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Vo o rw o o r d  
 
 
Graag presenteren we u het Algemeen Jaarverslag 2018. 
 
In dit Algemeen Jaarverslag 2018 is ook het financieel jaarverslag opgenomen. Met het Algemeen 
Jaarverslag 2018 volgt het bestuur de richtlijnen van de overheid voor de inhoud van een jaarverslag.  
 
Hierin is onder meer aandacht voor  

 de relatie tussen financiën en het strategisch beleid van de Stichting; 

 de onderwijskundige ontwikkelingen; 

 ontwikkelingen op het gebied van personeel en huisvesting.  
 
In het kader van horizontale verantwoording zetten wij dit jaarverslag in een publieksversie tevens ter 
informatie op onze site.  
 
Wij nodigen u van harte uit om te reageren op dit jaarverslag!  
 
 
Namens het bestuur, 
 
C.A. Altena 
Uitvoerend bestuurder a.i. 
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1 .  I n l e i d i ng  
 
 
Stichting De Oorsprong voor protestantschristelijk onderwijs te Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede 
is opgericht op 3 november 2004 en beheert zeven scholen. Op 1 januari 2019 wijzigde de rechtsvorm 
van vereniging naar stichting. 
 
Uitgangspunten van de Stichting 
a. Grondslag van de Stichting:  

De Stichting heeft de Bijbel als grondslag en het Evangelie van Jezus Christus als inspiratiebron voor 
het beleidsmatig en onderwijskundig handelen. 

 
b. Doel van de Stichting:  

- het in stand houden, stimuleren en bevorderen van het geven van protestantschristelijk onderwijs 
volgens de grondslag op het werkgebied van de Stichting; 

- het stimuleren van samenwerking tussen de scholen; 
- het bevorderen van de belangen van de scholen. 

 
c. Missie van de Stichting:  

Ontzag voor God is het begin van alle wijsheid (Spreuken 1:7) 
 
Motto ’Kwaliteit en kansen voor al onze kinderen’ 
Het centrale motto van De Oorsprong geeft de ambitie en de richting aan waarmee wij de komende jaren 
willen werken. 
 
Vanuit onze protestantschristelijke identiteit willen wij (De Oorsprong én haar medewerkers): 
- de kinderen vertrouwd maken met de Bijbel en de daarop gebaseerde protestantschristelijke 

waarden en normen van waaruit we ons laten inspireren in ons denken en handelen;  
- ouders en kinderen welkom heten die zich thuis voelen bij onze manier van werken en leven; 
- dat dit zichtbaar is in ons gedrag en het omgaan met de kinderen en hun ouders; 
- kinderen respect bijbrengen voor de leefwijze en opvattingen van anderen. 
 
Onze visie is: Vanuit onze identiteit en missie staat het bieden van kwalitatief en eigentijds onderwijs 
centraal. 
  
In dit kader zijn vier gezamenlijke onderwerpen als speerpunt voor het strategisch beleid 2015-2019 
geformuleerd: 
1 21e-eeuwse vaardigheden (21st century skills) 
2 Brede vorming 
3 Professionalisering 
4 Krimp 
 
Om alle kinderen zich zo goed mogelijk te kunnen laten ontplooien, zijn onze scholen voortdurend bezig 
met het nog verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De Oorsprong heeft als beleid dat 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen met veel ruimte voor 
autonomie. Daarom heeft elke school zijn eigen onderwijskundig concept. Dit vergroot de diversiteit 
tussen onze scholen. Informatie over toelatingsbeleid en toegankelijkheid staat vermeld op de website.  
 
* Zie verder de website www.de-oorsprong.nl 
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2 .  B e s t u u r  e n  o rga n i s a t i e  

2.1 Bestuur  
In dit jaarverslag geeft de Uitvoerend Bestuurder van De Oorsprong een overzicht van wat er in het 
voorbije verslagjaar gebeurd is. Daarbij doet hij ook verslag van de onderwerpen die in het bestuur aan 
de orde kwamen.  
 
