
Stichting Katholiek Basisonderwijs Alphen a/d Rijn 

 

1. SKBA beleid  

 1.1 Missie, visie en identiteit       01 

1.2 Doelstellingen         02 

2. Resultaat           03 

2.1  Algemeen         03 

2.2  De baten         04 

2.3  De lasten         04 

3. Continuïteitsparagraaf         08 

3.1 Meerjarenperspectief        08 

3.2 Meerjarenbegroting en balans       10 

3.3 Overige          13 

4. Jaarverslag Passend Onderwijs SKBA       14 

5. Balans na resultaatbestemming per 31 december 2016    17 

 5.1 Staat van baten en lasten 2016      19 

5.2 Kasstroomoverzicht over 2016       20 

5.3 Grondslagen         21 

5.4 Toelichting op de balans na resultaatbestemming         26 

6. Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW      30 

7. Niet uit de balans blijkende verplichtingen      31 

8. Toelichting op de staat van baten en lasten 2016     32 

9. (Voorstel) bestemming van het resultaat      36 

10. Gebeurtenissen na balansdatum                  37 

11. Overzicht verbonden partijen        38 

12. WNT           38 

13. Controleverklaring         39 

Bijlagen            

14. Gegevens over de rechtspersoon       43 

15. Exploitatieoverzicht 2016        48 

16. Organogram          53 

 



Stichting Katholiek Basisonderwijs Alphen a/d Rijn 

 

Pagina 1 

 

1. SKBA beleid 

Inleiding  

In 2015 is het  beleidsplan 2015-2019 vastgesteld. In dit  beleidsplan schetst de SKBA de richting en 

het beleid voor de komende jaren. Digitale leermiddelen maken het mogelijk om leerroutes nog 

beter aan te passen aan de individuele leerling. De invoering van passend onderwijs vraagt dat we 

goed kijken naar wat ieder kind aan ondersteuning vraagt. Daarbij gaat om een brede ontwikkeling; 

wij willen dat alle leerlingen zich op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en motorisch gebied 

optimaal kunnen ontplooien. Deze ambities vragen van de medewerkers een werkhouding die 

gericht is op een continue zelfontwikkeling en vakinhoudelijke scholing. Met het beleid voor de 

komende jaren sluiten wij aan bij de vier actielijnen die de PO-raad heeft bepaald voor de school van 

2020:  

• Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs  

• Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering  

• Professionele scholen  

• Doorgaande ontwikkellijnen  

 

In 2017 zal de SKBA met Sopora fuseren tot de nieuwe organisatie Morgenwijzer. In die naam liggen 

al onze ambities besloten: Morgen staat voor onze gerichtheid op de toekomst en voor een nieuw 

begin, met ruimte voor verschillende perspectieven. Wijzer staat voor onze rol als gids en 

medereiziger; medewerkers,  ouders en kinderen versterken elkaar om talenten tot wasdom te laten 

komen. Wijzer staat ook voor ontwikkeling; wij delen kennis, inzichten en vaardigheden om kinderen 

én medewerkers voor te bereiden op de toekomst. Wij staat voor ons allemaal; voor de 

gemeenschap van kinderen, ouders en medewerkers die in de nieuwe organisatie gaan 

samenwerken.  

De fusie is onderdeel van het regioplan waarin we, samen met de nieuwe organisatie WIJdeVenen 

(fusie van de Veenplas en de Woudse Venen), het onderwijs in de regio vormgeven.  

1.1 Missie, visie en identiteit 

Vanuit een katholieke basis zorgt de SKBA samen met ouders en kinderen voor modern en betrokken 

onderwijs, waarbinnen het kind zich met plezier breed kan ontwikkelen. 

• De katholieke identiteit is een belangrijke basis voor het onderwijs dat op de SKBA scholen 

gegeven wordt. Als SKBA willen we een gemeenschap vormen waarin ieders talenten worden 

gezien en gewaardeerd.  

• Tegenwoordig zijn er veel manieren om het geloof te beleven. Mensen zoeken naar een eigen 

invulling van hun leven. Op school sluiten wij daarop aan met een duidelijke herkenbaarheid en 

gedeelde waarden en normen, zoals respect hebben, sociaal zijn, voor jezelf op mogen komen, 

delen met elkaar, betrokkenheid tonen en samen vieren.  

• In ons onderwijs hebben wij aandacht voor omgangsvormen en competenties, gericht op relaties 

en samenwerking. Zo begeleiden we kinderen bij hun ontwikkeling tot een sociaal, zelfstandig 

individu, voorbereid op het voortgezet onderwijs en op deelname aan de samenleving in een 

steeds veranderende wereld.  
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• Binnen de SKBA is het uitgangspunt eenheid in verscheidenheid. Ieder kind, ieder gezin, iedere 

medewerker is anders en uniek. Wij dagen ieder kind uit om zijn kwaliteiten en talenten te 

verkennen en te gebruiken, waar nodig met aanvullende ondersteuning, eigentijdse en effectieve 

materialen.  

• Wij werken handelingsgericht. Dit houdt in dat we ons handelen afstemmen op de 

onderwijsbehoeften van ieder kind. Wij werken doelgericht en gefocust op wat het kind wél kan. 

• Ouders zijn onze partners, met wie wij samen een inspirerende omgeving voor onze kinderen 

creëren. We zorgen voor een goede aansluiting op andere voorzieningen in de wijk en 

daarbuiten, zoals kinderopvang en voortgezet onderwijs. 

• Medewerkers hebben een voorbeeldfunctie en dragen de visie uit in hun dagelijkse doen en 

laten. Alle SKBA-medewerkers bouwen voort op die basis, om daar op hun eigen manier een 

passende invulling aan te geven, met lef en een positief kritische houding.  

 

1.2 Doelstelling 

De SKBA stelt zich ten doel om het marktaandeel van de 4-jarigen die bij onze scholen worden 

ingeschreven te continueren en te vergroten, hetgeen in 2016 gerealiseerd is.  Inmiddels is gestart 

met een traject om te komen tot een nieuw strategisch beleidsplan voor Morgenwijzer: ‘Strategie  in 

beweging’. 
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2. Resultaat 

 

2.1 Algemeen 
Het resultaat 2016 is € 195.963 -/-  (2015: € 16.082). 

 

 

 

 

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015 

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW 9.231.578 9.085.800 8.911.414

Overige overheidsbijdragen en subsidies 123 0 982

Overige baten 281.937 268.500 234.567

Totaal  Baten 9.513.638 9.354.300 9.146.963

Lasten

Personele lasten 8.011.555 7.753.400 7.512.829

Afschrijvingen 186.612 187.500 175.238

Huisvestingslasten 609.722 572.700 617.302

Overige instellingslasten 911.088 866.300 841.318

Totaal  Lasten 9.718.977 9.379.900 9.146.687

Saldo baten en lasten -205.339 -25.600 276

Financiële baten en lasten

Financiële baten 9.376 27.500 15.806

Saldo financiële baten en lasten 9.376 27.500 15.806

Projecten 0 -134.000 0

Exploitatieresultaat -195.963 -132.100 16.082
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2.2 De baten 

 
Rijksbijdrage OCW 

De rijksbijdragen wijken af ten opzichte van de begroting 2016 door: 

• Een hogere bijdrage in verband met het aantal leerlingen. Deze is ingezet voor de 

groepsformatie. 

• Een hogere vergoeding prestatiebox. Deze is ingezet voor junior-directeuren. 

• Extra gelden passend onderwijs. In 2016 zijn er extra middelen (eenmalig) toegekend. Deze 

gelden zijn op schoolniveau ingezet (zie verder Passend onderwijs). 

De overige baten zijn met € 13.347 toegenomen. Er zijn onder andere twee subsidies toegekend. Eén 

subsidie voor de ontwikkeling van cultuuronderwijs samen met Sopora voor de komende 3 jaar. 

Hiermee zijn we in 2016 gestart door het realiseren van projectleiding. De tweede subsidie is een 

subsidie voor het muziekonderwijs op de Jenaplaneet van € 20.000. Hiervan zijn nieuwe materialen 

gekocht (zie leermiddelen). 

 

Door de verbreding van de samenwerking met de Hogeschool Leiden (PABO) is een van onze 

leerkrachten deels gedetacheerd bij de PABO om onze stagiairs te begeleiden vanuit de Hogeschool.  

 

Er zijn minder ouderbijdragen binnengekomen voor het continurooster dan begroot. De 

ouderbijdrage is vrijwillig. Ouders hoeven dit daarom niet te betalen. Er is in de begroting al rekening 

gehouden met een groep ouders die niet zullen betalen. 

Totaal baten zijn € 159.338 hoger dan begroot. 

2.3 De Lasten 

Personeel 

De realisatie van de personeelskosten (salarissen en overige personele lasten, inclusief prestatiebox) 

is met € 258.155 hoger dan begroot. 

 

Bestuur, directie en toezicht  

De stijging van de kosten bij bestuur en directie wordt veroorzaakt door meer inzet van 

directeursformatie. Lopende het jaar hebben we geconstateerd dat de directeursformatie door 

verschillende oorzaken niet toereikend was. In eerste instantie is op ad hoc basis meer inzet van 

directeuren geweest. In juni 2016 is beleid op dit gebied ontwikkeld en vastgesteld (gefinancierd uit 

de prestatiebox die in 2016 verhoogd is).  

Loonkosten onderwijzend personeel 

De lagere kosten worden veroorzaakt door vacatures. Deze vacatures zijn ingevuld door 

payrollmedewerkers. We hebben tot voor kort bij vacatures steeds payrollmedewerkers ingezet om 

te beoordelen of zij tot vaste medewerkers zouden kunnen uitgroeien. Deze keuze werd ingegeven 

door het geringe verloop en doordat we in verband met het werkgelegenheidsbeleid geen risico 

wilden lopen op boventallige medewerkers. Bovendien is het uit kwaliteitsoverwegingen belangrijk 

om schaarse vacatures in te vullen met de beste mensen.  
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Inmiddels is de arbeidsmarkt veranderd en is er juist een tekort aan leerkrachten, waardoor 

vacatures langer openstaan. Dit heeft geleid tot een beleidswijziging, waardoor we sinds 1 januari 

2017 weer medewerkers in dienst nemen met een tijdelijke aanstelling, die bij goed functioneren kan 

worden omgezet in een vast dienstverband. Zo kunnen we weer medewerkers aan ons binden en 

aantrekkelijker zijn voor potentiële medewerkers. Daarnaast zal de vervangingspool worden 

uitgebreid met eigen middelen. Het aantal leerlingen is al jaren stabiel, waardoor boventalligheid van 

medewerkers nu een beperkt risico is. Door het opleidingsbeleid te verruimen en meer studenten op 

de werkplek op te leiden kunnen we het aanbod van leerkrachten op termijn vergroten.  

Loonkosten ondersteunend personeel 

Deze zijn hoger dan begroot. In 2015 is besloten om een jaar lang te werken met de inzet van 

onderwijsassistenten (OAS) in het kader van passend onderwijs. In eerste instantie via de payroll en 

daarna in vaste dienst. De inzet van OAS op iedere school was succesvol en werd ervaren als een 

toegevoegde waarde. De leerkracht werd hierdoor ontlast en passend onderwijs kreeg op deze 

manier goed vorm. Omdat er extra gelden (niet begroot) vanuit het Samenwerkingsverband 

kwamen, is besloten de inzet van onderwijsassistenten uit te breiden. 

