur plaats. Dit betreft vaak avondverhuur.

-25-



De gerealiseerde medegebruik opbrengsten in 2018:

School x C
1.000

De Wilgen 38
Roald Dahl 11
Henri Dunant 19
De Knotwilg 27
De Leilinde 9
De Viermaster 20
De Viermaster Douwes Dekker 48
Anne Frank 12
t Kofschip 15
De Wielen  U
Totaal 210
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Analyse van de afwijking t.o.v. de begroting

Baten xC 1.000 Toelichting

Lumpsum 686 Werkdrukmiddelen (€ 310 K) en extra 
bekostiging arbeidsvoorwaarden (CAO)

Niet of te laag begroot:
- Groei (personeel en materieel) 75 hier staan personele lasten tegenover
- Team- en lerarenbeurzen 33 hier staan personele lasten tegenover
- Prestatiebox 31 hier staan personele lasten tegenover
- Bekostiging nieuwkomers 55 hier staan personele lasten tegenover
- SWV (diverse soorten ondersteuning) 87 hier staan personele lasten tegenover
- Diverse gemeente bijdragen 29 subsidie Schakelklas Sliedrecht 2017
- Overige baten 5
Totaal baten 1.001

Lasten

Lonen en salarissen (in dienst bij OPOPS) 1.038
deels door toekenning WDM en CAO, deels 
overschrijding formatiebudget (circa € 300 
K)

Dotatie jubileumvoorziening -13 dotatie bleek niet nodig, voorziening op 
peil

Extern personeel 118 inzet interim bestuur, HRM, onderwijs
kwaliteit en onderhoudsmanagement

Overige personele lasten (incl. scholing) -52
hier stond de "plusbegroting". De 
gemaakte kosten zijn in de juiste categorie 
geplaatst

Afschrijvingslasten -6 investeringen lager dan begroot
Huurlasten 27 De Viermaster
Onderhoud gebouwen (preventief, klein en 
niet gepland) 70

luchtkwaliteit De Knotwilg en ongeplande 
werkzaamheden ’t Kofschip

Gas/water/licht -14
Schoonmaak 10

Overige huisvestingslasten -144
hier stond de "plusbegroting". De 
gemaakte kosten zijn in de juiste categorie 
geplaatst

Administratie en beheer 97 Deskundigheidsadvies directiestructuur, 
fusie, allocatiemodel, bedrijfsvoering

Leermiddelen en ICT 19
Overige lasten 38 overschrijdingen op de scholen
Totaal lasten 1.189

Financiële baten te hoog (niet realistisch) 
begroot -8

Totale afwijking resultaat -196

In het najaar van 2018 is een tweetal onderzoeken gestart met als doel de inkomsten en 
uitgaven van OPOPS blijvend in balans te brengen, de administratieve processen op orde 
te brengen, de ontvangen middelen eerlijk over de scholen te verdelen en tegelijkertijd 
te waarborgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de gezamenlijke functies, 
het bestuur en beheer. Dit proces is afgerond in het voorjaar van 2019. Met ingang van 
het schooljaar 2019-2020 worden de middelen conform het nieuwe, vastgestelde 
allocatiemodel verdeeld. Het verschil tussen gebudgetteerde en ingezette formatie zal 
vanaf dat moment nihil moeten zijn.

In 2018 is, net als in 2017, de financiële administratie zelfstandig gevoerd door OPOPS. 
De personeels- en salarisadministratie werd in samenwerking met a/s Works

-27-
Alleen voor identificatie
DRV Accountants & Ad
Datum: ^

inden



(administratiekantoor te Apeldoorn) verzorgd.
Het bovengenoemde onderzoek heeft onder andere uitgewezen dat de omvang van 
OPOPS onvoldoende groot is om de juistheid, volledigheid en continuïteit van de 
administratie en de processen die daarbij horen te waarborgen en bovendien te voldoen 
aan steeds wijzigende wet- en regelgeving. Daarom is OPOPS voornemens om met 
ingang van 1 januari 2020 deze werkzaamheden onder te brengen bij een 
onderwijsadministratiekantoor.

Kengetallen 2018

2016 2017 2018 Signalering
inspectie

Vermogensbeheer - de behoefte aan kapitaal voor investeringen, risico's e.d.
Solvabiliteit 1 48% 48% 38%
Solvabiliteit 2 75% 75% 66% < 30%
Weerstandsvermogen excl. MVA 6,3% 6,6% 0,0% < 5%
Weerstandsvermogen incl. MVA 19,5% 21,1% 15,4% <5%

Budgetbeheer - beheer van kasstromen, evenwicht tussen baten en lasten
Liquiditeit en quick ratio 2,6% 2,5% 1,7% < 0.75
Huisvestingsratio 11% 8,9% 8,9% > 10%
Rentabiliteit -3,9% 2,6% -4,8% 3 jarig < 0

Personele lasten als % van totale 
lasten 79,1% 81,3% 81,1%

Rijksbijdrage als % van totale baten 97% 97% 97%

De financiële kengetallen laten een verslechterend beeld zien.

Met name de liquiditeit en het weerstandsvermogen, een indicator van de financiële 
veerkracht van de organisatie, baren zorgen. Het weerstandsvermogen (excl. MVA) ligt 
inmiddels onder de ondergrens van de inspectie van het Onderwijs. Het vermogen van 
OPOPS ligt volledig vast in de MVA waardoor hierover niet kan worden beschikt bij 
calamiteiten. Bijsturen is noodzakelijk en in gang gezet.

Het gewenste weerstandsvermogen hangt af van de risico's die OPOPS de komende jaren 
het hoofd moet bieden en die niet of onvoldoende kunnen worden gemitigeerd met 
beheersmaatregelen. Zie verder de continuïteitsparagraaf.

De liquiditeit op balansdatum ligt nog ruim boven de ondergrens van de inspectie. OPOPS 
is echter van mening dat deze ondergrens te laag is vastgesteld voor een soepele 
bedrijfsvoering en streeft dan ook in 2019 en verder naar een verbetering van de 
liquiditeit. Dit wordt op korte termijn bereikt door de inzet van personeel te brengen op 
het niveau van het allocatiebeleid, terughoudendheid in investeringen en uitgaven voor 
groot onderhoud en verbeterde regie op openstaande vorderingen.

Treasury beleid
Het treasury statuut, dat in maart 2017 is vastgesteld door het bestuur, is niet gewijzigd 
in 2018. Alle tegoeden waren gedurende het gehele jaar beschikbaar op de lopende 
rekening en op de direct opeisbare spaarrekening, beide bij de Rabobank. Er is geen 
gebruik gemaakt van andere financiële instrumenten.
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Hoofdstuk 9 Continuïteitsparagraaf

In deze paragraaf wordt conform de actuele Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs2 
aandacht besteed aan de toekomst en toekomstbestendigheid van OPOPS. De 
continuïteitsparagraaf geeft een beeld van de strategische keuzes die het bestuur maakt 
en de financiële effecten daarvan op de langere termijn.

De paragraaf is als volgt opgebouwd:

Allereerst worden belangrijke kengetallen gepresenteerd en toegelicht. Vervolgens wordt 
ingegaan op de financiële koers voor de komende jaren en de daaruit resulterende 
balansposities.

Tot slot wordt beschreven hoe het interne risicobeheersingssysteem is ingericht en 
functioneert, welke risico's en onzekerheden het bestuur onderkent en hoe deze worden 
beheerst. Ter afsluiting geeft het bestuur aan hoe zij de bestuursmanager adviseert over 
de beleidsvraagstukken en financiële kwesties.

Leerlingaantallen
Brin School 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022

(t-1) (t) (t+1) (t+2) (t+3)
11RZOO De Wilgen 176 169 153 146 146
11RZ01 Roald Dahl 210 216 220 220 220
12CL Henri Dunant 243 230 204 200 200
13BY00 De Knotwilg 288 302 299 299 299
13BY01 De Leilinde 163 171 171 168 168
13MP De Viermaster 415 418 418 418 418
13RI Anne Frank 194 185 180 180 180
27RMOO t Kofschip 162 156 158 158 158
27RM01 De Wielen 124 113 116 116 116
Totaal scholen 1975 1960 1919 1905 1905

De personele bezetting
FTE (excl. vervanging) 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021
Directie 8,0 8,4 9,0 9,0
Onderwijzend personeel 
Onderwijsondersteunend

112,0 104,6 102,0 101,0

personeel 19,6 10,0 10,0 9,0
Totaal 139,6 123,0 121,0 119,0

Leerlingenaantallen
Het aantal basisschoolleerlingen in Papendrecht daalt de komende jaren met circa 2-3 % 
per jaar. In Sliedrecht wordt een stabiel aantal leerlingaantal verwacht. De huidige 
prognose gaat uit een gelijkblijvend tot licht dalend marktaandeel. Op 1 oktober 2018 
was dat aandeel 46% in de gemeente Papendrecht en 38% in de gemeente Sliedrecht.

Personele bezetting
Een licht dalend aantal leerlingen betekent dat de personele bezetting navenant moet 
dalen. De inzet op 1 oktober 2019 houdt rekening met de toekenning van extra 
werkdrukmiddelen. Het verschil met de inzet op 1 oktober 2018 is heel groot (een daling 
van bijna 12%). De daling is al vanaf november 2018 in gang gezet maar kan pas

2 httD5.//www.riiksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/05/2l/bfochure-richtliin-iaarverslag-onderwus
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volledig worden geeffectueerd aan het begin van een nieuw schooljaar. Het bestuur 
verwacht dat dit kan worden bereikt zonder gedwongen ontslag door:

• Natuurlijk verloop - de krapte op de arbeidsmarkt betekent dat er meer mobiliteit 
is: leerkrachten zien mogelijkheden om dichter bij huis te werken, als specialist 
aan de slag te gaan etc.

• Pensionering en vervroegde pensionering van oudere OPOPS medewerkers
• Het voornemen van OPOPS om met ingang van 1 januari 2020 eigenrisicodrager 

voor het Vervangingsfonds te worden. De bespaarde premie kan (deels) worden 
ingezet voor vervangers in eigen dienst.