Het Toezichthoudend Bestuur is de Uitvoerend Bestuurder en zijn medewerkers dankbaar voor de 
nauwkeurige manier waarop zij het bestuur informeerden over de gang van zaken binnen de Stichting. 
Aanvullend daarop heeft het bestuur haar bijzondere aandacht besteed aan de volgende zaken: 
 
Begin 2018 heeft het bestuur de uitkomsten van de evaluatie van de huidige governance structuur, 
uitgevoerd door Beekveld en Terpstra, gedeeld en besproken met de Commissie van Toezicht (CvT), de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), het bestuurskantoor en het directeurenoverleg. 
Het bestuur heeft het proces in gang gezet om te komen tot een wijziging van de rechtsvorm en het 
bestuursmodel van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs De Oorsprong. Vormgeving en 
invoering zijn hierbij in zorgvuldige afstemming met de betreffende stakeholders besproken. Het bestuur 
hecht waarde aan het toekomstbestendig en effectief inrichten van de besturing van en toezicht op de 
Stichting én de schoolorganisatie.  
 
In het najaar van 2018 heeft het bestuur haar voorstellen aan de Algemene Ledenvergadering (via CvT), 
voorgelegd, en heeft de ALV besloten, in twee opeenvolgende vergaderingen (2 en 10 oktober), dat op 
31 december 2018 de Vereniging De Oorsprong ophield te bestaan en op 1 januari 2019 één op één 
overging in Stichting voor protestantschristelijk onderwijs De Oorsprong te Utrechtse Heuvelrug en Wijk 
bij Duurstede. Gelijktijdig eindigde de functie van de Commissie van Toezicht als zodanig.  
 
Dit betreft een wijziging van de juridische structuur en de governance. Ten aanzien van het proces van 
opstellen van de begroting en de financiële aansturing, zowel van de scholen als van het collectief van de 
scholen (inclusief bestuur en bestuurskantoor) verandert er procesmatig nagenoeg niets.  
 
De bestuursleden brengen periodiek een bezoek aan de scholen van de Stichting. Doel van deze 
werkbezoeken is een deel van het schoolteam te ontmoeten en te beluisteren wat er speelt. Hierbij 
komen zaken aan de orde, zowel betrekking hebbend op de betreffende school als op de Stichting. Deze 
bezoeken worden wederzijds als prettig en nuttig ervaren, en zijn complementair aan de periodieke 
presentaties van schooldirecteuren en (beleids-)rapportages van de algemeen directeur in de 
bestuursvergadering. 
 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur regelmatig van gedachten gewisseld met de CvT over een aantal 
belangrijke zaken en beleidsgebieden van de Stichting. Ook heeft meermaals informeel contact met de 
GMR plaatsgevonden, naast de reguliere formele uitwisseling die gedelegeerd is naar de algemeen 
directeur. In het kader van de Wet Versterking Bestuurskracht ontmoeten bestuur, CvT namens de ALV, 
en de GMR elkaar tenminste tweemaal per jaar, als voorzitters samen met de algemeen directeur, om 
elkaar wederzijds te informeren over zaken die spelen. 
 
Begin 2018 heeft het bestuur schooldirecteuren, leden van de GMR, leden van de Commissie van 
Toezicht en medewerkers bestuurskantoor in een informele setting ontmoet tijdens de thema-avond met 
Noelle Pameijer over ‘communicatie in de driehoek kind-school-ouders’. 
 
Als werkgever heeft het bestuur afgelopen jaar ook weer meerdere gesprekken over professionaliseren 
van medewerkers gevoerd. Uiteraard hoort hier tenminste eenmaal paar een functioneringsgesprek met 
direct rapporterende bij. 
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In het kader van de per 1 augustus 2018 ingevoerde regeling generatiepact is eind 2018 een actieplan 
verzuim opgesteld. Met dit plan beoogt het bestuur het verzuim te verlagen en tegelijkertijd de duurzame 
inzetbaarheid van de medewerkers te verhogen. Hiertoe zijn een stuurgroep en een klankbordgroep 
vanuit de diverse geledingen uit de organisatie samengesteld. 
 
De ambities van ‘PO in Actie’ om het vak van leerkrachten meer aanzien te geven en te verstevigen 
worden door het bestuur van harte onderschreven. Ondanks dat het bestuur zelf niet alle ingezette 
(stakings-)acties zou hebben gekozen heeft ze haar medewerkers de ruimte gegeven hieraan mee te 
doen zonder de continuïteit van onderwijs in gevaar te brengen. Het bestuur is blij met de professionele 
wijze waarop schoolteams en (G)MR hierin gezamenlijk hebben opgetrokken. 
 