Scholingskosten 

Het beleid om onderwijsassistenten in te zetten in het kader van passend onderwijs vraagt dat zij 

inzetbaar zijn in elke groep (van 1 tot en met 8) en dat zij qua reken- en taalvaardigheid functioneren 

overeenkomstig het niveau van groep 8. De ervaring leert dat nog niet iedere onderwijsassistent dit 

niveau heeft. Daarom is in overleg met de Hogeschool Leiden een scholingstraject opgezet en 

ontwikkeld voor de SKBA (kosten ruim € 11.000), waarin naast scholing ook toetsing plaatsvindt om 

de effecten van de scholing te meten. Deze scholing is bekostigd uit de extra gelden passend 

onderwijs. 

Inhuur externe krachten 

Tot voor kort was er geen schaarste op de arbeidsmarkt en had de SKBA een behoorlijke flexibele 

formatie ingepland in verband met het werkgelegenheidsbeleid en het beperkte verloop. 

Tussentijdse vacatures werden met payrollkrachten ingevuld om zo vaste medewerkers voldoende 

garanties te geven. In 2016 is er nog volop gebruikgemaakt van payroll medewerkers voor vacatures, 

ziektes, zwangerschappen, extra tijdelijke invulling, etc. Deze post is hoger dan begroot door een 

hoog ziekteverzuim, gecombineerd met diverse vacatures. Het ziekteverzuim is in 2016 hoger 

geweest dan gebruikelijk en daarmee zet de stijgende trend van vorig jaar door. Inmiddels is 

onderzoek gedaan naar het ziekteverzuim. Een groot deel is verklaarbaar door langdurige ziekten die 

niet werk-gerelateerd zijn. Ook zijn er aanbevelingen gedaan om het ziekteverzuim meer te 

beïnvloeden (moderniseren protocollen, wijziging arbodienst ed). Deze zullen samen met Sopora 

opgepakt worden door de personeelsfunctionarissen.  

 

Ook zijn er meer mensen ingezet op tussentijds nieuw beleid, zoals junior-directeuren (vanuit de 

prestatiebox). Door de verandering op de arbeidsmarkt is het aanbod van leerkrachten beperkt. We 

hebben daardoor in 2016 meer gebruikgemaakt van payroll en verschillende uitzendbureaus om 

voldoende medewerkers in te kunnen zetten. Er zijn bovendien minder leerkrachten afgestudeerd 

door strengere eisen van de PABO, met name op het gebied van taal en rekenen. Ook zijn er minder 

leerkrachten die zich voor de vervanging beschikbaar stellen.  
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Om deze redenen zijn er soms geen vervangers beschikbaar, waardoor klassen opgedeeld moeten 

worden. Dit is onwenselijk. Via het RTC (Regionaal Transfercentrum Cella) is intensief gezocht naar 

medewerkers en ook is er een extra beroep gedaan op de (duurdere) uitzendbureaus. 

Ook de vergoeding via het vervangingsfonds bij ziekte is een aandachtspunt. De regels op grond 

waarvan de vergoeding door het vervangingsfonds verstrekt wordt, zijn met ingang van 1 januari 

2016 weer strenger geworden. Vervanging wordt niet meer vergoed op basis van de werkelijke 

kosten, maar volgens bepaalde normen gebaseerd op salarisschalen.  

Bij de inzet van vervangers is gezien de schaarste niet gekeken naar de hoogte van het salaris, maar 

alleen of er een goede vervanging is. De meerkosten hiervan zijn niet exact duidelijk. Het 

vervangingsfonds heeft namelijk nieuwe software in gebruik genomen, die nog te kampen heeft met 

kinderziektes.  

Hierdoor is er onvoldoende zicht op wat er uitbetaald wordt per vervanging en hoe de uitbetaalde 

bedragen zijn opgebouwd. Ondanks herhaaldelijk aandringen bij het Vervangingsfonds is er nog geen 

volledig overzicht van de kosten die we per onderdeel terug dienen te krijgen.  

Bekend is dat er € 387.000 aan ziektevervanging is gedeclareerd bij het Vervangingsfonds. Tot voor 

2016 kregen we dit over het algemeen een-op-een vergoed. Inmiddels is duidelijk dat er voor 2016 

uiteindelijk € 40.000 minder vergoed wordt dan gepland. 

 

De overige personele kosten (naast de inhuur payroll en uitzendkrachten) vallen om verschillende 

redenen hoger uit. Er is onder andere een transitievergoeding betaald aan een medewerker in het 

kader van de Wet werk en zekerheid. Deze was niet in de begroting opgenomen. Voor 2017 is dit wel 

gedaan. 

 

Er is ruim € 20.000 besteed aan werving in verband met directievacatures waarvan de invulling 

langer op zich liet wachten dan gehoopt. Hiervoor zijn eenmalig gelden van de prestatiebox gebruikt. 

Passend onderwijs 

Voor het passend onderwijs krijgen we grotendeels gelden via het samenwerkingsverband. De 

uitgaven zijn op verschillende posten in de exploitatie verwerkt. De verantwoording staat verderop in 

dit verslag onder punt 4. 

Projecten en prestatiebox 

Twee specifieke onderwerpen zijn niet direct zichtbaar op onderdelen in de exploitatie, omdat de 

uitvoering op verschillende manieren geregeld is. Dit zijn de prestatiebox en de projecten uit extra 

incidentele gelden.   

• Prestatiebox: als SKBA medewerkers hieraan uitvoering geven, zitten de kosten meestal in extra 

salariskosten of in vervanging van hun taken door payroll medewerkers. Deze kosten staat dan 

ook op die posten geboekt.        

• Projecten: Voor de projecten geldt hetzelfde, de kosten worden geboekt op verschillende posten 

in de exploitatie.  
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In 2016 zijn de volgende projecten negatief begroot, omdat de gelden deels uit bestemmingsreserves 

komen (kwaliteit van onderwijs en ICT) en deels uit de algemene reserve (fusie). De kosten in 2016 

zijn geboekt in de reguliere exploitatie. 

Wat Begroot 2016 Uitgaven 

Digitalisering onderwijs (begeleiding, pilot 

Snappet en vervanging) 

Bestemmingsreserve € 49.000 € 23.500 

Onderwijs: Opbrengsten  

Jenaplaneet.Faseonderwijs Spinnewiel. 

Team ondersteuning Bonifacius. 

Bestemmingsreserve € 25.000 € 25.000 

Schaalvergroting Algemene middelen € 60.000 € 55.000 

Totaal  € 103.500 

 

Het project ‘digitalisering van het onderwijs’ gaat minder snel dan gepland. Scholen hebben meer tijd 

nodig om tot invoering te komen en er is een wisseling van  projectleiders geweest. De kosten zijn 

daardoor lager dan gepland. 

Prestatiebox  

In 2016 is er meer geld toegekend in het kader van de prestatiebox € 37.900. Dit is ingezet ten 

behoeve van directie, met name in de vorm van junior-directeuren. Het eerder toegekende bedrag 

van € 153.600 was al ingepland voor extra groepen en incidentele ondersteuning van directies. 

 

Prestatie box   € 191.500 Uitgaven  

Junioren/directie  €    75.200  

Extra groepen/formatie (Bonifacius, Spinnewiel,Spectrum)  €    80.200  

Wervingskosten directeuren  €    20.100  

Ibinzet Spectrum  €    16.000  

 

Investering en afschrijving 

De investeringen en afschrijvingen zijn nagenoeg overeenkomstig de begroting. Niet voorzien is de 

aanschaf van een laptop geweest voor alle Ibers omdat in het kader van passend onderwijs 

overgegaan is op een digitaal groeidocument. 

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn € 37.022 hoger dan begroot. 

Dit is onder andere door hogere kosten voor klachtenonderhoud en de beveiligingskosten. Een 

groot deel van het klachtenonderhoud bestaat uit incidentele zaken als ontstoppen riool, ruiten 

vervangen, kleine lekkages, storingen van de cv apparatuur, reparatie van zonneschermen en 

dergelijke. Er is voor deze incidentele zaken  meer uit gegeven dan begroot. Dit zijn geen zaken 

die te voorkomen waren. Voor 2017 is € 10.000 meer begroot voor het klachtenonderhoud dan in 

2016. Ook zullen naar verwachting de kosten beperkt kunnen worden doordat het onderhoud 

gecentraliseerd wordt en via de domeinmanager facilitair (Sopora) geregeld gaan worden.   

In het gebruik van de gebouwen zijn er twee ongeplande veranderingen geweest. Door groei van 

het aantal leerlingen van de Bonifacius is er extra ruimte voor 2 groepen gekomen in de Jozefzaal. 

De Jozefzaal wordt hiervoor aangepast door de gemeente. De huur en onderzoek naar asbest zijn 

extra kosten zijn voor rekening van de SKBA. De tweede verandering is dat met de gemeente 

overeenstemming is bereikt over de renovatie van het Spinnewiel (in plaats van nieuwbouw) om 

het gebouw van Het Spinnewiel geschikt te maken om samen met de school het Nieuwe Ambacht 



Stichting Katholiek Basisonderwijs Alphen a/d Rijn 

 

Pagina 8 

 

van Sopora te gaan gebruiken. De kosten komen grotendeels uit de voorziening, vanwege 

onderhoud dat in de toekomst gepland is. Het MJOP is hierop aangepast. Daarnaast zijn er extra 

huisvestingskosten voor asbestonderzoek en extra schoonmaak gemaakt.  

Om het toekomstig gebruik van de ruimtes beter in zicht te hebben zal na de fusie een 

huisvestingsplan voor Morgenwijzer opgesteld worden.  

Overige instellingslasten 

De overige instellingslasten zijn € 44.788 hoger dan begroot. Dit heeft te maken met onder andere 

de administratie/ beheerlasten. Die zijn hoger dan begroot. Dit komt doordat de fusiekosten van   

€ 55.000 hier geboekt staan. In de begroting 2016 zijn deze kosten apart negatief begroot bij 

projecten. 

 

Er zijn extra uitgaven voor het leermiddelen pakket  geweest in het kader van passend onderwijs. 

Er is in 2016 eenmalig extra geld vanuit het samenwerkingsverband gekomen. Dit is bijvoorbeeld  

besteed aan extra materialen voor hoogbegaafden onderwijs en dyslexie.  

 

Er is een extra uitgave gedaan op het gebied van muziekonderwijs bij de Jenaplaneet van             

€ 22.500. Hier staat een muzieksubsidie van € 20.000 tegenover (zie baten).  

De overige kosten worden onder andere veroorzaakt door een prijsstijging van Junis voor het 

verzorgen van de pauze in het continurooster bij Vianova. Na evaluatie bij het Vianova bleek dat er 

meer inzet nodig was van gediplomeerden medewerkers door de aanwezigheid van  minder 

vrijwilligers dan voorzien. 

 

De totale lasten zijn € 339.077 hoger dan begroot 

 

Financiële baten/lasten 

De rentebaten zijn lager zijn dan begroot door de lage rentestand. 

 

3. Continuïteitsparagraaf 

 

3.1 Meerjarenperspectief 

Kwantitatieve gegevens zijn van belang om een prognose te kunnen maken van de beschikbare en 

benodigde formatie op de korte en langere termijn. Voor de inschatting van de benodigde formatie 

wordt gekeken naar de prognosecijfers van de in- en uitstroom van het aantal leerlingen per school. 