Meerjarenbegroting
x € 1.000 Realisatie Begroting

Baten 2018 2019 2020 2021 2022
Rijksbijdragen € 11.057 € 11.099 € 11.102 € 11.027 € 11.005
Ov. Overheidsbijdragen 
en subsidie € 125 € 69 € 69 € 67 e 64
Overige baten € 267 € 243 € 243 € 239 e 240
Totaal baten C 11.450 C 11.411 C 11.414 C 11.333 e 11.309

Lasten
Personele lasten € 9.732 € 9.614 € 9.368 € 9.328 e 9.300
Afschrijvingen € 288 € 268 e 243 € 225 € 208
Huisvestingslasten € 1.069 € 1.041 € 1.006 € 971 € 1.005
Overige lasten € 908 € 814 € 801 € 804 e 800
Totaal lasten C 11.997 C 11.737 C 11.418 C 11.328 c 11.313

Financiële baten 
en lasten C 2 C 1 C C e -1

Regulier
exploitatieresultaat c -545 C -325 C -4 C 5 c -5

Plusbegroting C -210

Exploitatie resultaat c -545 C -535 C -4 € 5 c -5

In de investeringsbegroting die eind 2018 is vastgesteld is geen of onvoldoende rekening 
gehouden met de toekenning van middelen t.b.v. het materiele schoolbudget conform 
het allocatiemodel (O-begroting) en met de verslechterde liquiditeit van OPOPS.

Om die reden is de investeringsbegroting 2019 opgeschort. In 2019 worden alleen de 
voor het onderwijs meest urgente investeringen gedaan.
In de jaren erna zal de hoogte van de investeringen mede afhangen van de in het 
schoolbudget beschikbare afschrijvingsruimte.

De tabel hieronder is een schatting.

x€ 1.000 2019 2020 2021 2022
Investeringen MVA € 147 € 250 € 250 € 250

Het groot onderhoud wordt in principe uitgevoerd in lijn met het meerjaren 
onderhoudsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Onderhoud wordt uitgesteld wanneer 
er nog geen urgente noodzaak is, er geen gevolgschade ontstaat en de veiligheid niet in 
het geding is. De liquiditeitspositie van OPOPS speelt hierbij een rol. Onderhoud wordt tot
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het hoogst noodzakelijke beperkt als er binnen afzienbare tijd zicht is op renovatie of 
vervangende nieuwbouw.

De tabel hieronder geeft de verwachte mutaties in de onderhoudsvoorziening weer.

x € 1.000 2019 2020 2021 2022
Dotatie
onderhoudsvoorziening € 356 € 356 € 356 € 356
Onttrekking
onderhoudsvoorziening € 125 € 300 € 300 € 300

De meerjarenbegroting, de investeringsbegroting en de mutaties in de 
onderhoudsvoorziening resulteren in onderstaande balansposities.

x € 1.000 Ultimo
Activa
Vaste activa

2018 2019 2020 2021 2022

Immateriële VA -
Materiele VA € 1.758 € 1.637 € 1.644 € 1.669 € 1.711
Financiële VA € 170 € 170 € 170 € 170 € 170
Totaal vaste activa C 1.929 e 1.808 C 1.815 C 1.840 C 1.882

Vlottende activa 
Vorderingen € 1.080 € 1.063 € 1.063 € 1.063 € 1.063
Liquide middelen € 1.670 € 1.187 € 1.232 € 1.268 € 1.276
Totaal vlottende activa € 2.750 € 2.250 € 2.295 € 2.331 € 2.340
Totaal activa C 4.678 C 4.058 C 4.110 € 4.171 C 4.221

Passiva
Eigen vermogen 
Algemene reserve € 1.759 € 1.234 € 1.230 € 1.235 € 1.230
Bestemmingsreserve fpubliek
Bestemmingsfonds
privaat
Voorzieningen € 1.342 € 1.574 € 1.630 € 1.686 € 1.742
Langlopende schulden 
Kortlopende schulden € 1.578 € 1.250 € 1.250 € 1.250 € 1.250
Totaal passiva C 4.678 C 4.058 C 4.110 C 4.171 e 4.221

Deze meerjaren balans is niet vastgesteld in combinatie met de meerjaren begroting 
maar

Mutaties in reserves
Het begrote negatieve resultaat in 2019 zal ten laste worden gebracht van de algemene 
reserve.
Begin 2019 is de vastgestelde begroting herzien op basis van een nieuw allocatiemodel. 
Met de toepassing van dit model vanaf 1 augustus 2019 wordt een sluitende begroting 
gewaarborgd hetgeen betekent dat de algemene reserve vanaf 2020 stabiel zal zijn. Of 
daarmee een voldoende buffer voor eventuele risico's aanwezig zal zijn wordt besproken 
in de volgende paragraaf.

Mutaties in voorzieningen
De verwachting is dat de personele voorziening (jubilea) niet aan grote schommelingen 
onderhevig zal zijn.
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Voor de voorziening groot onderhoud is dat anders. De uitgaven zijn getemperd in 
verband met de liquiditeitspositie van OPOPS en vanwege de onzekerheid omtrent het 
moment van renovatie of nieuwbouw van verschillende schoolgebouwen.

OmwikkëJlnqen huisvesting
Het juridisch eigendom van alle schoolgebouwen ligt bij OPOPS, het economisch 
eigendom ligt bij de gemeentes Papendrecht en Sliedrecht. Beide gemeentes hebben niet 
de intentie de komende jaren de onderwijshuisvesting volledig door te decentraliseren. 
Voor 2019 en 2020 staan een drietal bouwprojecten gepland: uitbreiding van De 
Viermaster, De Knotwilg en de Anne Frankschool. Wanneer de uitbreidingen gereed zijn, 
dan vervalt de noodzaak tot huren van het oude pand aan de Douwes Dekkerlaan (voor 
De Viermaster) en de noodlokalen bij De Knotwilg.
Na 2020 wordt vervangende nieuwbouw verwacht voor De Wilgen (Sliedrecht) en De 
Wielen (Papendrecht). In de bouwperiode is de gemeente verantwoordelijk voor tijdelijke 
huisvesting.
Wanneer de gemeente een positief raadsbesluit neemt over nieuwbouw/renovatie, dan 
wordt een beschikking afgegeven op basis van de normvergoeding. Wanneer de 
bouwkosten deze beschikking niet overschrijden, dan zal het bouwproject volledig door 
de gemeente worden gefinancierd. De bouwkosten lopen via OPOPS; met de gemeentes 
wordt afspraken gemaakt over bevoorschotting. Gezien de vermogenspositie van OPOPS, 
zal uitsluitend gebouwd worden binnen de financiële grenzen van de beschikking.
In 2018 werd een deel van een kantoorpand gehuurd ten behoeve van het 
bestuurskantoor. In 2019 wordt onderzocht of het bestuurskantoor kan verhuizen naar 
één van de scholen waar leegstand is.

Interne risicobeheersing door het bestuur
In 2018 heeft het bestuur meerdere pogingen gedaan om een goed zicht op zowel de 
ontwikkelingen in de scholen als ook de voortgang van de bedrijfsvoering en exploitatie 
te krijgen. Dit heeft echter niet tot een bevredigend resultaat geleid. Eind 2018 en begin 
2019 zijn een aantal noodzakelijke stappen genomen om hierin verandering te brengen, 
mede ook na de uitkomsten van het externe onderzoek naar de totstandkoming van de 
begroting en realisatie van 2018.

Risico's en onzekerheden
In deze paragraaf worden de risico's en onzekerheden die het bestuur signaleert 
beschreven. Waar van toepassing geeft het bestuur aan welke beheersmaatregelen zij 
neemt om de risico's het hoofd te bieden.

OPOPS is voornemens per 1 januari 2021 te fuseren met Stichting Openbaar 
Basisonderwijs Alblasserdam (SOBA). Een risico-inventarisatie maakt deel uit van de 
fusie-effect rapportage: een instrument voor de belanghebbenden om inzicht te krijgen in 
motieven, doelen en effecten van een eventuele fusie.

De hier opgenomen lijst van risico's en beheersmaatregelen sluit één op één aan bij 
hetgeen is opgenomen in de fusie-effectrapportage.

Er worden geen aanvullende risico's verwacht als gevolg van de fusie anders dan bij het 
behouden van een zelfstandige positie van OPOPS.
De mogelijkheden om de risico's te mitigeren worden juist groter wanneer OPOPS fuseert 
met SOBA.

De organisatierisico's waaraan een onderwijsinstelling blootstaat, zijn te verdelen in 
zeven generieke aandachtsgebieden:
1. Leerlingen;
2. Kwaliteit van het onderwijs;
3. Personeel;
4. Organisatie;
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Governance; 
Gebouwen en activa; 
Financiën.
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Risico Impact Beheersmaatregel
1. Leerlingendaling
Uit de eigen prognoses volgt dat beide 
zelfstandige organisaties de komende 
jaren in totaal nog licht zullen krimpen.

Ondanks de lichte krimp wordt geen 
van de scholen met opheffing bedreigt 
en is er voldoende gemiddelde 
schoolgrootte om alle scholen in stand 
te houden.

Met de fusie per 1 januari 2021 ontstaat een 
organisatie van in totaal 2.444 leerlingen op 
basis teldatum 1 oktober 2019. De organisatie 
krimpt naar 2.430 leerlingen in 2022 (teldatum 
okt 2021) volgens de eigen prognoses. Volgens 
DUO groeit Alblasserdam licht tot 2025, maar 
krimpen Papendrecht en Sliedrecht.
Prognoses zijn vaak lastig te geven, aangezien 
allerlei factoren van invloed zijn op de 
leerlingenaantallen; imago, crisis, 
verhuisbewegingen, nieuwbouw.
Voor zowel Sliedrecht als Papendrecht lijken de 
prognoses van DUO gunstiger dan de eigen 
prognoses. Voor Papendrecht is dit juist 
omgekeerd. Hierin zit een verschil van 88 
leerlingen tot 2021.

Minder leerlingen betekent wel minder 
inkomsten en ook verder dreigende leegstand. 
Dit betekent dat zonder beleid verdergaande 
remanentiekosten optreden.
D.w.z. dat de uitgaven niet direct gelijk 
afnemen met de afnemende baten.

Immers het maakt voor bijvoorbeeld energie 
gebruik weinig verschil of er 20 of 25 
leerlingen in de groep zitten. De uitgaven 
blijven gelijk, echter de inkomsten zijn dan al 
met 25% gedaald.

Het onvoldoende zicht hebben op de eigen 
leerlingengegevens en sociaal-geografische 
omstandigheden is een risico voor ieder schoolbestuur.
Het is daarom belangrijk per kwartaal de leerlingaantallen 
te monitoren.

Sturing op het voorkomen van leegstand en een positief 
imago van de scholen is daarom enorm belangrijk.