Een van de vaste aandachtspunten van het bestuur betreft huisvesting. De Zonheuvel was in dit kader in 
2018 een intensief dossier. De Raad van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug besloot in december geen 
aanvullend krediet voor renovatie CBS De Zonhevel aan de Stichting te verstrekken. Inmiddels is het 
bestuur erin geslaagd om, binnen de geldende richtlijnen, een sluitende renovatie-begroting op te stellen. 
Naar verwachting zullen team en leerlingen van CBS De Zonheuvel aan het begin van 2020 hun intrek 
kunnen nemen in een volledig gerenoveerd en ‘bijna energie neutraal gebouw’. 

2.2 Intern toezicht  
Als gevolg van de beschreven rechtsvormwijziging zijn de bevindingen van de Commissie van Toezicht 
verwerkt in dit jaarverslag en wordt er geen eigen jaarverslag opgenomen. 

2.3 Contact met de scholen en de GMR 
Om het contact met de scholen goed in te kunnen vullen en het onderwijs te bespreken, bezoekt een 
afvaardiging van het bestuur alle scholen. Ieder half jaar bezoeken bestuursleden drie scholen in de 
plaatsen waar de Stichting is vertegenwoordigd. Elk jaar nodigt het bestuur in drie bestuursvergaderingen 
een schooldirecteur uit om recente ontwikkelingen over zijn of haar school te delen. Het bestuur, 
toezichthouder, algemeen directeur en de GMR hebben afspraken gemaakt hoe om te gaan met de 
onderlinge informatievoorziening en contacten. 

2.4 Goede relatie met elkaar, de ouders en de omgeving  
Het bestuur hecht aan de goede relatie met de achterban en de omgeving. Daarom heeft het bestuur het 
afgelopen jaar geïnvesteerd om de contacten te verbeteren en de verbinding tussen De Oorsprong en de 
interne en externe relaties duidelijker te maken. Het bestuur is actief betrokken geweest in de aanloop 
naar renovatie- dan wel nieuwbouwplannen van een aantal scholen. Bestuursleden hebben politieke 
contacten onderhouden en ouders en belanghebbenden geïnformeerd over de voortgang en de 
mogelijkheden 

2.5 Klachten 
In 2018 is de extern vertrouwenspersonen eenmaal betrokken geweest bij een casus. Het betrof hier een 
zaak die uiteindelijk heeft geleid tot een formele klacht bij de geschillencommissie Passend Onderwijs. 
In twee gevallen is de extern vertrouwenspersoon benaderd door één van de scholen met de vraag om 
mee te denken over hoe ouders te benaderen bij een conflict tussen school en ouders. Hierover heeft de 
extern vertrouwenspersoon slechts geadviseerd en geen actieve rol genomen. 

2.6 Organisatie 
In een organogram ziet de Stichting in het verslagjaar er als volgt uit:  
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Toezichthoudend bestuur 

 
   

       

 
 

Uitvoerend bestuurder 
 

  
  

GMR 
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Directeurenteam 

 
   

           

 
Schoolteam 

 
 

Schoolteam 
 

 
Schoolteam 

 
  

 

3 .  P e r so n e e l  
 
 
Kwalitatief goed personeel kan goed onderwijs leveren. Het personeelsbeleid is erop gericht alle 
medewerkers optimaal tot hun recht te laten komen. De Oorsprong kent een integraal personeelsbeleid, 
waarin goed werkgeverschap en goed werknemerschap centraal staan. De nadruk ligt op 
professionalisering van de medewerkers. 

3.1 Personeel 2018 in getallen 
Het aantal medewerkers in vaste dienst van de Stichting op 31 december 2018 onderverdeeld naar 
functie, voltijd/deeltijd, man/vrouw staat vermeld in onderstaand staatje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergeleken met 2017 is het totale personeelsbestand in vaste dienst gelijk gebleven. Met name het 
aantal parttimers en vrouwen in vaste dienst is gedaald. De stijging van het aantal directieleden heeft te 
maken van het invullen van een deeltijd-directievacature en het aanstellen van een adjunct-directeur.  
De gemiddelde leeftijd van het personeel is iets verlaagd. Eind 2018 => 40,59 t.o.v.40,95 in 2017. 
 
In 2017 is de functie van seniorleerkracht ingevoerd. Ook in 2018 zien we een toename van het aantal 
seniorleerkrachten, ingeschaald in schaal L-11. Op 31 december 2018 heeft 20,90% van het aantal 
leerkrachten een aanstelling als seniorleerkracht. Een toename van 4% t.o.v. 2017 en een verdubbeling 
t.o.v. 2016. 