Daarnaast wordt gekeken naar de verschuiving die er plaatsvindt in de verhouding van onderbouw- 

en bovenbouwleerlingen. Voor een onderbouw leerling wordt een hoger bedrag ontvangen dan voor 

een bovenbouw leerling.  

Voor de inschatting van de beschikbare formatie wordt onder meer gekeken naar de ontwikkeling 

van de  leeftijdsbouw van de medewerkers, natuurlijk verloop (door pensioen + gemiddeld 

verlooppercentage, opname van rechten (opgebouwd voor 1augustus 2014) in het kader van 

duurzame inzetbaarheid, wensen met betrekking tot het duurzaam inzetbaarheidsverlof en het 

gemiddelde ziekteverzuimpercentage. 

Het aantal leerlingen is bepalend voor het aantal groepen, de formatie die daarvoor nodig is en de 

beschikbare  inkomsten. Veranderingen in de formatie worden opgevangen door natuurlijk verloop 

en de interne mobiliteit.  Voor dit verslag wordt uitgegaan van een stabiele situatie als SKBA. 
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Personeel (stand 31/12/2016) 
             2016                2017             2018             2019 

Personele bezetting in fte:         
Onderwijzend personeel 84,71 84,71 84,71 84,71 
Management en directie* 9,67 9,67 9,67 9,67 
Overige medewerkers 17,81 17,81 17,81 17,81 
       
Leerlingaantallen (per 01/10) 1922 1925 1903 1879 
          
* inclusief de uren die aan het onderwijs besteed 

worden (2,88 fte)         

  

 Ontwikkelingen 

In het kader van de fusie van SKBA met Sopora per 1 augustus 2017 zal er prioriteit gegeven 

worden aan het harmoniseren van verschillen. Hier is een traject voor uitgezet. Dit zal veelal met de 

reguliere middelen uitgevoerd worden.  

De vastgestelde meerjarenbegroting kan gezien worden als een vooruitblik op het financiële reilen en 

zeilen van de SKBA bij gelijk blijvend beleid en omstandigheden. Per 1 augustus 2017 volgt de fusie 

met SOPORA, daarmee heeft deze meerjarenbegroting een beperkte waarde. Deze zal met name 

dienen als basis voor de nog op te stellen meerjarenbegroting van de nieuwe organisatie 

Morgenwijzer. 

 

Personeel 

De afgelopen tijd is er gewerkt met medewerkers op basis van tijdelijke overeenkomsten om 

terugloop van beschikbare formatie  op te vangen. Omdat in 2016/2017 er ruimte in de formatie is 

ontstaan  kunnen er vaste medewerkers van buiten worden aangetrokken.  

Vanuit de ontwikkeling van de leerlingaantallen en de daar uit voort komende formatieruimte, 

richten we ons de komende jaren op: 

- Harmonisatie van het  personeelsbeleid in het kader van de fusie. 

- Vergroten van het aanbod van leerkrachten door het verruimen van 

opleidingsmogelijkheden. 

- Behoud van werkgelegenheid met name door natuurlijk verloop, gerichte investering in 

behoud van het marktaandeel. 

- Indien er formatieruimte vrij komt doordat medewerkers vanwege hun pensioen vertrekken, 

blijft de voorkeur vooralsnog bij de werving uitgaan naar jongere leerkrachten om een meer 

evenwichtige verdeling in de leeftijdscategorieën terug te krijgen. 

- Gerichte aandacht voor de medewerkers boven de 60 jaar voor hun ontwikkeling en inzet 

gezien de groei van deze groep medewerkers. 

- De prioriteit ligt bij het onderwijs en de kracht van de leerkracht die goed opgeleid is en zich 

professioneel opstelt. Ondersteuning in de klas of op een andere manier vraagt steeds een 

bewust afwegen van mogelijkheden en effecten van de inzet van OP en OOP. 

- Inzet van LB leerkrachten uitbreiden. 

- Inzet van onderwijsassistenten uitbreiden met name in het kader van passend onderwijs 

- Inzetten van vakdocenten op specifieke onderdelen zoals bijvoorbeeld bewegingsonderwijs. 
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- Ruimte creëren voor medewerkers die vanuit de participatiewet in aanmerking komen voor 

een nog te onderzoeken functie . 

 

Huisvesting 

De SKBA beschikt over goed onderhouden gebouwen. Er zijn  7 locaties waarvan 3 gebouwen( 2 

locaties Spectrum en de Jenaplaneet) in de jaren 70 gebouwd zijn. In samenspraak met de gemeente 

zal onderzocht worden wat we met  deze gebouwen in de toekomst gaan doen; al dan niet te 

renoveren of  dat nieuwbouw aan de orde is.  Ook zal  de financiering nog besproken dienen te 

worden. Dit zal in het Integraal huisvestingsplan (IHP dat in 2017 gemaakt zal worden) aan de orde 

komen. 

Een van de schoolgebouwen Het Spinnewiel heeft een verbouwing ondergaan  in overleg met de 

gemeente Alphen aan den Rijn. Het schoolgebouw biedt daardoor ruimte naast het Spinnewiel aan 

de school het Nieuwe Ambacht (Sopora). Op termijn zou dit één school kunnen worden.  

 

Investeringen 

De omvang van de investeringen neemt toe doordat er meer ICT middelen in het onderwijs ingezet 

gaan worden. De SKBA heeft namelijk een traject ingezet , waarbij iedere school op basis van de visie 

en het onderwijsconcept uitwerking geeft aan de inzet van ICT middelen in het onderwijs. 

 

3.2 De meerjarenbegroting en balans 

 

Het Eigen Vermogen van de Stichting bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves 

ICT en opbrengst- en handelingsgericht werken (kwaliteit). De aankomende jaren worden positieve 

resultaten verwacht waarvan een deel ten laste van de  bestemmingsreserves wordt gebracht.  De 

Voorzieningen van de Stichting bestaan uit de voorziening onderhoud, de voorziening jubilea en de 

voorziening duurzame inzetbaarheid (DZI). In de meerjarenbegroting worden alleen de mutaties in 

de voorziening onderhoud meegenomen. De mutaties in de overige voorzieningen worden op nihil 

geschat. 

Totaal scholen Balans Balans Balans Balans Balans
2016 2017 2018 2019 2020

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa 715.639 789.739 813.839 761.839 612.789

Vlottende activa
Vorderingen 839.263 839.263 839.263 839.263 839.263
Liquide middelen 1.755.613 1.568.913 1.710.913 2.001.713 2.089.463

Totaal 3.310.515 3.197.915 3.364.015 3.602.815 3.541.515

Passiva

Eigen vermogen 1.829.880 1.746.080 1.761.180 1.799.380 1.847.480
Voorzieningen 230.687 201.887 352.887 553.487 444.087
Kortlopende schulden 1.249.948 1.249.948 1.249.948 1.249.948 1.249.948

Totaal 3.310.515 3.197.915 3.364.015 3.602.815 3.541.515
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Liquiditeit 

De liquiditeitsratio geeft de verhouding tussen de direct beschikbare gelden en de direct opeisbare 

schulden weer. Hoe hoger de liquiditeitsratio, hoe beter. Indien het cijfer van de liquiditeitsratio 

onder de 1 ligt, zijn er op korte termijn niet voldoende gelden aanwezig om te voldoen aan de 

direct opeisbare schulden,  met als gevolg dat de continuïteit van de organisatie in gevaar zou 

kunnen komen. De liquiditeitsratio van de SKBA blijft constant ruim boven de 2 en beweegt zich 

daarmee ruim boven de minimale norm van 1 waar de SKBA minimaal ook naar streeft. De SKBA 

beschikt dus over voldoende liquide middelen om op korte termijn aan haar verplichtingen te 

kunnen voldoen. 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit van de SKBA laat de komende jaren een licht dalende trend zien als gevolg van de 

beleidskeuzes die de SKBA in meerjarenperspectief heeft gemaakt. De SKBA zit ruimschoots boven 

de norm van 30%. Dit biedt voor de toekomst dus voldoende beleidsruimte.  

 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit laat de komende jaren een licht negatief beeld zien. De verliesgevendheid in de 

komende jaren kan adequaat worden gefinancierd uit het vermogenssurplus van de SKBA. Indien 

we meer beleid uit het vermogen financieren dan geeft dit een bewuste negatieve rentabiliteit. Na 

de fusie zal hier beleid op geformuleerd worden 

Personeelslasten tov totale lasten 

In het meerjarenperspectief is zichtbaar dat de SKBA ca. 83% van haar middelen inzet in de 

personele sfeer, en ca. 17% in de materiële sfeer. Dit is een gezonde verhouding. De SKBA streeft 

naar stabilisatie van deze verhouding. 

Kapitalisatiefactor 

De kapitalisatiefactor laat de komende jaren  een licht stijgende trend zien als gevolg van bewust 

vermogensbeleid. Door de commissie Don is geen minimum voor de kapitalisatiefactor bepaald. 

Totaal SKBA Exploitatie Begroting Begroting Begroting Begroting
2016 2017 2018 2019 2020

Liquiditeit Vlottende activa 2,08 1,93 2,04 2,27 2,34
kortlopende schulden

Solvabiliteit 1 Eigen vermogen 0,55 0,55 0,52 0,50 0,52
Totaal passiva

Solvabiliteit 2 Eigen vermogen + voorz 0,62 0,61 0,63 0,65 0,65
totaal passiva

Rentabiliteit Exploitatieresultaat x 100% -1,41% 0,01% 0,16% 0,40% 0,51%
totale baten

Weerstandsvermogen Eigen vermogen x 100% 19,50% 18,14% 18,41% 18,92% 19,48%
totale baten

Personele lasten / Personele lasten x 100% 82,66% 82,61% 82,10% 81,76% 81,56%
Totale lasten Totale lasten

Materiële lasten / Materiele lasten x 100% 17,34% 17,39% 17,90% 18,24% 18,44%
Totale lasten Totale lasten

Kapitalisatiefactor 1 Balanstotaal x 100% 35,39% 33,23% 35,16% 37,88% 37,34%
totale baten (excl. fin. baten)

Kapitalisatiefactor 2 Balanstotaal x 100% 35,29% 33,18% 35,11% 37,82% 37,28%
totale baten (incl. fin. baten)
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Aangegeven is als maximum voor grote besturen met totale baten > € 8.000.000:35%. 

De kapitalisatiefactor van de SKBA ligt nu nog rond de 35% dit is onder het maximum hetgeen 

betekent in de definiëring van de kapitalisatiefactor, dat de SKBA haar kapitaal efficiënt benut. Op 

termijn ligt boven de 35% . Na de beoogde fusie met SOPORA het komend jaar dient opnieuw 

gekeken te worden wat het streven van de nieuwe organisatie is mbt de kapitalisatiefactor, binnen 

de gestelde grenzen. 

De in bovenstaand overzicht opgenomen kengetallen kunnen afwijken van de kengetallen die zijn 

opgenomen in de meerjarenbegroting. Reden hiervan is dat bovenstaande kengetallen afgeleid zijn 

van de gerealiseerde cijfers van het kalenderjaar 2016 waardoor verschillen kunnen ontstaan. 

De financiële situatie van de SKBA is goed. Het ingezette beleid heeft een voldoende financiële 

basis. Alle kengetallen voldoen aan de gestelde normen. 