Inschatting risico:
Laag

2. Onderwijskwaliteit
De deelgebieden kwaliteit van het 
onderwijskundige beleid en 
leerlingenzorg en begeleiding hebben 
op dit moment alle aandacht i.v.m. het 
bezoek van de inspectie bij OPOPS van 
juli 2018. De inspectie constateerde 
toen:
Het bestuur van stichting OPOPS moet 
meer qrip kriiqen op de

De scholen van SOBA hebben allen een 
basisarrangement, evenals alle scholen van 
OPOPS.

De ontwikkeling van het Strategisch
Beleidsplan 2020-2024 is in verband met de 
fusie "on hold" gezet en zal vanaf 2020 worden 
opgepakt door de nieuwe bestuurder.

Een heldere structuur in een managementrapport waarin 
alle te bereiken doelen zijn opgenomen en vervolgens 
consequent per kwartaal de voortgang van alle 
onderdelen worden besproken, helpt om het risico van 
leven bij de waan van de dag te beperken. Het is 
noodzakelijk dat de schoolleiding met de hulp van het 
College van Bestuur en het stafbureau in staat zijn om 
het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken, anders zullen 
drastischer maatregelen getroffen moeten worden.
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onderwijskwaliteit van de scholen: het 
stelsel dat het bestuur nu heeft 
ingericht, voldoet niet aan de wettelijke 
aspecten hiervoor. Onder 
kwaliteitszorg en ambitie scoort OPOPS 
onvoldoende.

Dit vraagt het nodige van zowel het College 
van Bestuur als van de directeuren. Hierin 
schuilt een risico aangezien de koers bij 
aanvang gevoed zal worden door de 'waan van 
de dag'.

De fusie is een kans om kwaliteitszorg en beleid aan te 
scherpen.

Bestuurlijke inspectie heeft bij SOBA 
nog niet plaatsgevonden, maar 
duidelijk is dat SOBA op het gebied van 
de indicatoren rondom Kwaliteitszorg & 
Ambitie mee kan ontwikkelen op de 
ontwikkelingen bij OPOPS. Het 
Nokkenwiel heeft in november 2018 
een schoolonderzoek gehad en Het 
Palet maakt onderdeel uit van een 
themaonderzoek door de Inspectie op 
didactisch handelen in april 2019.

Inschatting risico:
Gemiddeld_______
3. Personeel

Het grootste risico ligt momenteel bij 
het behouden van voldoende personeel 
aangezien het personeelstekort in bijna 
heel Nederland nijpend is. Bij 
vervanging moeten vaak al andere 
maatregelen genomen worden.

Inschatting risico: 
Gemiddeld

Ziekteverzuim
Een ander risico is het ziekteverzuim. 
Dit lag de afgelopen jaren hoger dan 
het landelijke gemiddelde van 6,03%, 
dat vormt een risico op zich.

Het hebben of kunnen behouden van 
voldoende gekwalificeerd personeel is een 
risico dat zich steeds manifester aandient. Dit 
heeft impact voor de continuïteit en kwaliteit 
van het onderwijs. Daarnaast veroorzaakt het 
naar huis moeten sturen van leerlingen onrust 
onder ouders. Hierdoor kan ook imagoschade 
ontstaan.

Als bij vervanging geen personeel beschikbaar blijkt is het 
een kans personeel vast aan je te binden. Dit kan door 
middelen die aan het Vervangingsfonds worden betaald 
(momenteel € 485 K OPOPS en SOBA) te besteden aan 
eigen personeel.
Uitval van personeel en langdurige invalproblematiek 
vormen tevens een kwaliteitsrisico aangezien daarmee de 
continuïteit van het onderwijsproces onvoldoende 
gewaarborgd kan worden.

Actief sturen op het voorkomen van uitval (preventie) is 
een belangrijk instrument voor de directies. Met de fusie 
kan gezamenlijk een groter bestand van vervangers 
worden opgebouwd.

3 Verzuimcijfer 2017
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Inschatting risico: 
Hoog

LegftiidsQEbouw
Binnen OPOPS is het aantal 55-plussers 
(42 leerkrachten) en 45-54 jarigen (34 
leerkrachten) aan de hoge kant. SOBA 
kent 5 leerkrachten die ouder dan 55 
jaar zijn en 9 in de categorie 45-54 
jaar.
Dit is een risico omdat het 
ziekteverzuim bij ouder personeel 
overwegend hoger4 is, daarnaast zal dit 
personeel op enig moment uitstromen.

Binnen de functie directeur kent SOBA 
twee 55 plussers en OPOPS zeven.
Dat is een risico op zich aangezien het 
vinden van nieuwe en bekwame 
directies ook nu al een probleem is. 
Inschatting risico:
Gemiddeld

Ook hier kan een risico voor de continuïteit 
ontstaan.

De huidige leeftijdsopbouw vraagt om strategisch HRM en 
leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame 
inzetbaarheid.

Goede inzet van de middelen voor werkdrukverlaging is 
een kans. Daarnaast kan een goed werkverdelingsplan 
helpend zijn de werkdruk te beheersen.

Het inrichten van een eigen 'kweekvijver' kan hierbij een 
goed idee zijn.

Ook kan een andere organisatiestructuur onderzocht 
worden.

4. Organisatie
Het is de afgelopen jaren gebleken dat 
de afzonderlijke organisaties moeite 
hadden om de planning en control 
goed op orde te brengen. Dit heeft 
onder andere geleid tot een over- 
dimensionering van personeel, 
waardoor er structurele kosten 
ontstonden die weliswaar aan het 
onderwijs ten goede zijn gekomen, 
maar ook zorgden voor risico's ten

Het aandachtsgebied organisatie heeft daarom 
een hoger risico dan het gemiddelde.
Tijdens de onderzoeksfase is dit evident naar 
boven gekomen. Dit is ook de reden waarom 
wordt gekozen voor een ander allocatiemodel 
en de inrichting van een kwalitatief stafbureau.

Voornamelijk de vaststelling van de 
verantwoordelijkheden en taken op school- en 
bovenschools niveau wordt middels het nieuwe 
allocatiemodel expliciet gemaakt en uitgangspunt voor 
beleid.
Door in te zetten op een kwalitatieve invulling van het 
stafbureau onder aansturing van de toekomstige 
bestuurder kan binnen het nieuwe allocatiemodel en 
volgens duidelijke richtlijnen binnen taken en 
verantwoordelijkheden (manaqementstatuut) gezamenlijk

4 Het verzuim lag in 2017 bij 55 tot 64 jarigen op 9,6% volgens Verzuimonderzoek DUO over d.d. 20 aug. 2018
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aanzien van de financiële 
beheersbaarheid. Hierdoor zijn 
inmiddels de algemene reserves en het 
weerstandsvermogen (vooral bij 
OPOPS) enorm afgenomen.

Het deelgebied Administratieve 
Organisatie en Interne Controle was 
onvoldoende op orde.
Hieronder kan ook gerekend worden de 
aansturing van het 
administratiekantoor.
Inschatting risico korte termijn: 
Gemiddeld
Inschatting risico langere termijn: 
Laag

een enorme verbeterslag gemaakt worden. De fusie is 
hierin een enorme kans.
Met een beoogde inzet van 4,2 fte (waaronder 1 fte voor 
de bestuurder) naast de inzet van een (nieuw) 
administratiekantoor kan de beoogde kwaliteit geleverd 
worden.
De structurele invulling van het stafbureau heeft wel hoge 
prioriteit. Ook hier is continuïteit van belang ten behoeve 
van borging beleid en uitvoering.

De gesprekken over een nieuw administratiekantoor lopen 
inmiddels. Hiermee dienen duidelijke service level 
afspraken gemaakt te worden binnen een SLA.

5. Governance
Op dit moment is het bestuur van 
beide organisaties in handen van 
vrijwillige bestuurders. Voorbereiding 
en uitvoering van beleid is 
gemandateerd aan een directeur- 
bestuurder en bestuursmanager a.i.

De constructie waarin vrijwilligers 
participeren en feitelijk juridisch 
eindverantwoordelijk zijn is risicovol. 
Dat is ook de reden waarom veel 
besturen omschakelen naar een raad 
van toezichtmodel.
Ondanks alle goede wil is het voor 
vrijwillige bestuurders vrijwel 
onmogelijk om het toezicht goed te 
organiseren. Daarnaast geldt voor 
OPOPS dat het zgn. mandaatmodel 
feitelijk te weinig waarborg beidt voor 
scheiding van bestuur en toezicht. 
Beide besturen zijn het er over eens 
dat het raad van toezichtmodel een 
zuivere scheiding tussen bestuur en 
toezicht kan regelen._______________

De impact van een omschakeling van de 
bestuurdersrol naar de rol als toezichthouder 
lijkt vanzelfsprekend, maar heeft ook haar 
schaduwkanten.

Tijdens de gesprekken met de huidige 
bestuurders is
helder geworden dat men vooral de 
kwaliteit/expertise binnen de toezichtkolom wil 
waarborgen en daarnaast het historisch 
geweten wil zijn vanuit bekendheid en 
verbinding met de regio en het politieke veld 
daarbinnen.

De rol van die van toezichthouder binnen het 
raad van toezichtmodel is nadrukkelijk anders 
dan die van een toezichthoudend bestuurder 
binnen het A/B/DB-model of mandaatmodel.

Na fusie zal sprake zijn van een volledige scheiding 
tussen bestuur en toezicht middels het raad van 
toezichtmodel.

Hierbinnen is de bezoldigd bestuurder 
eindverantwoordelijk en heeft, naast de benoeming van 
de bestuurder, de raad van toezicht vooral 
goedkeuringsrecht; op de begroting, het jaarverslag, het 
strategisch beleidsplan en bijvoorbeeld statutenwijziging.

De gemeente komt binnen dit model op iets grotere 
afstand te staan. In plaats van goedkeuring op de 
begroting en het jaarverslag krijgen de gemeenten de 
stukken ter informatie.
Daarnaast benoemen de gemeenten de leden van de raad 
van toezicht in samenspraak.

Scholing is gewenst om de raad van toezicht goed in 
positie te krijgen.
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Bij een doorstart zal hier aandacht voor 
Het risico is aanwezig dat bij een moeten zijn.
volledige doorstart van de huidige 
bestuurskolom naar de 
toezichthoudende kolom de 
rolopvatting onvoldoende wordt 
opgepakt door te weinig distantie.

Inschatting risico: 
Gemiddeld

6. Gebouwen
sqba
Het huisvestingsbeleid in de gemeente 
Alblasserdam is geregeld via verhuur 
aan SOBA.

Inschatting risico: 
Gemiddeld

Voor de beide scholen van SOBA bestaat een 
niet ideale huisvesting. Op korte termijn is een 
visie en oplossing nodig voor de hele 
huisvestingssituatie van SOBA. Toezegging van 
de gemeente is dat in samenspraak met 
collega scholen in Alblasserdam een nieuw 
integraal huisvestingsplan in het schooljaar 18- 
19 vorm moet krijgen.

OPQPS
OPOPS heeft de gebouwen zelf onder 
beheer.
Voor OPOPS heeft ICS een gebouwen 
(quick)scan uitgevoerd. Dit levert de 
nodige investeringen op van € 4 mln. 
gedurende de komende 10 jaar. 
Onduidelijk is hoe zich dit verhoudt tot 
de liggende
Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) 
en de nodige financieringsruimte vanuit 
de voorzieningen op onderhoud.

Het mag bekend zijn dat schoolbesturen 
feitelijk te weinig middelen ontvangen om de 
huisvestingslasten te kunnen dragen. De MI 
bekostiging is ontoereikend.5

Het lijkt verstandig de liggende huurcontracten met de 
gemeente Alblasserdam eens goed onder de loep te 
nemen.

De totale huisvestingslasten binnen SOBA zijn te hoog om 
die te dragen. Daarom zijn er maatregelen genomen om 
deze kosten lager te krijgen (denk aan schoonmaak en 
huurkosten).

Wij adviseren aandacht te besteden aan een gedegen 
meerjareninvesteringsplan na update van de MJOP's en te 
maken keuzes hierin.

5 Aanbevelingen aan de staatssecretaris n.a.v. het onderzoek van de Rekenkamer in 2016 "Schoolgebouwen in PO en VO de Praktijk gecheckt" waren veelzeggend in dit kader:
“M/// brengen opnieuw onze eerdere aanbeveling aan de staatssecretaris van OCW naar voren uit ons onderzoek Kunnen basisscholen passend onderwijs aan? (2013a) om de structurele 
bekostiging van het basisonderwijs (en daarbinnen de materiële en personele componenten) te evalueren zoals bij de invoering van de lumpsumsystematiek is toegezegd Schoolbesturen 
financieren hun huisvestingslasten uit de materiële instandhoudingsbijdrage die onderdeel uitmaakt van hun lumpsum - al zijn ze vrij zelf te bepalen hoeveel van hun lumpsum ze aan 'personeel' en 
materieel' uitgeven De ontoereikendheid van de matenële bekostiging waarover we in 2013 rapporteerden is een punt van zorg, ook in het licht van de opgave waar schoolbesturen voor staan "
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Inschatting risico korte termijn: 
Hoog
Inschatting risico langere termijn: 
Gemiddeld

7. Financiën
De door beide schoolbesturen 
geconstateerde risico's liggen op 
dezelfde vlakken. Als deze risico's 
afgezet worden tegen het eigen 
vermogen lijkt er ruim € 2 mln. 
beschikbaar te zijn ter afdekking van 
deze risico's. Echter de stand van de 
Materiële vaste activa bedraagt 
ongeveer hetzelfde bedrag, waardoor 
feitelijk het eigen vermogen vastligt in 
Materiële vaste activa. Dit betekent dat 
bij het voordoen van een of meerdere 
van de geformuleerde risico's er geen 
liquide middelen acuut beschikbaar 
zijn.

Dit is een precaire situatie die ook in 
de periode na 2021 - 2023 zal bestaan 
gegeven de (begrote) beperkte 
positieve resultaten van de fusie- 
organisatie, maar feitelijk ook nu al 
bestaan in de huidige situatie zonder 
fusie. Deze situatie geldt expliciet voor 
beide organisaties.
Het feit dat voor SOBA geen 
inschatting beschikbaar is van de 
financiële gevolgen van de 
weergegeven risico's doet aan 
bovenstaande niets af. Er is geen 
liquiditeit beschikbaar om de 
geconstateerde risico's afdoende te 
mitigeren.

Op basis van de gezamenlijke financiële 
kengetallen (zie financiële rapportage) blijkt 
dat de kengetallen van de samengevoegde 
entiteiten voor wat betreft 
weerstandsvermogen I en liquiditeit aandacht 
behoeven. Het weerstandsvermogen I is 
duidelijk lager dan de grens van 10%. Als 
norm voor een gezond weerstandsvermogen 
geldt een percentage van tenminste 15%. 
Gegeven de begrote (beperkt) positieve 
resultaten na 2020, zal het 
weerstandsvermogen naar verwachting 
voorlopig niet dit percentage bedragen. 
Belangrijk hierbij om te beseffen is, dat het 
Eigen Vermogen feitelijk volledig opgesloten zit 
in de Materiële vaste activa, waardoor per 
2020 sprake is van een niet vrij besteedbaar 
vermogen van ongeveer € 2,1 mln. Overigens 
zal dit naar verwachting na 2020 verbeteren 
door de afschrijvingen van de aanwezige 
Materiele vaste activa aan de ene kant en de 
(beperkte) begrote positieve resultaten aan de 
andere kant.

De nodige investeringen ten behoeve van de 
schoolgebouwen dienen in lijn gebracht te worden met de 
jaarlijkse dotatie van € 375 K voor grootonderhoud 
(OPOPS).

De liquiditeit vormt vanaf 2019 een zorg. Dit ziet vooral 
op OPOPS. Daar zijn in 2019 en 2020 investeringen in 
zowel pand als organisatie nodig. Hierdoor daalt de 
liquiditeit hard. Dit dient een nadrukkelijk aandachtspunt 
te zijn, waarbij, op basis van de meerjarenbegrotingen 
van beide entiteiten het de verwachting is dat de 
liquiditeit zich in de periode 2021 en verder zal herstellen, 
mede op basis van de kengetallen voor solvabiliteit.

Tot slot is de begrote rentabiliteit vanaf 2020 weer nihil, 
wat het uitgangspunt dient te zijn.
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Inschatting risico korte termijn:

Inschatting risico langere 
termijn :Gemiddeld
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Samenvattend levert de risicoanalyse het volgende beeld:

Domein Korte termijn ( 2 jaar) Langere termijn (2-6 
jaar)*

1. Leerlingen Laag risico Laag risico
2. Kwaliteit van het onderwijs Gemiddeld Gemiddeld
3. Personeel:
a. Lerarentekort Gemiddeld Gemiddeld
b. Ziekteverzuim Hoog Gemiddeld
c. Leeftijdsopbouw Gemiddeld Gemiddeld
4. Organisatie Gemiddeld Laag
5. Governance Gemiddeld laag
6. Gebouwen en activa Gemiddeld Gemiddeld
a. SOBA Gemiddeld Gemiddeld
b. OPOPS Hoog Gemiddeld
7. Financiën Gemiddeld

*Na genomen beheersmaatregelen

Tot Slot
Het is evident dat beide stichtingen op dit moment hard werken aan risicobeheersing, 
echter dat zij beide zelfstandig te klein zijn om voor de toekomst voldoende gezond te 
blijven.
Het besef dat samenwerking grote meerwaarde kan hebben leeft al een paar jaar. 
Gedurende het laatste halfjaar is de sense of urgency om stappen te zetten expliciet 
naar boven gekomen. Zelfstandig blijven lijkt daarom geen optie. De risico's op korte 
termijn zijn inzichtelijk gemaakt en lijken beheersbaar via maatregelen die al zijn 
aangezet. Denk aan: allocatiebeleid, inrichting stafbureau, inzicht krijgen in huisvesting. 
Een fusie biedt meer kansen dan een zelfstandige positie.

Intern toezicht door het toezichthoudend deel van het bestuur
Ook hier geldt dat het in 2018 niet is gelukt om adequaat toezicht te houden, deels door 
het ontbreken van tijdige en juiste management informatie. Zie ook het verslag van het 
toezichthoudend orgaan.
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Verslag toezichthoudend orgaan
Verantwoording wettelijke taken

Benoeming accountant
In 2015 is een relatie aangegaan met een nieuwe accountant. In oktober 2018 is deze 
relatie opnieuw bevestigd.

Verslag van de dialoog met intern en extern belanghebbenden
Het bestuur heeft in 2018 11 keer regulier vergaderd. Naast de reguliere onderwerpen 
zoals de vaststelling van de jaarrekening 2017, de vaststelling (meer)begroting 2018 - 
2021 (beide op 17 mei 2018), het treasurystatuut, het meerjarenonderhoudsplan, de 
verantwoordingsrapportages, de onderwijsresultaten zijn in de reguliere 
bestuursvergaderingen ook veel andere onderwerpen besproken.

Het onderstaande schema geeft weer welke onderwerpen (op hoofdlijnen) in 2018 aan 
bod zijn gekomen in de bestuursvergaderingen.

Datum Onderwerp opmerking
1801 Locatiespreiding Definitieve keuze Wielen en consequenties. Wielen 

openhouden en ontkoppelen van Kofschip en aankoppen 
aan VM. Daarnaast uitspraken over toekomstige inrichting 
OPOPS-orqanisatie.