 

Totaal scholen Exploitatie Begroting  Begroting Begroting Begroting 

  2016 2017 2018 2019 2020 

            

Baten gewone bedrijfsvoering           

            

Rijksbijdragen OCW 9.231.578 9.300.200 9.243.800 9.202.700 9.178.100 

Overige overheidsbijdragen 123 0 0 0 0 

Overige baten 281.937 323.500 323.500 307.500 307.500 

            

Totaal baten 9.513.638 9.623.700 9.567.300 9.510.200 9.485.600 

            

Lasten gewone bedrijfsvoering           

            

Salarissen 8.011.555 6.981.000 7.059.000 6.991.000 6.932.000 

Overige personele lasten 0 980.200 796.000 765.400 777.100 

Afschrijvingen 186.612 187.900 223.800 241.200 252.000 

Huisvestingslasten 609.722 595.700 595.700 595.700 595.700 

Overige instellingslasten 911.088 892.700 892.700 893.700 895.700 

            

Totaal lasten 9.718.977 9.637.500 9.567.200 9.487.000 9.452.500 

            

Resultaat gewone bedrijsvoering -205.339 -13.800 100 23.200 33.100 

            

Financiële baten / lasten 9.376 15.000 15.000 15.000 15.000 

            

            

Resultaat na Fin. Baten en lasten -195.963  1.200 15.100 38.200 48.100 

            

Projecten 0 -85.000 0 0 0 

            

Resultaat -195.963  -83.800 15.100 38.200 48.100 

 

In 2016 is een exploitatietekort van € 195.963. De financiële consequenties van de 

meerjarenbeleidskeuzes zijn opgenomen in bovenstaande opstelling.  

 



Stichting Katholiek Basisonderwijs Alphen a/d Rijn 

 

Pagina 13 

 

3.3 Overige 

Het interne risicobeheersings- en controle systeem. 

Naast de (meerjaren) begroting, het formatieplan en het jaarverslag is een belangrijk onderdeel van 

de planning & control cyclus de periodieke management- en bestuursrapportage. Deze rapportages 

geven inzicht in de onderwijskwaliteit, financiën en personele inzet. Onder andere via deze 

rapportage worden ook de GMR en de RvT geïnformeerd.  

Budgetverantwoordelijken binnen SKBA hebben dagelijks inzicht in het online 

managementinformatiesysteem waarin informatie omtrent financiën, personele bezetting, 

loonkosten  beschikbaar is. 

Risico’s en onzekerheden 

In de meerjarenbegroting SKBA is uit voorzichtigheid rekening gehouden met een aantal 

onzekerheden. In 2015 is er wederom nog een risicoscan ingevuld op basis het instrument van  de 

POraad. In deze tool worden eerst de risico’s die zich voor kunnen doen ingeschat, daarna worden de 

risico’s beoordeeld op de kans van voordoen en impact als er nog helemaal geen maatregelen zijn 

genomen. Vervolgens wordt aangegeven welke maatregelen bij de SKBA van toepassing zijn en of 

een risico daarmee voldoende  is afgedekt. Het instrument gaat ervanuit dat de PDCAcirkel (Plan-do-

check-act) in het kader van kwaliteitsmanagement wordt gehanteerd en welke punten hiervan 

mogelijk extra aandacht behoeven.  

Vanwege de fusie is er in 2016 ism met een externe begeleider globaal een inschatting gemaakt van 

de risico’s die zich mogelijk voorgaan doen bij de nieuwe organisatie. Ook is intern bij de SKBA ism de 

raad van toezicht gekeken naar de risico’s van een fusietraject. De risico’s die ingeschat zijn voor de 

nieuw te  vormen organisatie zijn afhankelijk van d e harmonisatie van de verschillende zaken. 

Geconstateerd is dat beide organisaties apart voor de risico’s  “in  control “ zijn doordat zaken nu  

voldoende geregeld en belegd zijn. In de nieuwe organisatie Morgenwijzer zullen de verschillende 

zaken in elkaar geschoven en belegd gaan worden zoals: onderwijsbeleid, personeelsbeleid, 

materialen en middelen beleid, onderhoud , protocollen bij calamiteiten, verzekeringen, ICTbeleid, 

beveiliging en privacy, de plan en controlcyclus etc.In de zogenaamde harmonisatiekalender is een 

planning gemaakt om de verschillende onderwerpen uit te werken voor Morgenwijzer. 

De hoogte van de financiering van het onderwijs per onderwijsorganisatie blijft onduidelijk, doordat 

er wel plannen zijn op overheidsniveau maar geen duidelijke vertaling in hoe en wanneer gelden 

beschikbaar komen. Hierdoor ontstaat  het risico  dat  gelden of niet besteed worden op het juiste 

moment, of onvoldoende structureel worden ingezet. 

 

Modernisering bekostiging 

De ALV van de PO-raad heeft in een  ledenvergadering aangegeven de modernisering van de 

bekostiging van het primair onderwijs te willen onderzoeken en het verzoek aan OCW gedaan om de 

aanpassing van de bekostiging en de effecten daarvan te onderzoeken. Op de korte termijn worden 

geen consequenties verwacht. 

Op personeelsgebied is de arbeidsmarkt een risicofactor door het tekort aan goed opgeleide 

leerkrachten. Ook het ziekteverzuim is een punt van aandacht. 
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Raad van toezicht 

De raad van toezicht heeft een  eigen rapportage  gemaakt over het functioneren en de activiteiten 

van de raad van toezicht. In het algemeen deel van het jaarverslag is dit opgenomen in het hoofdstuk 

Raad van Toezicht. 

4. Jaarverslag Passend Onderwijs SKBA 

Doel van passend onderwijs is: 

Uitgangspunt bij passend onderwijs is de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Welke 

ondersteuning heeft een leerling nodig om zich optimaal  te kunnen ontwikkelen. Beoogd wordt een 

dekkend aanbod voor passend onderwijs te bieden. 

We gaan op de scholen  uit van ondersteuningsbehoefte in 3 vormen, namelijk large, medium en 

small op schoolniveau. 

Small: is basisondersteuning georganiseerd op de school zelf, zonder extra middelen. Iedere 

leerling krijgt de smalle ondersteuning. De ondersteuning speelt zich af binnen de groep. De 

groepsleerkrachten vervullen de centrale rol en zijn in staat handelingsgericht te werken. In elke 

groep is een overzicht met stimuleren, belemmerende factoren en onderwijsbehoeftes. Er wordt bij 

het werken gebruik gemaakt van gedifferentieerde instructie in lesstof, tempo en aandacht. De  

smalle ondersteuning wordt omschreven in het groepsoverzicht en het groepsplan.  

De leerkracht wordt eventueel ondersteund door de inzet van een onderwijsassistente. 

Medium: is basis-plus-ondersteuning binnen de school met een afgestemd leeraanbod. De leerling 

ontvangt extra hulp van de eigen leerkracht in de klas, waarbij de leerkracht geadviseerd wordt 

door specialisten binnen de school. Deze hulp wordt omschreven in het groepsplan. Het gaat om 

ondersteuning aan leerlingen waarover vaste afspraken binnen de school gelden zoals een dyslexie 

aanpak, gedragsaanpak of een ontwikkelingsperspectief. Een ontwikkelperspectief kan vanaf groep 

5 worden gemaakt voor leerlingen die het eindniveau van groep 8 niet gaan behalen. In het 

ontwikkelperspectief worden de doelen beschreven voor deze leerling, daarmee wordt tegemoet  

gekomen aan de speciale onderwijsbehoeften van een leerling.  

De leerkracht  zet  extra middelen in zoals het inzetten van een onderwijsassistent of extra 

materialen (afgestemd op de behoefte van het kind) 

De leerkracht wordt ondersteund door de inzet van een onderwijsassistenten en kan gebruik 

maken van het centrum voor ondersteuning. 

Large:  is extra ondersteuning met hulp van buiten de school. Nader onderzoek of observatie kan 

nodig zijn om ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling in beeld te krijgen. Ook kan de leerling 

gebaat zijn bij langdurige specifieke begeleiding.  

De leerling ontvangt deze begeleiding hoofdzakelijk van de eigen leerkracht in de klas, waarbij de 

leerkracht ondersteund wordt door een extern deskundige (bijv. Vanuit de SKBA, SWV, 

onderwijsassistent, ambulant begeleider, jeugdzorg of een REC.  

Daarnaast is er de gelegenheid om in aanmerking te komen voor speciale lesplaatsen. Dit betekent 

een plaatsing naar bijvoorbeeld het SBO (Op maat) of naar het speciaal onderwijs als de Horizon, 

de Weerklank en Prisma. De leerling heeft dan behoefte aan langdurige begeleiding hiervoor wordt 

een toelating aangevraagd.   
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Inzet van de gelden voor ondersteuning 

De gelden van het SWV worden ingezet op 3 onderdelen gecombineerd met een deel van de 

lumpsum. Grotendeels worden deze gelden va het SWV hiervoor rechtstreeks aan de scholen 

toebedeeld. Het deel voor specialisten en externen wordt niet toebedeeld aan de scholen maar 

ingezet naar behoeften. 

 

1. Taken van de Ibers in het kader van passend onderwijs 

• De IBer heeft als doel te zorgen dat de leerkracht zo zelfstandig mogelijk ondersteuning 

aan de leerlingen geeft, onafhankelijk van de IBer. De leerkracht is de regisseur van alles 

wat er om het kind gebeurt. De IB heeft in principe geen rechtstreekse relatie met ouders 

en /of kinderen. 

• De IBer  kan na analyse van de leerkracht ingeschakeld worden voor een diagnostisch 

gesprek of specifiek handelingsplan (toetsen en testen worden door de leerkracht zelf 

afgenomen). 

• Coaching van leerkrachten op basis van de specifieke leer-/ coachvraag van de leerkracht 

op het gebied van ondersteunen in de onderwijsbehoefte van leerlingen (na afweging of dit 

daadwerkelijk door de Iber dient te gebeuren of mogelijk anderen). 

• De Iber coördineert de BOT gesprekken  en neemt hieraan deel. 

Aantal Ibers: 3,47 kosten € 242.900 

NB Naast Ibers  hebben directeuren te taak om de zorg te dragen voor een  goede inzet van de 

medewerkers, zorg te dragen voor het overleg en het bewaken van de mogelijkheden van de 

school. 

2. Onderwijsassistenten 

Uitgangspunt is dat iedere school beschikt over een onderwijsassistent (OAS) die de (extra) 

ondersteuning  verzorgt.. De OAS kan worden ingezet ten behoeve van alle kinderen. 

Uiteraard wel zodanig dat kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte voldoende 

ondersteuning krijgen en dat er flexibiliteit is om nieuwe vragen te beantwoorden.  

Aantal OAS 3,61 kosten  € 162.450 

3. Specialisten, externen, taalklas en plusklas 

Specialisten en externe worden ingezet op specifieke vragen van leerlingen of groepen (zie 

hiervoor). In het kader van passen onderwijs. We zien regelmatig dat er gedragsproblemen 

in groepen ontstaan in combinatie met meerdere  leerlingen in een groep die extra 

ondersteuning nodig hebben of waar heel specifiek ondersteuningsvragen spelen. 