1801 Directiestructuur Keuze voor aanpassing directiestructuur met functie 
locatiedirecteur

1302 IKC-vorminq Samenwerkingsovereenkomst Wasko
1302 Inspectiebezoek Voorbereiding en onderliggende stukken
2202 Evaluatie bestuurlijk 

handelen
besturingsfilosofie en toezichtkader 
overqanq naar RvT-model

2202 Strategisch beleid procesinrichting om te komen tot nieuw beleid. Huidig SBP 
verlengd met 1 jaar

2203 Samenwerking SOBA Op basis van verkennende gesprekken de mogelijkheden 
voor concrete samenwerking of mogelijk fusie nader 
onderzoeken

2203 Bestuurlijke inrichting Wens BM om een stap terug te doen
1904 Overleg bestuur-GMR Eerste resultaten Inspectiebezoek

Verkenning bestuursvorm/evaluatie bestuurlijk handelen 
Samenwerking SOBA

1705 Veranderingstraject Aanstellen interim BM wel/niet, in het licht van resultaat 
inspectiebezoek en toekomstige samenwerking SOBA

1705 Jaarstukken Toenemende zorg en aandacht voor ontwikkeling 
weerstandsvermogen

2806 Inspectiebezoek Bestuurlijke reactie op rapport
Verkenning herstelopdracht

2806 Samenwerking SOBA Intentieverklaring fusieonderzoek
2806 Bestuurlijke inrichting Werven interim-bm van buiten
3008 Gebouwen Vraagtekens over grip op MOP en overige investeringen
3008 Bestuurlijke inrichting Benoeming interim-bm
2009 Overleg bestuur-GMR Kennismaking interim bm

Afstemming lopende onderwerpen
0410 Bestuurlijke inrichting Eerste indrukken interim bm

Aanpassing taakverdeling interim en vaste bm
Ruwe opzet ontwikkelthema's interim periode

0410 Huisvesting QuickScan ICS adviseurs
0410 Samenwerking SOBA Voortgang fusie-onderzoek
1112 Voortgangsrapportage Werving drie directeuren

Fusie-onderzoek
0-metinqen en reviewqesprekken
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Aanstelling adviseurs Onderwijs & Kwaliteitszorg en HR 
Onderzoek begroting & Realisatie 2018
Opdracht Actieteam Financiën Allocatiemodel

1112 Begroting 2019 en 
meerjarenperspectief

Goedkeuring verlenen na instemming GMR en positief 
advies directieberaad

1112 Bestuurlijke inrichting Positie zittende bm

Buiten de bestuursvergaderingen om heeft de bestuursmanager de afzonderlijke 
bestuursleden om advies gevraagd over kwesties die in hun kennisgebied liggen.

Het bestuur treedt één keer per jaar in gesprek met de schooldirecteuren over actuele 
onderwerpen. Dit jaar betrof het locatiebeleid in Papendrecht, het financiële beleid, en de 
evaluatie van het bestuurlijk handelen. In het jaarlijks overleg met de GMR was de 
evaluatie van het bestuurlijk handelen tevens onderwerp van gesprek.

Naast de bestuursvergaderingen heeft het bestuur de volgende informele 
contactmomenten met de organisatie:

- de nieuwjaarsreceptie voor het personeel
- een schoolbezoek één maal per twee jaar
- het bijwonen van feestelijke activiteiten van de afzonderlijke scholen

Extern
Twee keer per jaar is er overleg met de afzonderlijke wethouders van beide gemeenten. 
Besproken zaken lagen op het gebied van NT2-onderwijs, IKC-vorming, 
huisvestingsbehoefte en -problematiek, de vacature van de bestuursvoorzitter en 
toelichting op de financiële stukken. In Papendrecht is ook de problematiek rond de 
beoogde sluiting van een locatie agendapunt geweest.
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Risicobeheersings- en controle systemen

Via het toezichtkader is de verantwoording van de bestuursmanager aan het bestuur 
structureel ingebed in de organisatie.

Vanuit de P&C cyclus wordt het bestuur periodiek geïnformeerd over de begroting, de 
voortgang (tussentijdse rapportages), resultaat en balans met bijbehorende financiële 
kengetalen. In 2019 wordt hierin een verbeterslag gemaakt.

De onderwijskwaliteit wordt periodiek gemonitord via leerlingenresultaten en één maal in 
de vier jaar via de tevredenheid van leerlingen, ouders en personeel.

Eind 2014 is deze enquête afgenomen en daarvan afgeleide verbeteracties zijn 
opgenomen in de schoolplannen. Daarnaast rapporteert de bestuursmanager één keer 
per jaar over de voortgang van het strategisch beleid.

Ten aanzien van de leerlingenresultaten zijn de volgende gegevens gemonitord:
- De IEP eindtoets
- Tussentijdse citoscores
- Uitstroom naar vervolgonderwijs
Meer informatie over dit onderdeel staat in hoofdstuk vier.

De planning en control cyclus is gebaseerd op de integrale meerjarenbegroting met een 
monitoring op basis van een vier-, acht- en twaalf maands financiële rapportage. De 
financiële administratie is verder geautomatiseerd.

Het treasurystatuut, aan de hand waarvan het liquiditeitsbeheer wordt gevoerd, is 
geactualiseerd naar de Regeling beleggen, lenen en derivaten 2016 (BL&D) die per 1 juli 
2016 van kracht is.

Wat betreft onderhoud wordt gewerkt op basis van een 10-jarig 
meerjarenonderhoudsplan, geleverd door een externe partij. Dit plan wordt jaarlijks 
geactualiseerd en tweejaarlijks wordt er een plaatselijke inspectie gehouden. Rapportage 
vindt plaats via kwartaalrapportages. De geconstateerde risico's zijn opgenomen in de 
continuïteitsparagraaf.

In 2018 hebben zich geen klachten voorgedaan.

Voor toekomstige ontwikkelingen en overige risicoprognoses wordt verwezen naar de 
continuïteitsparagraaf.

Verantwoording op grond van de code voor goed bestuur

De wet Goed Onderwijs Goed Bestuur stelt als voorwaarde dat de functies van bestuur en 
intern toezicht gescheiden zijn.

OPOPS hanteert het besturingsmodel van een feitelijke scheiding tussen bestuur en 
toezicht en kent een bestuur en een bestuursmanager, waarbij de bestuursmanager geen 
onderdeel van het bestuur uitmaakt.

De werkwijze van het toezichthoudend bestuur is vastgelegd in het managementstatuut 
en het bestuurlijk beleids- en toezichtkader. De code goed bestuur van de PO-Raad is 
verwerkt in het beleidskader van de Stichting.
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Het bestuur is aangesloten bij de besturenorganisatie VOS/ABB en de PO-raad. Jaarlijks 
evalueert het bestuur in aanwezigheid van de bestuursmanager haar functioneren in een 
apart hiervoor ingelaste bestuursvergadering.

Samenstelling bestuur in 2018
- mw. J. Reuwer, voorzitter, benoemd per 1 november 2018
- mw. A. Zoetekouw, secretaris, benoemd per 01-05-2007 op voordracht van de 

gemeenten;
- dhr. J. van Waardenburg, benoemd per 01-01-2018
- dhr. C.A. Oskam, benoemd per 01-03-2011 op voordracht van het personeel;
- dhr. A.C. Molenaar, vice-voorzitter, benoemd per 01-05-2014 op bindende voordracht 

van de ouders.

Er wordt niet gewerkt met portefeuilles. Verdere taakverdeling vindt plaats op basis van 
kwaliteiten.

Door het terugtreden van de voorzitter van het stichtingsbestuur in september 2017 zijn 
de voorzitterstaken sindsdien waargenomen door de vice-voorzitter. Dit heeft geduurd 
tot november 2018, toen mw. J. Reuwer tot lid en tevens voorzitter van het 
toezichthoudend bestuur is benoemd. Zij heeft vanaf de zomer al wel als aspirant-lid van 
het bestuur deelgenomen aan bestuursvergaderingen en andere bijeenkomsten.

Vergoeding bestuursleden
Bestuursleden krijgen, met inachtneming van de huidige regelgeving 
vrijwilligersvergoeding, € 1.250,= per jaar. De voorzitter krijgt een vergoeding van € 
1.500,= per jaar. De uitbetaling van deze vergoedingen vond in 2018 nog plaats in 12 
maandelijkse betalingen. Inmiddels is besloten om dit in twee termijnen te doen.

Nevenactiviteiten bestuursleden en bestuursmanager
Naam Functie Organisatie
J.R. Reuwer lid Raad van Toezicht GGZ Zeeuwse Gronden
LR. Reuwer onafhankelijk voorzitter Raadscommissie Zwijndrecht
C.A. Oskam lid Raad van Toezicht Denksportcentrum Papendrecht
C.A. Oskam bestuurslid Bridgeclub "De Overslag"
A. Zoetekouw strategisch beleidsadviseur Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
A.C. Molenaar zzp'er Controlfuncties (bankwezen)
A.C. Molenaar lid communicatiecommissie Hockeyclub Souburqh Alblasserdam
J. van Waardenburq senior docent Zadkine
J.P. ten Brink geen
M. Beke lid Raad van Toezicht Bibliotheek aan den IJssel

Papendrecht, 16 mei 2019 

J. Reuwer,
voorzitter bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht
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Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht

Financiële kengetallen

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

Kengetallen ________ 20182017
Solvabiteit 1 excl. voorzieningen 37,59% 48,33%
Eigen vermogen minus voorzieningen in percentage van het totale vermogen.

Solvabiteit 2 ind. voorzieningen 66,27% 74,57%
Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen.

De solvabiliteit geeft aan In hoeverre de stichting in staat is aan haar 
langetermijn verplichtingen te voldoen. 25% è 50% wordt als goed 
aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% dan is de stichting in staat 
om aan haar langetermijnverplichtingen te voldoen.

Liquiditeit fQuick ratio! 1,74 2,47
Verhouding vlottende activa minus voorraden en kortlopende vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan 
haar verplichtingen voor kortlopend vreemd vermogen te voldoen.
Een waarde tussen 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 
dan is de stichting in staat om aan haar verplichtingen voor 
kortlopend vreemd vermogen te voldoen.

Weerstandsvermogen 15,36% 21,07%

Verhouding tussen het totale eigen vermogen en het totaal van de 
totale baten inclusief rentebaten en de waardeveranderingen en 
overige opbrengsten financiële vaste activa.

Verhouding tussen het totale eigen vermogen minus de materiële 
vaste activa en het totaal van de rijksbijdragen.

Een weerstandsvermogen tussen 10% en 40% wordt binnen de 
stichting als aanvaardbaar geacht. Het weerstandsvermogen zegt 
iets over de reservepositie van de stichting en over de mogelijkheden 
om financiële tegenvallers te kunnen opvangen.

Kapitalisatiefactor inclusief privaat 40,86% 43,60%

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie of het totale vermogen van 
de organisatie niet of inefficiënt wordt benut voor de uitvoering van 
de taken van de organisatie. De kapitalisatiefactor wordt bepaald 
door het totale kapitaal minus de gebouwen en terreinen te delen 
door de totale baten inclusief de financiële baten.
De volgende % worden hierbij ter indicatie gehanteerd.
35% bovengrens grote besturen (>8mln omzet)
60% voor kleine besturen (<5mln)
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Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht

Financiële kengetallen

2018 2017
Rentabiliteit -4,77% 2,56%
Verhouding exploitatieresultaat en de totale baten.

Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is 
van een positief dan wel negatief exploitatieresultaat. Daarbij wordt 
uitgegaan van de gewone bedrijfsvoering. Het wordt berekend door 
het resultaat (het "exploitatiesaldo") te delen door de totale baten 
van de bedrijfsvoering.

Hgisvestinqsratip
Verhouding huisvestingslasten en totale lasten 
De signaleringswaarde is >10%

8,91% 8,95%

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 
Gemiddeld aantal FTE (inclusief vervanging) 
Personeelskosten per FTE
Percentage personeelskosten t-Q.v. de toteio losten

i

€ 70.515 e 62.241
81,13% 81,30%

1.975 1.976
138,02 139,20
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Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht

A. GRONDSLAGEN 

ALGEMEEN

Activiteiten van het bevoegd gezag

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Stichting Openbaar PO Papendrecht-Sliedrecht en van de 
onder deze rechtspersoon vallende scholen (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord.

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn 
jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het 
Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 
Onderwijsinstellingen.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.

Vergelijkende cijfers
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, 
alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het 
verantwoordingsjaar.

Vanaf boekjaar 2014 wordt gebruik gemaakt van een ander model voor het samenstellen van de 
jaarrekening, waarbij grootboekrekeningen direct zijn gekoppeld aan de EFJ-indeling.

Financiële instrumenten
De Stichting Openbaar PO Papendrecht-Sliedrecht heeft alleen primaire financiële instrumenten, voor de 
grondslagen wordt verwezen naar de behandeling per post.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met 
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardevermindering.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis 
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Financiële vaste activa
Onder financiële vaste activa zijn waarborgsommen opgenomen. Deze zijn gewaardeerd tegen de 
verkrijgingsprijs.

Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de stichting en het economisch eigendom bij 
de gemeente, zijn niet in de balans opgenomen. Eventuele bruikleenscholen zijn eveneens niet verwerkt.
De kosten van groot onderhoud aan de binnenkant alsmede het buitenschilderwerk van de 
schoolgebouwen worden ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud.

Vorderingen
De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde, 
voorziening voor het risico van oninbaarheid.

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op 
de balans anders is aangegeven.

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Eigendom
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Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe 
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 
maanden niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Algemene reserve
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de Stichting Openbaar PO 
Papendrecht-Slied recht.
Deze wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de 
toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van 
de algemene reserve gebracht.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een 
specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan 
de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de 
reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven 
zullen worden gedaan.
De bestemmingsreserve is bestemd voor de begeleiding van NT2 kinderen. Per 31 december 2018 is de 
bestemmingsreserve toegevoegd aan de algemene reserve.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan en 
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte 
redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering 
zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de 
toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. 
Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst 
te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van de onderhoudslasten gebouwen wordt bepaald op basis 
van te verwachten kosten over een reeks van jaren op basis van een onderhoudsplan. De voorziening 
wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze 
voorziening gebracht.
Voor de voorziening groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van de overgangsregeling zoals verwoord in 
de RJO artikel 4 lid 1c.

Voorziening ambtsjubileum
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Verslaggeving is een voorziening opgenomen voor 
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.

De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk 
van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea- 
uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

De hoogte van de voorziening is bepaald op grond van het aantal FTE en een schatting van het bedrag per FTE.

Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende 
schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde 
van de schuld.

Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 
toegerekend en nog te betalen bedragen, voorzover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te 
plaatsen.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop 
deze betrekking hebben.

Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door net 
Ministerie OCW. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen 
doorbetalingen van de Rijksbijdrage.

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking 
hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 
verrekeningsclausule heeft) worden als bate verantwoord naar rato van de voortgang van de 
gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per 
balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule ) worden als bate verantwoord in het 
jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder 
de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen.Niet bestede middelen worden 
verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente of 
provincie. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking 
hebben.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van 
OCW, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan 
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personele lasten
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de 
rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van extra 
personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenen
De Stichting Openbaar PO Papendrecht-Sliedrecht heeft voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling. 
Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen 
dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft 
opgebouwd.
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds ABP.
Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een deel door de 
werkgever wordt betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de 
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële 
verplichtingen) dit toelaat.
Per december 2018 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,00%. De pensioenverplichting 
wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In de benadering 
wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in staat van baten en lasten verantwoord.
Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het 
ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met 
het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en 
materiële vaste activa. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief.
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Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend 
aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben.

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en - 
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat 
aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het 
verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en 
uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten.
De liquiditeitspostltie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde 
bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en 
financieringsactivteiten.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als 
liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in het kasstrroom- 
overzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.
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B.BALANS PER 31 DECEMBER 2018 NA RESULTAATBESTEMMING

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht_______

ACTIVA
VdStq Activa
Materiële vaste activa
Inventaris en apparatuur 
Leermethoden

Balans per Balans per
31-12-2018 31-12-2017

C C

1.538.693 1.335.719
219.728  276.537

1.758.421 1.612.256

Financiële vaste activa
Waarborgsommen te vorderen ______ 170.250 _______ 160.050

170,250 _______ 160.050

Vlottende Activa
Vorderingen
Debiteuren
Vordering MOCW 536.553 539.009
Gemeentelijke IHP 88.620 3.993
Overige vorderingen 287.035 402.874
Overlopende activa  167,956  161.470

1.080.164 1.107.346

Liquide middelen 1.669.750 1.889.048

4.678.585 4.768.700
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PASSIVA

Balans per 
31-12-2018 

C

Balans per 
31-12-2017 

C

Eigen vermogen 

Voorzieningen

1.758.793 2.304.950

1.341.705 1.250.839

Kortlopende schulden
Crediteuren 148.477 212.680
Belastingen en premies sociale verz. 615.502 381.189
Schulden terzake pensioenen 213.781 100.517
Overige schulden en overlopende passiva ______600.327  518.525

1.578.087 1.212.911

4.678.585 4.768.700

54 DRV Accountonts & A
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C. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
Overige baten

TOTALE BATEN

Lasten
Personeelslasten 
Afschrijvingen 
Huisvestingslasten 
Overige lasten

TOTALE LASTEN

Saldo Baten en Lasten

Financiële baten en lasten

Totaal resultaat

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €
3.1 11.057.006 10.089.400 10.566.615
3.2 125.342 96.631 81.670
3.5 267.451 263.241 285.470

11.449.799 10.449.272 10.933.755

4.1 9.732.492 8.643.285 8.663.969
4.2 287.911 293.925 243.387
4.3 1.068.580 1.119.678 953.390
4.4 907.764 751.707 796.044

11.996.747

-546.948

791

-546.157

10.808.595

-359.323

9.350

-349.973

10.656.790

276.965

3.296

280.261

Alleen voor identificafiecfaejèind 
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MC MODEL C KASSTROOMOVERZICHT

Kasstroom uit operationele activiteiten 2018
C

2017
C

Saldo baten en lasten -546.948 276.965

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen
- vorderingen
- schulden

287.911
90.866

27.182
365.176

243.387
120.635

-83.261
157.348

Kasstroom uit bedrijfsooeraties 224.187 715.074

- ontvangen interest
- betaalde interest

3.383
-2.592

5.777
-2.480

791 3.298

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 224.978

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste activa

-434.076
24.949

-10.200

-468.200

-60.750
-419.327 -528.950

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

-419.327
-194.349

Beginstand liquide middelen
Eindstand liquide middelen

1.889.048
1.694.699

718.372

-528.950
189.422

1.699.626
1.889.048
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E. TOELICHTING BEHOREND BIJ DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Paoendrecht & Slledrecht__________

MODEL VA VASTE ACTIVA

ACTIVA
vaste Activa
Materiële vaste activa
Inventaris en apparatuur 1.2.2 
Leermethoden 1.2.3

Balans per 
31-12-2018 

C

1.538.693
219.728

1.758.421

Balans per 
31-12-2017 

C

1.335.719
276.537

1612-25t?

Inventaris en apparatuur 1.2.2 
Leermethoden 1.2.3

Aanschaf 
t/m 2017

Cum
Afschrllvlngen 

t/m 2017
Boekwaarde
31-12-2017

Investeringen
2018

Desin vesten noen 
2018

Aanschaf 
t/m 2018

Afschrtlvinqen
2018

Afschrllvlngen
deslnvesterinoen

Boekverlles
Cum

Afschrllvlngen 
t/m 2018

Boekwaarde
31-12-2018

2.501.886
1.181.748

1.166.167
905.211

1.335.719
276.537

420.846
13.230

761.332
697.066

2.161.400
497.912

192.923
70.039

-736.383
-697.066

-24.949 622.707
278.184

1.538.693
219.728

3.683.634 2.071.378 1.612.256 434.076 1.458.398 2.659.311 262.962 -1.433.449 -24.949 900.891 1.758.421

Onder Inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, Inventaris en ICT middelen.
Duurzame poederen worden geactiveerd bil een aanschafwaarde boven de C 500 
Onder andere vaste bedrllfsmiddelen vallen o.a. de leermiddelen.
De cumulatieve aanschafwaarde en afschrltvinpen zltn oecorripeerd met de inmiddels niet meer aanwezige activa. Voor de
inzichteliikheid is dit verwerkt in de beginpositie.
De volgende afschrilvlngstermilnen worden gehanteerd: aantal laren:
Gebouwen nieuwbouw 40
Investeringen in bestaande bouw 25
Stofferingen 10
Inventaris en apparatuur, bestaande uit:
Meubilair 20
Technisch inventaris 7
ICT 5
Netwerk 15
Digiborden en overige materiële vaste activa 7
Leermiddelen 8
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Financiële vaste activa

Financiële vaste activa
Waarborgsommen te vorderen

Waarborgsommen te vorderen

Balans per 
31-12-2018 

C

Balans per 
31-12-2017 

C

1.3.7 170.250
170.250

160.050
160.050

Boekwaarde Mutaties Mutaties Boekwaarde
31-12-2017 debet credit 31-12-2018

160.050 24.000 13.800 170.250
160.050 24.000 13.800 170.250
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VLOTTENDE ACTIVA 
MODEL VV VORDERINGEN

Vorderingen
Vordering OCW 
Overige vorderingen 
Gemeentelijke IHP 
Overlopende activa

Overige vorderingen 
Nog te ontvangen bedragen

Gemeentelijke IHP 
Onroerende zaakbelasting 
Vandalisme
Gemeentelijke voorzieningen huisvesting

Overlopend? activa 
Vooruitbetaalde lasten 
Voorschot lonen 
WGA-uitkeringen
Te ontvangen rente spaarrekening

Nog te-Sritvangen bedragen
Nog te ontvangen huur/peuterspeelzaal
Te ontvangen baten energie
Te ontvangen SWV
Vervangingsfonds
Gedeelde kosten renovatie schoolplein 
Nog te ontvangen kapitaalslasten 
Overigen