Kosten 2016: € 62.150 (deze gelden worden collectief ingezet) 

Naast de eigen inzet wordt er gebruik gemaakt via het SWV wordt gebruik gemaakt van het 

centrum voor ondersteuning voor  

- Adviseur en  onderwijs specialist 

- Steunpunt begaafden 

- Spelbegeleiding 

- Kindercoaching 

- Beeldcoaching 

- Nieuwkomers 

- Ondersteuning van dyslexie 

- Plusklas (gecombineerd met eigen plusklas) 
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Extra middelen 

In 2016 zijn er extra middelen € 44.600 (eenmalig)  toegekend vanuit het SWV  ivm een positief 

saldo van 2015. Deze zijn voornamelijk per school ingezet voor: 

- Extra materialen (tbv specifieke doelgroepen bijvoorbeeld  hoogbegaafden, dyslexie). 

- Scholing op specifieke onderwerpen en van onderwijsassistenten. 

- Incidentele extra inzet onderwijs assistenten. 

- Onderwijsontwikkeling door leerkrachten. 

Plaatsing extern in 2016:  

- 2x SO 

- 4x SBO  

 

Aantal ll extra ondersteuning 72 

Aantal groep gedrag ondersteuning 7 

 

Totaal kosten en gelden passend onderwijs 2016 

Ibers  €           242.900,00  

OAS  €           162.450,00  

Specialisten en anderen  €             62.150,00  

extra middelen   €             44.600,00  

   €           512.100,00  

Gelden vanuit het SWV   

structureel  €           353.200,00  

Extra 2016  €             44.600,00  

Totaal  €           397.800,00  
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5. Balans na resultaatbestemming per  31 december 2016

Activa

Materiële vaste activa 715.639          739.398          

Meubilair 226.073 257.517

Inventaris en apparatuur 17.771 17.747

ICT 227.419 191.172

Duurzame leermiddelen 224.919 270.989

Overige materiële vaste activa 19.457 1.973

715.639 739.398

Vorderingen 839.263 684.400

Ministerie van OCW 467.798 457.642

Overige overheden (gemeenten) 10.545 22.040

Overige vorderingen 320.157 167.795

Overlopende activa 40.763 36.923

839.263 684.400

Liquide middelen 1.755.613 1.915.690

Banken 1.755.613 1.915.090

Overige 0 600

1.755.613 1.915.690

Totaal  Activa 3.310.515 3.339.488

 31 december 2016  31 december 2015

€ €
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5. Balans na resultaatbestemming per  31 december 2016

Passiva

Eigen vermogen 1.829.880       2.025.843       

Algemene reserve 1.578.380 1.725.843

Bestemmingsreserves 251.500 300.000

1.829.880 2.025.843

Voorzieningen 230.687 240.155

Personeelsvoorzieningen 98.676 111.005

Overige voorzieningen 132.011 129.150

230.687 240.155

Kortlopende schulden 1.249.948 1.073.490

Crediteuren 360.499 231.778

Ministerie van OCW 65.834 0

Loonheffing en premies 279.345 316.255

Pensioenpremies 71.555 71.984

Overige overheden (gemeenten) 37.579 40.168

Overige kortlopende schulden 39.207 49.067

Overlopende passiva 395.929 364.238

1.249.948 1.073.490

Totaal  Passiva 3.310.515 3.339.488

 31 december 2016  31 december 2015

€ €
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5.1 Staat van baten en lasten 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015 

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW 9.231.578 9.085.800 8.911.414

Overige overheidsbijdragen en subsidies 123 0 982

Overige baten 281.937 268.500 234.567

Totaal  Baten 9.513.638 9.354.300 9.146.963

Lasten

Personele lasten 8.011.555 7.753.400 7.512.829

Afschrijvingen 186.612 187.500 175.238

Huisvestingslasten 609.722 572.700 617.302

Overige instellingslasten 911.088 866.300 841.318

Totaal  Lasten 9.718.977 9.379.900 9.146.687

Saldo baten en lasten -205.339 -25.600 276

Financiële baten en lasten

Financiële baten 9.376 27.500 15.806

Saldo financiële baten en lasten 9.376 27.500 15.806

Projecten 0 -134.000 0

Exploitatieresultaat -195.963 -132.100 16.082
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5.2 Kasstroomoverzicht over 2016

alsnog tonen

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -205.339 276

Afschrijvingen 186.612 175.238

Mutaties werkkapitaal

- Vorderingen -154.863 -31.479

- Kortlopende schulden 176.458 142.832

Mutaties voorzieningen -9.468 62.613

-6.600 349.480

Ontvangen interest 9.376 15.806

Betaalde interest 0 0

9.376 15.806

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa -162.853 -185.795

-162.853 -185.795

Mutatie liquide middelen -160.077 179.491

Beginstand liquide middelen 1.915.690 1.736.199

Mutatie liquide middelen -160.077 179.491

Eindstand liquide middelen 1.755.613 1.915.690

2016 2015

€
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5.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activiteiten

De Stichting Katholiek Basisonderwijs Alphen aan den Rijn verzorgt onderwijs aan de bij de scholen

ingeschreven leerlingen. 

ALGEMEEN

Vergelijking met vorig jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van het voorgaande jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs onder aftrek van eventuele

investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening

houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van

ingebruikneming.

Er wordt een activeringsgrens gehanteerd van € 500, investeringen onder de € 500 worden rechtstreeks ten

laste van het resultaat gebracht.

Schoolgebouwen

Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente en het juridisch eigendom

berust bij het bevoegd gezag. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is

opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële 

Regeling 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. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 

plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag anders wordt vermeld, 

worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij 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 zijn in hele euro's. 
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Inventaris en duurzame leer- en hulpmiddelen

Als ondergrens voor het activeren van duurzame middelen wordt een bedrag van € 500 aangehouden. Deze

ondergrens geldt per artikel of voor een groep van samenhangende artikelen.

De gehanteerde categorieën materiële vaste activa en de bijbehorende afschrijvingspercentages zijn:

Gebouwen en verbouwingen PM

Meubilair 6,67%

Inventaris en apparatuur 12,50%

ICT hardware 10,00% 12,50% 20,00% 33,33%

Duurzame leermiddelen 12,50%

Overige materiele vaste activa 10,00%

De afschrijving kan nooit over een langere periode plaatsvinden dan de technische levensduur.

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen zijn voor zover noodzakelijk gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een

voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije

beschikking van het bevoegd gezag en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen Vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en

wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de baten

en lasten. Deze reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de

toelichting op de balans.

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.

Bestemmingsreserve publiek

Deze publieke reserve betreft het door het bevoegd gezag reeds bestemde gedeelte van de

exploitatieoverschotten van het bevoegd gezag tot en met het verslagjaar. 

Resultaatbestemming

De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt plaats

op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of onttrokken

aan de publieke reserve tenzij aan de middelen een private herkomst ten grondslag ligt.
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Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de

nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Onderhoudsvoorziening

De onderhoudsvoorziening is gevormd ter egalisatie van de kosten die verbonden zijn aan het meerjarig

planmatig onderhoud en de exploitatievoorzieningen van de gebouwen van het bevoegd gezag. De

dotatie aan de voorziening is gebaseerd op de verwachte kosten en de periodiciteit waarmee

onderhoudswerken naar verwachting worden uitgevoerd op basis van een opgesteld onderhoudsplan dat

door het bevoegd gezag is goedgekeurd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van deze

voorziening gebracht.

Pensioenvoorziening

Het bevoegd gezag heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een

toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon.

Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, en wordt - conform

de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt

als toegezegde-bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten

worden verantwoord.

Personeelsvoorzieningen

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de

CAO dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding,

leeftijd van betrokkene(n), blijfkanspercentage en een uitkering bij 25 en 40 jarig jubileum conform de

CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening duurzame inzetbaarheid

In de voorziening duurzame inzetbaarheid is de verplichting per ultimo jaar opgenomen voor uitsluitend

het gespaarde aanvullende verlof volgens de CAO PO. Met het basisbudget (40 uur bij ft) in combinatie

met het aanvullende budget vanaf 57 jaar (130 uur bij ft) kunnen keuzes worden gemaakt die passen

binnen de levensfase en de persoonlijke situatie en die de duurzame inzetbaarheid vergroten.

Algemeen

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten

Rijksbijdragen

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare

doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) waar geen bestedingsplan aan ten grondslag ligt worden in

het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en

lasten. Niet-geoormerkte subsidies waaraan een specifiek bestedingsdoel is gekoppeld, worden op basis

van een bestedingsplan toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot

geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten 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 ten gunste van de staat

van baten en lasten 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

Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties m.u.v. het Ministerie van OCW voor

zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de huisvestingsverordening in mindering zijn

gebracht op de lasten.

Overige baten

Alle overige baten die kunnen worden toegerekend aan de exploitatie van het bevoegd gezag. 

Lasten

Personeelslasten

Onder de personele lasten zijn opgenomen de lonen en salarissen van het personeel in dienst van het

bevoegd gezag verminderd met ontvangen uitkeringen van Vervangingsfonds en uitkeringsinstanties.

Tevens zijn onder deze noemer opgenomen de overige personele lasten.

Afschrijvingen

De afschrijvingslasten worden berekend over de aanschaffingsprijs op basis van de onder materiële vaste

activa vastgelegde criteria rekening houdend met de economische levensduur.

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de kosten van huisvesting opgenomen. De lasten worden

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten

De overige lasten, die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van

onderwijs, worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten en

-kosten en kosten van ontvangen leningen

Resultaat

Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële baten en

lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen

resultaatbestemming.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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5.4 Toelichting op de balans na resultaatbestemming per  31 december 2016

Activa

Vaste activa

31-dec-16 31-dec-15

Materiële vaste activa in € in €

Meubilair 226.073 257.517

Inventaris en apparatuur 17.771 17.747

ICT 227.419 191.172

Duurzame leermiddelen 224.919 270.989

Overige materiële vaste activa 19.457 1.973

715.639 739.398

Verkrijgings Cum.afschr. Boek Investe- Desinveste Afschrij- Boek

Specificatie materiele prijs t/m t/m waarde ringen ringen vingen waarde

vaste activa 2015 2015 31-dec-15 2016 2016 2016 31-dec-16

Meubilair 625.010 -367.493 257.517 9.401 0 -40.845 226.073

Inventaris en apparatuur 49.696 -31.949 17.747 5.675 0 -5.651 17.771

ICT 487.180 -296.008 191.172 107.329 0 -71.082 227.419

Duurzame leermiddelen 660.185 -389.196 270.989 22.050 0 -68.120 224.919

Overige materiële vaste activa 2.320 -347 1.973 18.398 0 -914 19.457

1.824.391 -1.084.993 739.398 162.853 0 -186.612 715.639

Verkrijgings Cum.afschr. Boek

prijs t/m t/m waarde

2016 2016 31-dec-16 % %

Meubilair 634.411 -408.338 226.073 6,67%

Inventaris en apparatuur 55.371 -37.600 17.771 12,50%

ICT 594.509 -367.090 227.419 10,00% - 33,00%

Duurzame leermiddelen 682.235 -457.316 224.919 12,50%

Overige materiële vaste activa 20.718 -1.261 19.457 12,50%

1.987.244 -1.271.605 715.639

31-dec-16 31-dec-15

Vorderingen in € in €

Ministerie van OCW 467.798 457.642

Overige overheden (gemeenten) 10.545 22.040

Overige vorderingen 320.157 167.795

Overlopende activa 40.763 36.923

839.263 684.400

Verloopstaat overige Saldo Ontvangen Besteed Boeken tlv Overige Saldo

overheden (gemeenten) 31-dec-15 2016 2016 2016 2016 31-dec-16

Gemeente subsidie huisvesting 0 0 10.545 0 0 10.545

Gemeente subsidie schade/vandalisme 2.384 2.384 0 0 0 0

Gemeente subsidie nieuw-/verbouw 19.656 23.394 3.615 0 -123 0

22.040 25.778 14.160 0 -123 10.545

Afschrijvingspercentages
Samenvatting specificatie materiele vaste activa 

en afschrijvingspercentages
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31-dec-16 31-dec-15