Balans per Balans per
31-12-2018 31-12-2017

e C

536.553 539.009
287.035 402.874
88.620 3.993

167.956 161.470
1.080.164 1.107.346

287.035 402.874
287.035 402.874

0 0
13.559 3.993
75.061 0
88.620 3.993

161.460 155.023
373 0

2.740 670
3.383 5.777

167.956 161.470

49.625 253.449
13.460 6.198

0 1.531
104.452 68.621
62.192 0
48.000 56.000

9.306 17.075
287.035 402.874
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LIQUIDE MIDDELEN 
MODEL LIQUIDE MIDDELEN

Kas (incl saldo kruisposten) 1.7.1
Tegoeden op bank- en girorekeningen 1.7.2

Tegoeden op bank- en girorekeningen
Schoolbanken 
Betaalrekening bestuur 
Spaarrekening 
Spaarrekening

Balans per Balans per
31-12-2018 31-12-2017

€ C

1.482 762
1.668.268 1.888.286
1.669.750 1.889.048

54.580 46.716
307.911 441.570

0 0
1.305.777 1.400.000
1.668.268 1.888.286
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MODEL EV EIGEN VERMOGEN 

Eigen vermogen

Eigen vermogen (na resultaat verwerking)

Stand Stand
31-12-2018 31-12-2017

€ €
1.758.793 2.304.950

Stand Overige Stand
31-12-2017 Resultaat Mutaties 31-12-2018

Algemene Reserve 
Bestemmingsreserve 
Totaal eigen vermogen

2.214.950 -456.157 - 1.758.793
90.000 -90.000___________;____________ -

2.304.950 -546.157-1.758.793

61 DRV Accountants & Ad
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MODEL VL VOORZIENINGEN

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Paoendrecht & Sliedrecht

Voorzieningen

Voorzieningen

Stand
31-12-2018

C
-----------L.341.705

1.341 705

Stand
31-12-2017

C
1.250.839
1.250.839

Stand Dotaties Onttrek- Vrijval Overige StandVoorzieningen 31-12-2017 2018 2018 2018 mutaties 31-12-2018
e C C C c

Voorziening Jubilea 115.274 1.837 -17.111 100.000
Voorziening onderhoud 1.135.565 329.901 «>23.761 . 1.2 41.705

331.738 * - 1.: 41.705

Onderverdeling onttrekkingen naar jaren
Voorziening onderhoud 
Voorziening (ubilea

< 1jaar > 1 jaar
C C

124.468 1.117.237
16.100 83.900
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MODEL KS KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verz. 
Schulden terzake pensioenen

Overige schulden en overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 
Nettolonen 
Projectsubsidies 
Vakantiegeld
Vooruitontvangen subsidies OCW 
Vooruitontvangen bedragen 
Gelden ouderraad

Totaal kortlopende schulden

Balans per 
31-12-2018 

C

148.477
615.502
213.781

977.760

140.960
6.232

0
315.619
93.537
35.459

8.519
600.327

1.578.087

Balans per 
31-12-2017

e

212.680
381.189
100.517

694.386

99.708
2.998

10.254
297.806
74.996
25.531

7.232
518.525

1.212.911

DRV Accountants & Advisé
Datum: l^j
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MODEL G VERANTWOORDING SUBSIDIES

G1 Verantwoordina van subsidies zonder verrekeninasciausule

Omschrijving Kenmerk Datum

Lerarenbeurs 13MP DL/B/110284 20-9-2017
Leraren beurs 13RI DL/B/110284 20-9-2017
Lerarenbeurs 27RM Dl/B/110284 20-9-2017
Lerarenbeurs 13MP DL/B/110284 20-9-2018
Lerarenbeurs 27RM DL/B/110284 20-9-2018
Subsidie doorstroomoroaramma PO-VO DPOVO18001 30-8-2018

Team beurs onmair onderwils TEAM 17021 11-10-2017

G2 VefflntwoQrdlnB van subsidies met verrekeningsciausuie
G2 A Aflooend oer ultimo verslaoiaar

Omschriivino Kenmerk Datum

G2 B Aflopend tot in een voloend verslaoiaar

Omschriivino Kenmerk Datum

Bedrag van Ontvangen t/m De prestatie is ultimo verslagjaar
de toewijzing versiagiaar conform de subsidiebeschikking

C C geheel uitgevoerd en afgerond

51.017 51 017 ia
45.953 45.953 ia
9.674 9.674 ia

12.093 12.093 nee
26.604 26.604 nee
36.000 18.000 nee

67.073 67.073 ia

TotMl_____ &JIÜ_____ UMil
Bedrag van Ontvangen t/m Lasten In

de toewiizinq versiagiaar
C C c

Totale lasten Te verrekenen 
31-12-2018 ultimo verslaqiaar 

c c

Totaal

Bedrao van Saldo
de toewijzing 31-12-2017

C C

Ontvangen t/m 
verslagjaar

C

Lasten In Totale lasten
verslaqiaar 31-12-2018

c c

Saldo nog te besteden 
ultimo verslagjaar 

C

Totaal
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Het bevoegd gezag heeft de volgende meerjarige contracten afgesloten:

Schoonmaakonderhoud (Europees aanbesteed)
Anculus: vierjarig dienstverleningscontract inzake schoonmaakbeheer, looptijd vanaf 1 november 2016 tot en 
met 31-10-2020, jaarbedrag € 12.155;
Dolmans: vierjarig dienstverleningscontract inzake schoonmaak- en glasbewassing vanaf 1 november 2016 tot 
31-10-2020, jaarbedrag € 211.224;
Initial Hokatex: overeenkomst met ingang van 1 november 2016 inzake levering van sanitaire middelen met 
vier jaar verlengd tot 31-10-2020, jaarbedrag € 19.576.

Energielevering (Europees aanbesteed)
ProMereor: vierjarig contract als aanbestedende dienst in het kader van inkoopcollectlef goedkope energie 
voor scholen vanaf 01-01-2016 tot 31-12-2019;
GDF SVEZ/Engie: tweejarig contract inzake levering elektriciteit vanaf 01-01-2018 tot 31-12-2019, 
jaarbedrag € 53.904;
GreenChoice: tweejarig contract inzake levering gas vanaf 01-01-2018 tot 31-12-2019, jaarbedrag C 72.259.

Mulitfunctionals (Onderhands aanbesteed)
Aanbestedende dienst: Printscan.
Sharp: vijfjarig contract inzake huur multifunctionals vanaf 1-03-2016 tot 28-02-2021, jaarbedrag € 40.760. 

Huur
Gemeente huur schoolgebouw, looptijd tot en met 31-07-2019, bedrag € 19.428 
t Goeie Huys: huur bestuurskantoor, looptijd tot 01-07-2020, jaarbedrag C 11.624
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I. Toelichting op de staat van Baten en Lasten over 2018 
MODEL OB OVERHEIDSBIJDRAGEN 
MODEL AB ANDERE BATEN

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

€ € €
Rijksbijdrage OCW 3.1.1 10.157.022 9.396.433 9.632.466
Overige subsidies OCW 3.1.2 584.954 466.160 624.275
Bijdrage SWV 3.1.3 315.030 226.807 309.874
Totaal Rijksbijdragen 11.057.006 10.089.400 10.566.615

Overige overheidsbijdragen 3.2.1 125.342 96.631 81.670
Totaal overige overheidsbijdragen 125.342 96.631 81.670

Verhuuropbrengsten 3.5.1 210.362 210.057 224.873
Detacheringsbaten 3.5.2 - - -
Ouderbijdragen 3.5.5 14.779 17.000 15.800
Overige 3.5.6 42.310 36.184 44.797
Totaal baten 267.451 263.241 285.470

11.449.799 10.449.272 10.933.755

Overige baten

2018 2017

Bijdrage van derden 0 0 6.078
Bijdragen arrangementen cluster 2 17.273 14.917 17.042
Overige baten 25.037 21.267 21.677

42.310 36.184 44.797
Overige baten
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MODEL LA LASTEN

Realisatie
Personele lasten 2018

C
Lonen en salarissen 7.162.507
Sociale lasten 1.622.309
Pensioenlasten 950.452
Overige personele lasten 515.164
AF: Uitkeringen -517.940
Totaal Personele lasten 9.732.492

Uitsplitsing Overige personele lasten
Realisatie

2018
€

Dotatie/vrijval voorziening jubilea 1.837
Loonkosten niet via salarisadministratie 0
Extern personeel 183.711
Schoolbegeleidingsdiensten 0
Personeelskantine 11.579
(Na)Scholing en cursussen 76.008
Studiedagen en conferenties 20.700
Werving personeel 51.735
Reis en verblijf 4.808
Activiteiten personeel 11.683
Bedrijfsgezondheidsdienst 28.928
Feesten en jubilea 2.495
Overige personele lasten 121.680
Totale overige personeelskosten SIS.164

Uitsplitsing personeel naar gemiddeld FTE

2018
Directie 7;96
Onderwijzend personeel 111,82
Onderwijs ondersteunend personeel ______ 18,24

138,02

Uitsplitsing Afschrijvingslasten
Realisatie

2018
C

Inventaris en apparatuur 74.895
Meubilair 61.431
ICT 56.596
Leermiddelen 70.039
Boekverlies materiële vaste activa  24.949

287.911

Uitsplitsing Huisvestingslasten
Realisatie

2018
C

Huur 60.174
Dotatie onderhoudsvoorziening 329.901
Onderhoud 173.286
Energie en water 158.185
Schoonmaakkosten 249.291
Heffingen 34.874
Beveiliging 24.015
Overige 38.854
Totaal huisvestingslasten 1.068.580
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Begroting Realisatie
2018 2017

C €
8.117.377 6.520.041

31.282 1.413.422
17.875 892.050

401.320 279.903
75.431 -441.448

8.643.285 8.663.969

Begroting Realisatie
2018 2017

C C
15.000 -16.698

0 0
64.430 108.280

2.000 3.960
11.200 9.812
76.500 58.738
14.750 13.131
11.400 4.235
3.200 3.026

17.500 8.203
24.000 22.875

1.250 1.167
160.090 63.175

401.320 279.903

2017
9,47

114,77
14.96

139,20

Begroting Realisatie
2018 2017

€ €

77.951 61.855
62.910 46.743
68.468 56.314
84.596 78.476

293.925 243.387

Begroting Realisatie
2018 2017

C C
32.582 62.235

329.901 296.037
103.413 139.675
172.228 152.270
239.592 220.069
35.425 35.600
28.308 33.812

178.229 13.692
1.119.678 953.390
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Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht

Uitsplitsing overige lasten

Administratiekantoor 
Licentiekosten AFAS 
Licentiekosten Pro Active 
Accountantskosten 
Deskundigenadvies 
Juridische kosten 
Telefoon-/faxkosten 
Portikosten 
Drukwerk
Kantoorbenodigdheden
Onkostenvergoedingen RvT/bestuur
Vergaderkosten
Public relations en marketing
Beheer en bestuur
Overige administratielasten
Totaal Beheerslasten

Leermiddelen 
Leermiddelen verbruik 
Leermiddelen gebruik 
Leermiddelen licenties 
Klein inventaris 
ICT
ICT hardware 
ICT systeembeheer 
ICT software 
ICT Licenties 
Website
Overige ICT kosten
Mediatheek/bibliotheek
Reproductie
Kopieermaterialen
Overige materialen
Totaal Inventaris en apparatuur

Kabeltelevisie en overige rechten
Abonn/tijdschr/vakliteratuur
Contributies bestuurlijke organisaties
Representatiekosten
Medezeggenschap/OR
Verzekeringen
Culturele vorming
Sportdag en vieringen
Reizen en excursies
Testen en toetsen
Projecten
Overige onderwijslasten
Totaal Overige lasten

Totale Overige lasten

Uitsplitsing Accountantskosten

Onderzoek jaarrekening
Totaal Accountantskosten

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

C C C
60.902 62.400 62.070
40.870 40.057 39.657

4.563 4.484 4.452
23.208 13.000 18.906
99.468 12.500 54.132

10.631 8.490 12.076
1.053 1.520 1.338
2.972 2.000 2.060
3.255 2.750 2.102
5.666 7.750 6.124

341 1.300 856
8.296 3.250 6.887

- 10.000 -4.173
5.320 598 1.248

266.545 170.099 207.735

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

C C C
108.354 128.500 138.143
29.374 - 32.117

6.810 - 9.910
76.874 44.860
9.460 3.100 6.358

12.629 11.470 -

2.844 6.400 12.110
25.991 25.125 25.773

495 - 552
116.206 106.642 122.535

5.434 7.800 7.334
23.836 65.774 34.598

3.388 3.600 3.454
41.867 38.390 36.862
10.006 9.400 12.797

8 3.200 385
473.576 454.261 442.929

Realisatie Begroting Realisatie
2018 2018 2017

C C C
6.606 3.220 5.964
4.520 3.650 5.144

27.913 15.775 18.793
7.458 9.702 8.902
4.747 9.250 9.536
7.609 7.650 7.626

31.241 32.100 30.347
2.868 1.950 2.258

20.051 16.800 20.530
13.355 14.750 12.168
30.189 7.500 17.050
11.086 5.000 7.062

167.643 127.347 145.380

907.764 751.707 796.044

23.208 13.000 18.906
23.208 13.000 18.906

Alleen voor identificoti^dS^ 
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Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht

MODEL FB FINANCIEEL

Realisatie Begroting Realisatie
Financiële baten 2018 2018 2017

€ C €
Rente bank - - -

Rente spaarrekeningen 3.383 11.500 5.777
Totaal financiële baten 3.383 11.500 5.777

Realisatie Begroting Realisatie
Financiële lasten 2018 2018 2017

€ € €
Kosten financiële vaste activa - - -

Bankkosten 2.592 2.150 2.480
Totaal financiële lasten 2.592 2.150 2.480

Saldo Financiële baten en lasten 791 9.350 3.297
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WNT-verantwoording 2018 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking 
getreden.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht 
van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht is € 133.000.
Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt 
met ingang van 1 januari 2018 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de 
opdracht als voor het uurtarief.

Indeling en bezoldigingsklasse

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurd op basis van drie generieke instellings- 
ciiteria te weten:

1) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
2) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten
3) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren

Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd op functie- 
waarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een Indicatie van de complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal complexiteitspunten.
Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de rechtspersoon of Instelling valt en 
welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de topfunctionaris(sen).
Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren

Complexiteitspunten

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Paoendrecht & Sliedrecht______________________________________

2018
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 
Gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren

4
2
1

Totaal aantal complexiteitspunten 7

Bezoldigingsklasse C

Bezoldigingsmaximum C 133.000

Alleen voor identificati 
DRV Accountants & Ac
Datum. -^-yCj
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Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht

WNT VERMELDING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

la. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand 
van de functievervulling of gewezen topfunctionarissen.

1 Dienstbetrekking in 2018
Aanhef Mevrouw
Voorletters M.L.C.
Tussenvoegsel
Achternaam Beke-Huiskes
Functle(s) Bestuursmanager
Dienstbetrekking Ja
Aanvang functie in verslagjaar 01-01
Einde functie in verslagjaar 31-12
Taakomvang (fte) 0,7

1 Bezoldiging 2018
Beloning C 62.444
Belastbare onkostenvergoedingen .
Beloningen betaalbaar op termijn C 9.602
Subtotaal bezoldiging € 72.046
Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging -
Totale bezoldiging € 72.046
Afwijkend WNT-maxImum .
Individueel WNT-maximum €93.100
Motivering overschrijding bezoldigingsnorm niet van toepassing
Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm niet van toepassing

1 Gegevens 2017
Aan hef Mevrouw
Voorletters M.L.C.
Tussenvoegsel
Achternaam Beke-Huiskes
Functie(s) Bestuursmanager
Aanvang functie vorig verslagjaar 01-01
Einde functie vorig verslagjaar 31-12
Taakomvang (fte) vorig verslagjaar 0,8
Dienstbetrekking Ja
Beloning vorig verslagjaar € 70.379
Belastbare onkostenvergoedingen vorig verslagjaar .
Beloningen betaalbaar op termijn vorig verslagjaar € 10.609
Totale bezoldiging vorig verslagjaar € 80.988
Individueel WNT-maximum € 103.200
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Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste 12 maanden van de functievervulling.

[Leidinggevende topfunctionaris

Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

De heer 
J.P. 
ten 

Brink

I Functieqeqevens 2018
Functie(s)
Aanvang functievervulling In verslaglaar
Afloop functievervulling in verslagjaar
Aantal kalendermaanden functievervulling in verslagjaar

|Individueel toepasselijk bezoldiginqsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum in verslagjaar

[Bezoldiging 2018
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief 
Bezoldiging in de betreffende periode 
Totale bezoldiging gehele periode
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 
Totale bezoldiging exclusief BTW

Bestuurder
06-09
31-12

4

C 182 
€93.912

ja
€ 74.175 
€ 74.175

C 74.175

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

ld. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van C 1.700 of minder

Bestuurder

Aanhef Voorletters Achternaam Functie(s)
Mevrouw J. Reuwer Voorzitter
Mevrouw A. Zoetekouw Algemeen lid
De heer A. Molenaar Algemeen lid
De heer C.A. Oskam Algemeen lid
De heer J. van Waardenburg Algemeen lid

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

[Leidinggevende topfunctionaris
Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam

Ifunctiegegevens
Functie(s) bij beëindiging dienstverband
Omvang dienstverband
laar waarin dienstverband is beéindigd

I Ontslaguitkering 2018
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 
Waarvan betaald in 2018

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Mevrouw
M.L.C.

Beke-Huiskes

Bestuursmanager
0.7

2018

€29.712 
niet van toepassing 

€ 29.712 

0
€ 52.500 

niet van toepassing 
niet van toepassing

3. WNT VERMELDING NIET-TOPFUNCTIONARISSEN BOVEN DE NORM 

Bezoldiging niet-topfunctionarissen boven de norm

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 
een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.
Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden 
vermeld, of die In eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

72 DRV Accounfonts & Advi
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Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht

H. OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN 
MODEL VT VERPLICHTE TOELICHTING

Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat
Naam Vorm Zetel activiteiten Vermogen 2018 Deelname Consolidatie

EUR EUR % Ja/Nee
Stichting SWV Passend 

Onderwijs Drechtsteden 28.09
Stichting Papendrecht 4 nvt nvt nvt nee

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

3Q-ceD
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Bestemming van het netto resultaat

Het nettoresultaat volgens de Staat van Baten en Lasten over 2018 bedraagt € 546.157 (verlies) 

Hiervan is te bestemmen voor:

Algemene Reserve: € -456.157 wordt onttrokken aan de reserve

Bestemmingsreserve: € -90.000 wordt onttrokken aan de reserve

Totaal resultaat € -546.157

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht 
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Gebeurtenissen na balansdatum

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn 
voor de interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht ____________
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Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend,

Bestuursmanager:

J. Reuwer (voorzitter) 

A.C. Molenaar (lid)

A. Zoetekouw (lid)

C.A. Oskam (lid)

J. van Waardenburg (lid)

Datum voorlopige vaststelling jaarrekening: 16-05-2019

J.P. ten Brink

Bestuur:

Alleen voor identificatiec 
DRV Accountants & Advi
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Park Veldzigt 1 | Postbus 321 | 4330 AH Middelburg 
T 0118-634000 | middelburg@drv.nl | www.drv.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht, 
gevestigd te Papendrecht

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & 
Sliedrecht, gevestigd te Papendrecht, gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & 
Sliedrecht op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 
2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 
opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 
2018.

De jaarrekening bestaat uit:
(1) de balans per 31 december 2018;
(2) de staat van baten en lasten over 2018; en
(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht, zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.

DRV Accountants & Adviseurs is een maatschap bestaande uit praktijkvennootschappen en heeft 12 vestigingen in Zuidwest- 
Nederland.

Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing die zijn gepubliceerd op onze website www.drv.nl en gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24492873

Ad independent memberfirm o/ 
Moore Stephem International Limited

MOORE STEPHENS
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Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatiebepaling van artikel 
1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen controlewerkzaamheden 
verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken daarvan, op grond van de 
anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. 
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding 
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 
topfunctionaris bij andere WNT plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting 
juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit:

• bestuursverslag;
• verslag toezichthoudend bestuur;
• overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 

‘2.2.2. Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en 
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan voor de 
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk 
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten 
alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante 
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is 
om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel 
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 
bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen
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of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en 
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 

fraude,
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de 

balansmutaties, die van materieel belang zijn 
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de onderwijsinstelling;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
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controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 
gekomen.

Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Middelburg, 29 mei 2019

DRV Accountants & Adviseurs

w.g. drs. J.J. Driessen RA