Overige vorderingen (specificatie) in € in €

Vervangingsfonds 192.535 88.481

NUON/Energiedirect/DONG/Junis 4.635 1.179

Junis Kinderopvang 4.464 0

Rente 7.875 13.009

Overige vorderingen 110.648 65.126

320.157 167.795

31-dec-16 31-dec-15

Overlopende activa (specificatie) in € in €

Vooruitbetaalde kosten 40.763 36.923

40.763 36.923

31-dec-16 31-dec-15

Liquide middelen in € in €

Banken 362.925 534.709

Spaarrekeningen 1.392.688 1.380.381

Overige liquide middelen 0 600

1.755.613 1.915.690
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Passiva

31-dec-16 31-dec-15

Eigen vermogen in € in €

Algemene reserve 1.578.380 1.725.843

Bestemmingsreserve (publiek) 251.500 300.000

1.829.880 2.025.843

Saldo Bestemming Overige Saldo

Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking) 31-dec-15 resultaat mutaties 31-dec-16

Algemene reserve

Stichtingskapitaal 908 0 0 908

Algemene reserve 1.724.935 -147.463 0 1.577.472

Bestemmingsreserve (publiek)

Reserve ICT 200.000 -23.500 0 176.500

Reserve opbrengst en handelingsgericht werken 100.000 -25.000 0 75.000

2.025.843 -195.963 0 1.829.880

De totale bestemmingsreserve ICT ad € 200.000 is bedoeld om in de komende jaren extra te investeren in ICT in het onderwijs 

in relatie met de 21 eeuw vaardigheden die SKBA belangrijk vindt. Dit vraagt extra training en aanschaf van middelen.

Een nadere uitwerking is opgenomen in het beleidsplan 2015-2019.

De totale bestemmingsreserve opbrengst en handelingsgericht werken ad € 100.000 is bedoeld om de leerlingen het maximale te 

laten presteren. Dit vraagt extra training en aandacht in het handelingsgericht werken gebruik makend van leeropbrengsten.

Een nadere uitwerking is opgenomen in het beleidsplan 2015-2019.

31-dec-16 31-dec-15

Voorzieningen in € in €

Personeelsvoorzieningen 98.676 111.005

Overige voorzieningen 132.011 129.150

230.687 240.155

Specificatie voorzieningen Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo Kortlopend Langlopend

dotaties / onttrekkingen 31-dec-15 2016 2016 2016 31-dec-16 deel < 1 jr deel > 1 jr

Voorziening jubilea personeel 108.929 0 -16.520 -1.051 91.358 4.620 86.738

Voorziening personeel overig 2.076 5.242 0 0 7.318 0 7.318

Voorziening onderhoud gebouwen 129.150 250.000 -247.139 0 132.011 279.700 -147.689

240.155 255.242 -263.659 -1.051 230.687 284.320 -53.633

*) In 2017 wordt aan de voorziening onderhoud een bedrag van € 250.000 gedoteerd waardoor deze ultimo 2017 en daarop
volgende jaren niet negatief zal worden.

31-dec-16 31-dec-15

Kortlopende schulden in € in €

Crediteuren 360.499 231.778

Ministerie van OCW 65.834 0

Loonheffing en premies 279.345 316.255

Pensioenpremies 71.555 71.984

Overige overheden (gemeenten) 37.579 40.168

Overige kortlopende schulden 39.207 49.067

Overlopende passiva 395.929 364.238

1.249.948 1.073.490
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Verloopstaat overige Saldo Ontvangen Besteed Boeken tgv Overige Saldo

overheden (gemeenten) 31-dec-15 2016 2016 2016 2016 31-dec-16

Gemeente subsidie 1e inrichting olp 23.503 29.607 15.531 0 0 37.579

Gemeente subsidie diverse aanvragen 16.665 54.509 71.490 -316 0 0

40.168 84.116 87.021 -316 0 37.579

31-dec-16 31-dec-15

Overige kortlopende schulden (specificatie) in € in €

Diverse te betalen premies 39.207 49.067

39.207 49.067

31-dec-16 31-dec-15

Overlopende passiva (specificatie) in € in €

Vooruitontvangen investeringssubsidies 11.673 23.608

Rechten vakantiegeld 226.002 221.438

Vooruitontvangen en -gefactureerd (o.a. cultuursubsidie) 93.822 0

Overige overlopende passiva 64.432 119.192

395.929 364.238
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6. Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Bedrag van Ontvangen t/m

Omschrijving toewijzing verslagjaar

Kenmerk Datum € € gereed niet gereed

Totaal 0 0 0 0

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo boekjaar

Bedrag van Ontvangen t/m Totale Te verrekenen

Omschrijving toewijzing verslagjaar Totale kosten ultimo verslagjaar

Kenmerk Datum € € € €

Totaal 0 0 0 0

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Totaal kosten Saldo nog te

Bedrag van Saldo per Ontvangen in Lasten in per verrekenen

Omschrijving toewijzing 01-01-2016 verslagjaar verslagjaar per 31-12-2016 ultimo verslagjaar

Kenmerk Datum € € € € € €

Totaal 0 0 0 0 0 0

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

De prestatie is ultimo

verslagjaar cf beschikking
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7. Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Overzicht overeeenkomsten SKBA Ingangs/actualisatied

atum

Opzegtermijn Looptijd Omvang in euro

Bewegingsonderwijs Sportspectrum 22-8-2016 Stopt automatisch per 

einddatum

9-7-2017

€ 94.780

Onderwijsadvies leerlingenzorg 1-1-2016

Stopt automatisch per 

einddatum

1 jaar

€ 69.000

Natuur, Milieu en Educatie (NME) 1-8-2013 2 maanden 4 jaar € 4.000

Cultuurpalet 1-5-2016 geen 1-8-2020 € 19.000

ICT beheer 1-6-2016

Stopt automatisch per 

einddatum

1 jaar

€ 37.000

OHM financiele en personele administratie 1-1-2016

Stopt automatisch per 

einddatum

1 jaar

€ 124.000

Aksent op schoon 1-1-2016

Stopt automatisch per 

einddatum

1 jaar

€ 37.000

Otis liftonderhoud Bonifacius 1-9-2014 6 maanden Onbepaalde tijd € 2.000

RICOH kopieerapparaten 1-3-2014 6 maanden 28-2-2019 € 43.000

Vendor handdoeken/wc automaten 1-7-2016 6 maanden 3 jaar € 14.000

Vliko afval 1-4-2017 3 maanden Onbepaalde tijd € 8.000

Dean Connect 23-1 / 19-2-2016 3 maanden 1 jaar € 6.200

Rooftop zonnepanelen 1-8-2013 geen 10 jaar € 3.600

DVEP + DONG (collectief met KBO) Europees 

aanbesteed via Verus 1-1-2015 nvt 31-12-2020 € 125.000
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8. Toelichting op de staat van baten en lasten 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW

OCW lumpsum 6.322.224 6.258.000 6.123.893

OCW personeels en arbeidsmarktbeleid 965.814 957.600 884.717

OCW prestatiebox 191.527 153.600 170.471

OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden 398.485 344.100 319.213

OCW materiële instandhouding 1.353.528 1.372.500 1.337.751

OCW overige subsidies 0 0 75.369

9.231.578 9.085.800 8.911.414

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Gemeente overige bijdragen 123 0 982

123 0 982

Overige baten

Ouderbijdragen 166.884 211.700 158.902

Verhuur 50.103 45.800 49.012

Detachering personeel 20.921 0 0

Sponsoring 21.868 0 0

Baten van derden 3.868 0 1.427

Vervangingsfonds bijdragen en subsidies 0 0 1.192

Overige baten 18.293 11.000 24.034

281.937 268.500 234.567

Totaal baten 9.513.638 9.354.300 9.146.963
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

In € In € In €

Lasten

Loonkosten personeel

Loonkosten bestuur, directie en toezicht 859.114 782.000 796.589

Loonkosten onderwijzend personeel 5.153.868 5.442.000 5.194.080

Loonkosten onderwijsondersteunend personeel 691.479 628.000 647.582

Loonkosten vervangingen 221.341 233.500 277.084

Loonkosten overig -154 0 52

6.925.648 7.085.500 6.915.387

Overige personele kosten

Inhuur personeel niet in loondienst 1.250.029 571.200 701.416

Scholing en opleiding personeel 126.788 116.000 108.866

Personeelsbijeenkomsten, overleg, beleid en zorg 28.991 26.000 46.454

Werving en selectie 20.104 0 0

Representatie, bijeenkomsten en consumpties 6.190 23.000 2.820

Kosten kwaliteit en projecten 35.729 89.200 34.348

Overige personele kosten 43.198 26.000 87.991

Dotaties personele voorzieningen -12.329 0 12.587

1.498.700 851.400 994.482

Uitkeringen personeel en vervangers

Uitkeringen (-/-) -412.793 -183.500 -397.040

-412.793 -183.500 -397.040

Personele lasten 8.011.555 7.753.400 7.512.829

Specificatie personele lasten naar samenstelling

Brutolonen en salarissen 5.419.614 5.579.500 5.349.535

Sociale lasten 904.363 904.000 938.718

Pensioenlasten 601.671 602.000 627.134

Totaal lonen en salarissen 6.925.648 7.085.500 6.915.387

In de pensioenlasten 2016 en 2015 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

In € In € In €

Afschrijvingen

Afschrijvingskosten meubilair 40.845 40.300 39.404

Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 5.651 76.200 5.821

Afschrijvingskosten ICT 71.082 71.000 62.587

Afschrijvingskosten leermiddelen 68.120 0 67.194

Afschrijvingskosten overige mva 914 0 232

186.612 187.500 175.238

Huisvestingslasten

Huur terreinen en gebouwen 23.558 18.000 11.767

Klein onderhoud gebouwen en terreinen 90.303 64.400 98.764

Energie en water 134.531 151.500 136.346

Schoonmaakkosten 83.985 72.400 90.632

Heffingen en vuilafvoer 26.781 16.400 29.793

Groot onderhoud 0 167.400 199.974

Onttrekking voorziening onderhoud 0 -167.400 -199.974

Dotatie voorziening onderhoud 250.000 250.000 250.000

Overige huisvestingslasten 564 0 0

609.722 572.700 617.302

Administratie, beheer en bestuur

Administratie en advisering door derden 125.700 121.500 135.884

Accountantskosten 15.730 10.000 13.181

Contributie besturenorganisaties 18.567 18.500 18.083

Verzekeringen 4.234 4.300 4.118

Medezeggenschap 2.998 7.200 3.642

Telefonie / Dataverbindingen 17.462 15.100 16.916

Schooladministratie 13.500 9.500 10.549

Contributies scholenorganisaties 2.939 4.200 3.528

Overige schoolgebonden kosten 17.438 126.900 16.133

Overige lasten beheer en administratie 104.064 51.000 125.276

322.632 368.200 347.310

Uitsplitsing accountantskosten

Honorarium onderzoek jaarrekening 15.730 10.000 13.181

Honorarium andere controleopdrachten 0 0 0

Honorarium fiscale adviezen 0 0 0

Honorarium andere niet-controledienst 0 0 0

15.730 10.000 13.181
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

In € In € In €

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties 205.300 171.900 169.807

Reproductiekosten 66.479 52.400 54.030

Kosten en onderhoud meubilair en inventaris 8.820 5.600 1.758

Beheer en kosten ICT incl. adm. licenties 82.808 96.300 100.487

363.407 326.200 326.082

Overige lasten

Activiteiten, werkweken en excursies 199.566 153.900 134.333

Overige schoolkosten 25.483 18.000 33.593

225.049 171.900 167.926

Overige instellingslasten 911.088 866.300 841.318

Totaal lasten 9.718.977 9.379.900 9.146.687

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Rentebaten en dividenden 9.376 27.500 15.806

9.376 27.500 15.806

Resultaat -195.963 1.900 16.082

Projecten 0 -134.000 0

Resultaat -195.963 -132.100 16.082
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9. (Voorstel) bestemming van het resultaat

Het exploitatieresultaat over het jaar 2016 bedraagt € 195.963 negatief.

Het bestuur heeft vastgesteld, vooruitlopend op de goedkeuring van de Raad van Toezicht, om het exploitatieresultaat 

toe te voegen aan de algemene reserve.

Vooruitlopend op de goedkeuring door de Raad van Toezicht is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-15 resultaat mutaties 31-dec-16

€ € € €

Stichtingskapitaal 908 0 0 908

Algemene reserve 1.724.935 -147.463 0 1.577.472

Bestemmingsreserves publiek 300.000 -48.500 0 251.500

2.025.843 -195.963 0 1.829.880

De reserves zijn in detail als volgt gemuteerd:

Stand Bestemming Overige Stand

31-dec-15 resultaat mutaties 31-dec-16

€ € € €

Stichtingskapitaal 908 0 0 908

Algemene reserve 1.724.935 -147.463 0 1.577.472

Reserve ICT 200.000 -23.500 0 176.500

Reserve opbrengst en handelingsgericht werken 100.000 -25.000 0 75.000

2.025.843 -195.963 0 1.829.880
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10. Gebeurtenissen na balansdatum

Met ingang van 01 augustus 2017 zal de SKBA met SOPORA fuseren tot de nieuwe organisatie Morgenwijzer.

Deze fusie is onderdeel van het regioplan waarbij samen met de nieuwe organisatie Wijdevenen, die

ontstaan is door een fusie van De Veenplas en De Woudse Venen, onderwijs voor de regio wordt

gegeven.
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11. Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Per  31 december 2016 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:

Naam

Juridische 

vorm

code 

activiteiten

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek Stichting 4

Regionaal Transfer Centrum (RTC) Cella Stichting 4

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen aan den Rijn Stichting 4

Stichting Primair Onderwijs WIJdeVenen Stichting 4
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12. WNT-verantwoording 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

ingegaan. Per 1 januari 2016 is de maximale beloning afhankelijk van het aantal complexiteitspunten van de organisatie.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Stichting Katholiek Basisonderwijs Alphen a/d Rijn van

toepassing zijnde regelgeving het WNT maximum voor het onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in het boekjaar 2016 is € 128.000

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor

topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband

nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%

en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Functie

Duur dienstverband 1-jan-16 31-dec-16

Omvang dienstverband (in fte)

Gewezen topfunctionaris

(fictieve) dienstbetrekking?

Zo niet, langer dan 6 maanden

binnen 18 maanden werkzaam?

Individueel WNT-maximum

Bezoldiging

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Gegevens 2015

Duur dienstverband 1-jan-15 31-dec-15

Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging 2015

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015

Individueel WNT-maximum 2015

Bezoldiging toezichthoudende 

topfunctionarissen

Functie

Duur dienstverband 1-jan-16 31-dec-16 1-jan-16 31-dec-16 1-jan-16 31-dec-16

Individueel WNT-maximum 

Bezoldiging

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Gegevens 2015

Duur dienstverband 1-jan-15 31-dec-15 1-jan-15 31-dec-15 1-jan-15 31-dec-15

Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging 2015

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015

Individueel WNT-maximum 2015

J.M.H. de Heij

1,0

Vz. College van bestuur

Nee

Ja

nvt

106.298

128.000

92.950

13.348

Voorzitter Lid Lid

5.500 5.500 5.500

6.248 6.248 6.248

93.526

106.298

165.901

11.151

104.677

1,0

5.500 5.500 5.500

19.200 12.800 12.800

5.500 5.500 5.500

R.J.F. Overmars C.C.M. Arkesteijn P. Kop

24.885 16.590 16.590

nvt nvt nvt

6.248 6.248 6.248
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Functie

Duur dienstverband 1-jan-16 31-dec-16 1-jan-16 31-dec-16 1-jan-16 31-dec-16

Individueel WNT-maximum 

Bezoldiging

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Motivering indien overschrijding

Gegevens 2015

Duur dienstverband 1-jan-15 31-dec-15 1-jan-15 31-dec-15 1-jan-15 31-dec-15

Omvang dienstverband (in fte)

Bezoldiging 2015

Beloning

Belaste onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015

Individueel WNT-maximum 2015

5.500 5.500 5.500

12.800 12.800 12.800

I.C.H.G. Klapper G.E. den Heeten G.J.M. Verheugd

Lid Lid Lid

nvt nvt nvt

5.500 5.500 5.500

5.500 5.500 5.500

6.248 6.248 6.248

6.248 6.248 6.248

16.590 16.590 16.590
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13. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

blz 1 acc verkl
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blz 2 acc verkl
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Bijlagen



Stichting Katholiek Basisonderwijs Alphen a/d Rijn

14. Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 28601

Naam instelling Stichting Katholiek Basisonderwijs Alphen a/d Rijn

KvK-nummer 41165477

Adres Henry Dunantweg 30, 2402 NR  ALPHEN AD RIJN

Postadres Postbus 290, 2400 AG  ALPHEN AD RIJN

Telefoon 0172-437817 

E-mailadres secretariaat@skba.nl 

Website www.skba.nl

Contactpersoon

Naam Mw. J.H.M. de Heij

Adres Henry Dunantweg 40, 2402 NR  Alphen a/d Rijn

Telefoon 0172-437817

E-mailadres secretariaat@skba.nl

BRIN-nummers

28601 Stg Kath Basisond Alphen ad Rijn Bovenschools

11OT RK BS Het Spinnewiel

12JI RK BS Het Spectrum

12RU RK BS De Jenaplaneet

13PA RK BS Bonifacius

23RG RK BS De Meridiaan

28BJ Het Vianova
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Leeftijd < 30 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60+ Totaal

Bonifacius 2 9 4 10 6 31

Directie 1 1 2

OP 2 7 2 10 4 25

OOP 1 1 2 4

Jenaplaneet 2 6 8 2 0 18

Directie 1 1

OP 2 5 4 1 12

OOP 1 3 1 5

Meridiaan 0 10 8 7 7 32

Directie 1 1

OP 10 6 4 7 27

OOP 1 3 4

Spectrum 3 7 4 14 9 37

Directie 1 1

OP 3 5 3 10 7 28

OOP 1 1 4 2 8

Spinnewiel 2 4 5 5 2 18

Directie 1 1

OP 2 3 4 1 1 11

OOP 1 1 4 6

Vianova 0 10 7 8 1 26

Directie 1 1 2

OP 10 5 5 20

OOP 1 2 1 4

Bovenschools 0 2 2 1 0 5

Directie 1 1 2

OOP 2 1 3

Totaal 9 46 34 43 24 156

Het totaal aantal medewerkers wijkt af van de som van de individuele scholen. 

Dit is te verklaren doordat  een aantal medewerkers op meerder scholen werkzaam is.

De dubbeltelling is er uit gehaald

Teldatum is 1 januari 2016

Man % Vrouw % Totaal

Bonifacius 4 13% 27 87% 31

Jenaplaneet 1 6% 17 94% 18

Meridiaan 4 13% 28 88% 32

Spectrum 4 11% 33 89% 37

Spinnewiel 2 11% 16 89% 18

Vianova 1 4% 25 96% 26

Bovenschools 1 20% 4 80% 5

Totaal 15 10% 141 90% 156

Het totaal aantal medewerkers wijkt af van de som van de individuele scholen. 

Dit is te verklaren doordat  een aantal medewerkers op meerder scholen werkzaam is.

De dubbeltelling is er uit gehaald

Teldatum is 1 januari 2016
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Directie OP OOP Totaal

Bonifacius 3 3

Jenaplaneet 1 1

Meridiaan 1 1

Spectrum 1 1

Spinnewiel 1 1

Vianova 1 1 2

Bovenschools 0

Kernteam 4 4

Totaal 1 10 1 12

medewerkers die een tijdelijke baan hebben, gebaseerd op vervanging en / of korter dan een half jaar

en ingehuurde medewerkers zijn niet in dit overzicht meegenomen

Het totaal aantal medewerkers wijkt af van de som van de individuele scholen. 

Dit is te verklaren doordat  een aantal medewerkers op meerder scholen werkzaam is.

De dubbeltelling is er uit gehaald

FPU / pensioen Einde contract Andere baan Andere reden Totaal

Bonifacius 1 1

Jenaplaneet 0

Meridiaan 5 5

Spectrum 1 1 1 3

Spinnewiel 1 1

Vianova 1 1

Bovenschools 0

Totaal 6 0 3 2 11

medewerkers die een tijdelijke baan hebben, gebaseerd op vervanging en / of korter dan een half jaar

en ingehuurde medewerkers zijn niet in dit overzicht meegenomen

Medewerkers nieuw in dienst in 2016

Medewerkers uit dienst in 2016
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Bonifacius Jenaplaneet Meridiaan Spectrum Spinnewiel Vianova Totaal

Van

Bonifacius 1 1

Jenaplaneet 1 1 2

Meridiaan 2 1 3

Spectrum 1 1

Spinnewiel 1 1

Vianova 0

Kernteam 1 4 4

Bovenschools 0

Totaal 2 3 1 5 0 2 12

medewerkers die een tijdelijke baan hebben, gebaseerd op vervanging en / of korter dan een half jaar

en ingehuurde medewerkers zijn niet in dit overzicht meegenomen

Het totaal aantal medewerkers wijkt af van de som van de individuele scholen. 

Dit is te verklaren doordat  een aantal medewerkers op meerder scholen werkzaam is.

De dubbeltelling is er uit gehaald

ZW OV ZW + OV Totaal

Bonifacius 1 1 2

Jenaplaneet 0

Meridiaan 2 2

Spectrum 0

Spinnewiel 1 3 4

Vianova 2 2 4

Bovenschools 0

Totaal 4 6 2 12

Medewerkers waarvan het zwangerschapsverlof overloopt van 2015 in 2016 of 2016 in 2017

worden bij 2016 geteld indien meer dan de helft van het betreffende verlof in 2016 valt
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Bonifacius 1 1 1 3

Jenaplaneet 1 1

Meridiaan 1 1 2 4

Spectrum 1 1 1 3

Spinnewiel 1 1

Vianova 0

Bovenschools 1 1

Totaal 5 2 1 4 1 13

Interne mobiliteit in 2016

Zwangerschaps (ZW) - en ouderschapsverlof (OV) in 2016

Jubileum
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2016 2015 2014 2013 2012 2011 2008 2007

Bonifacius 12,14% 6,43% 7,81% 14,30% 10,50% 4,70% 4,59% 0,97%

Jenaplaneet 4,27% 5,14% 10,32% 6,60% 3,70% 1,40% 1,16% 2,20%

Meridiaan 9,15% 5,21% 6,02% 7,70% 4,80% 6,90% 6,65% 4,94%

Spectrum 7,61% 7,89% 4,93% 5,20% 6,40% 9,10% 4,44% 4,14%

Spinnewiel 6,75% 14,39% 2,82% 3,40% 0,90% 3,40% 2,39% 1,49%

Vianova 3,51% 11,64% 6,42% 5,50% 7,60% 9,20% 23,04% 2,71%

Bovenschools onbekend 16,66% 12,96% 2,50% 13,30% 0,20% 1,78% 0,07%

SKBA totaal 7,57% 7,74% 6,62% 7,60% 6,30% 6,70% 4,80% 3,25%

Landelijk 6,30% 6,00% 6,50% 6,44% 6,46% 6,00% 5,94%

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2008 2007

Bonifacius 1,14 0,87 0,62 0,76 1,23 1,22 0,78 0,51

Jenaplaneet 1,26 1,05 0,72 0,5 0,89 0,89 0,94 0,86

Meridiaan 1 0,68 1,15 0,71 0,71 1,06 1,01 1,02

Spectrum 1,74 1,33 1,16 0,88 0,5 1 0,80 0,70

Spinnewiel 0,92 0,87 1,29 0,47 0,44 0,8 0,89 0,71

Vianova 0,94 0,7 0,95 0,73 1,05 1,2 0,65 1,60

Bovenschools onbekend 0 0,33 0,8 0,8 0,33 0,83 0,16

SKBA totaal 1,21 0,94 0,95 0,88 0,79 1,13 0,88 0,80

Landelijk 1,1 1,1 1,2 1,05 1,00 1,11 0,92

OP Aantal

Leerkracht 122

Onderwijsassistent 3

Adjunct directeur 2

School directeur 6

OOP

Secretaresse 3

Concierge 6

Medewerker schoonmaak 8

Overblijfcoordinator 2

College van bestuur 1

Personeelsconsulent 1

Bovenschools directiesecretaresse1

Bovenschools administratief medewerker1

Totaal SKBA 156

Betreft het aantal medewerkers op 1 januari 2016

Verzuimfrequentie

landelijke cijfers voor 2016 worden in juli 2017 verwacht

de cijfers voor de bovenschoolse organisatie zijn niet uit youforce te halen

de cijfers voor de bovenschoolse organisatie zijn niet uit youforce te halen

Verzuimpercentage

landelijke cijfers voor 2016 worden in juli 2017 verwacht
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15. Exploitatieoverzicht 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW

OCW lumpsum regulier 6.322.224 6.258.000 6.123.893

OCW personeels- en arbeidsmarktbeleid 965.814 957.600 884.717

OCW subsidie studieverlof 0 0 7.045

OCW prestatiebox 191.527 153.600 170.471

OCW via SWV Passend Onderwijs regulier 312.360 344.100 217.113

OCW via SWV Passend Onderwijs LGF 41.523 0 99.304

OCW via SWV Passend Onderwijs overig 44.602 0 2.796

OCW materiële instandhouding 1.353.528 1.372.500 1.337.751

OCW subsidie oop 0 0 5.722

OCW diverse geoormerkte subsidies 0 0 49.950

OCW diverse niet-geoormerkte subsidies 0 0 12.652

Totaal bijdragen Ministerie van OCW 9.231.578 9.085.800 8.911.414

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Gemeente overige 123 0 982

Totaal bijdragen overige overheid 123 0 982

Overige baten

Verhuur en medegebruik lokalen 50.103 45.800 49.012

Derden bijdragen personeel 20.921 0 0

Sponsoring projecten 21.868 0 0

Ouderbijdragen algemeen 165.809 211.700 157.742

Ouderbijdragen kamp/werkweek 1.075 0 1.160

Derden bijdragen overig 3.868 0 1.427

Vervangingsfonds projecten 0 0 1.192

Overige (onvoorziene) baten 18.293 11.000 24.034

Totaal overige baten 281.937 268.500 234.567

Totaal baten 9.513.638 9.354.300 9.146.963

Pagina 48



Stichting Katholiek Basisonderwijs Alphen a/d Rijn

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

In € In € In €

Lasten

Loonkosten personeel

Loonkosten bestuur (CvB) 122.634 0 125.138

Loonkosten directie 729.067 782.000 671.451

Loonkosten directie projecten 7.413 0 0

Loonkosten onderwijspersoneel 5.149.352 5.442.000 5.190.146

Loonkosten op projecten 4.516 0 0

Loonkosten op derden 0 0 3.934

Loonkosten onderwijsonderst.personeel 691.322 628.000 642.252

Loonkosten oop projecten 157 0 7.204

Loonkosten oop schoonmaakpersoneel 0 0 -1.874

Loonkosten vervanging ouderschapsverlof 0 0 4.848

Vf loonkosten vervanging (ziek) 141.844 0 259.546

Loonkosten vervanging eigen rekening 12.551 233.500 12.175

Loonkosten vervangingen RTC 66.301 0 0

Loonkosten verv. zwangerschapsverlof 645 0 515

Loonkosten verschillenrekening -154 0 52

Totaal loonkosten personeel 6.925.648 7.085.500 6.915.387

Overige personele kosten

Inhuur payroll / uitzendkrachten 1.042.474 370.000 580.367

Inhuur schoolbegeleiding 69.040 70.600 72.177

Overige inhuur personeel 138.515 130.600 48.872

Scholing personeel en management 126.788 116.000 108.866

Werving en selectie personeel 20.104 0 0

Personeelsverzekeringen -1.056 0 0

Bgz arbozorg en arbobeleid 30.047 26.000 46.454

Vf premiedifferentiatie 0 0 57.542

Representatie jubilea en inf. bijeenk. 6.190 23.000 2.820

Overige personele kosten -606 26.000 1.397

Loonkosten vervangingen via RTC 14.368 0 0

Kosten ivm diverse projecten 35.729 89.200 34.348

Kosten werkkostenregeling 29.436 0 29.052

Dotatie voorziening jubilea personeel -17.571 0 10.511

Dotatie ovg personele voorzieningen 5.242 0 2.076

Totaal overige personele lasten 1.498.700 851.400 994.482
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Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

In € In € In €

Uitkeringen personeel en vervangers

Vf bijdragen vervangers (-/-) -190.287 -183.500 -216.374

Levensloop uitkeringen (-/-) 0 0 -16.365

Overige uitkeringen (-/-) -222.506 0 -164.301

Totaal uitkeringen personeel -412.793 -183.500 -397.040

Totaal personeelslasten 8.011.555 7.753.400 7.512.829

Afschrijvingen

Afschrijvingskosten meubilair 40.845 40.300 39.404

Afschrijvingskosten invent./apparatuur 5.651 76.200 5.821

Afschrijvingskosten ict 71.082 71.000 62.587

Afschrijvingskosten duurzame leermiddelen 68.120 0 67.194

Afschrijvingskosten overige mva 914 0 232

Totaal afschrijvingslasten 186.612 187.500 175.238

Huisvestingslasten

Huur sportterreinen 1.232 0 0

Huur lokalen 18.671 18.000 5.833

Huur gymlokalen 0 0 734

Huur andere ruimten 3.655 0 5.200

Klein (klachten) onderhoud 34.678 44.100 48.110

Contractonderhoud 27.170 0 23.035

Beveiligingskosten gebouw 28.455 20.300 27.619

Energie 126.911 143.800 128.704

Water 7.620 7.700 7.642

Schoonmaakbedrijf 56.068 50.700 63.063

Schoonmaakmaterialen 27.917 21.700 27.569

Publiekrechtelijke heffingen 16.181 8.500 20.127

Vuilafvoer 10.600 7.900 9.666

Schilderwerk binnenzijde 0 0 2.716

Technisch onderhoud 0 0 186.569

Ingrijpend onderhoud 0 167.400 10.689

Onttrekking voorziening onderhoud 0 -167.400 -199.974

Dotatie voorziening onderhoud 250.000 250.000 250.000

Overige (onvoorz.) huisvestingslasten 564 0 0

Totaal huisvestingslasten 609.722 572.700 617.302
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Stichting Katholiek Basisonderwijs Alphen a/d Rijn

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

In € In € In €

Overige instellingslasten

Administratie, beheer en bestuur

Uitbestede administratie en advisering 124.328 120.000 133.895

Uitbesteding materieel beheer 1.372 1.500 1.989

Accountant onderzoek jaarrekening 15.730 10.000 13.181

Contributie besturenorganisaties 18.567 18.500 18.083

Verzekeringen 4.234 4.300 4.118

Bestuurs- en beheerskosten 6.636 51.000 10.916

Vergoedingen RvT / bestuursleden 39.928 0 45.360

Kosten fusie/samenwerking 55.174 0 66.278

Medezeggenschap 2.998 7.200 3.642

Telefonie / Dataverbindingen 17.462 15.100 16.916

Schooladministratie 9.340 7.300 6.788

Vakliteratuur en abonnementen 4.160 2.200 3.761

Contributie scholenorganisaties 2.939 4.200 3.528

Public relations en contacten 17.438 17.900 16.133

Tussenschoolse opvang 0 109.000 0

Bankkosten (geen rente) 2.326 0 2.722

Totaal administratie, beheer en bestuur 322.632 368.200 347.310

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Investering dz leerm < € 500 of < € 2.500 3.529 3.100 2.679

Onderwijsleerpakket 153.861 127.500 123.101

Zorg rugzak wsns (materieel) 0 0 725

Licenties/ kst onderwijssoftware 47.910 41.300 43.302

Reproductiekosten 66.479 52.400 54.030

Investering meubilair < € 500 of < € 2.500 6.211 3.200 1.231

Onderhoud meubilair/inventaris 2.609 2.400 527

Systeembeheer 42.405 50.000 43.629

Licenties/kst syst-/adm software 27.405 41.300 44.706

ICT diverse kosten 12.998 5.000 12.152

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 363.407 326.200 326.082
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Stichting Katholiek Basisonderwijs Alphen a/d Rijn

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

In € In € In €

Overige lasten

Huishouding 20.044 14.100 16.159

Representatiekosten naar derden 5.439 3.900 3.941

Werving leerlingen en PR 0 0 1.452

Activiteiten en culturele vorming 31.425 28.500 23.913

Kamp / werkweek e.d. 2.110 0 4.559

Kosten cultuureducatie 22.500 0 0

Kosten algemeen tlv ouderbijdragen 143.531 125.400 105.861

Overige (onvoorziene) lasten 0 0 12.041

Totaal overige lasten 225.049 171.900 167.926

Totaal overige instellingslasten 911.088 866.300 841.318

Totaal lasten 9.718.977 9.379.900 9.146.687

Financiële baten en lasten

Rente (spaar)rekeningen 9.376 27.500 15.806

Totaal financiële baten 9.376 27.500 15.806

Totaal financiële baten en lasten 9.376 27.500 15.806

Projecten 0 -134.000 0

Totaal projecten 0 -134.000 0

Resultaat -195.963 -132.100 16.082
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