  
Het ziekteverzuimpercentage is iets afgenomen (van 9,7 in 2017 naar 8,45% in 2018), maar blijft 
desondanks hoog.  
 

Jaar De Oorsprong Landelijk 

2015 6,1 6,4 

2016 9,7 6,45 

2017 9,7 6,0 

2018 8,45  

Aantal Totaal Voltijd Deeltijd 
 

Man Vrouw 

Medewerkers 146 (146) 32 (30) 114 (116) 18 (20) 128 (126) 

Onderverdeling:      

Directieleden 11 (9) 6 (6) 5 (3) 3 (3) 9 (6) 

OOP 13 (11) 2 (2) 11 (9) 3 (3) 10 (9) 

Leerkrachten 122 (126) 24 (22) 98 (104) 12 (14) 110 (112) 
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Het verzuimpercentage verder gespecificeerd: 
 
  VP VP t/m 1 VP 1 - 2 GZD MF %NV 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Leeftijd 
klasse 

< 25 1,97 2,53 1,97 2,53 0,00 0,00 5,17 4,60 1,31 1,73 77,78 70,83 

25 - 34 5,63 3,03 4,98 3,03 0,66 0,00 24,71 11,89 1,10 1,26 58,33 54,90 

35 - 44 7,51 4,30 6,52 4,30 0,99 0,00 48,97 17,08 1,00 0,86 54,76 62,50 

45 - 54 7,50 10,93 5,92 10,76 1,58 0,18 9,51 59,06 0,96 0,81 56,90 60,00 

55 - 64 13,19 12,91 11,71 9,45 1,48 3,46 38,33 53,90 0,94 0,86 58,44 47,69 

> 64 11,76 13,53 11,76 5,69 0,00 7,84 59,33 186,50 1,05 0,30 70,00 73,33 

Totaal 8,80 8,45 7,69 6,94 1,11 1,51 29,85 39,50 1,01 0,94 59,25 58,00 

 
De toename van het verzuim tot 2 jaar en de gemiddelde verzuimduur is opvallend. Ook zien we dat het 
verzuim van medewerkers vanaf 55 jaar en ouder hoog is. Het verzuim van medewerkers van 45 -54 jaar 
is aan het toenemen. Dit pleit ervoor de maatregelen voor medewerkers van 55 jaar en ouder te 
handhaven, maar ook te bekijken wat de jongere medewerkers nodig hebben om duurzaam inzetbaar te 
zijn en te blijven.   
 
Verzuim bleef ook in 2018 een aandachtspunt bij De Oorsprong. Per 1 augustus 2018 is de regeling 
generatiepact ingevoerd. Een regeling die de verlofregelingen vanuit de cao voor oudere werknemers 
aanvult. Medewerkers van 60 jaar en ouder kunnen zo tot 50% van hun aanstelling deels betaald verlof 
opnemen. Doel is dat we hiermee verzuim voorkomen en dat deze medewerkers langer kunnen 
doorwerken en/of de eindstreep beter halen. Hiermee blijft kennis en ervaring behouden voor De 
Oorsprong. Per 31 december 2018 maken twee medewerkers gebruik van de regeling.  
 
Gezien de hoogte van het verzuim blijven we aangesloten bij het Vervangingsfonds. Ondanks de malus is 
besloten dat het eigenrisicodragerschap financieel nog minder aantrekkelijk is.  
 
Eind 2018 is een actieplan verzuim opgesteld. Dit plan moet leiden tot verlaging van het verzuim en de 
duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van De Oorsprong verhogen. De ESF-subsidie is hiervoor 
toegekend. In de loop van 2019 wordt dit plan uitgerold. Een nadere analyse van het verzuim wordt 
gemaakt, leidinggevenden worden getraind, medewerkers worden gevraagd naar hun inzetbaarheid en 
tools worden aangereikt om de duurzaamheid te vergroten. Voor dit plan wordt een stuurgroep en 
klankbordgroep samengesteld vanuit de diverse geledingen uit de organisatie.  

3.2 Algemene ontwikkelingen 
2018 was een turbulent jaar. Het lerarentekort werd nog scherper en er werd meer actiegevoerd. Het 
lerarentekort is ook bij De Oorsprong goed merkbaar. Het invullen van vervangings- en reguliere 
vacatures kost beduidend meer tijd van de directeuren en bestuurskantoor, er reageren nauwelijks 
kandidaten, vacatures staan langer open, groepen hebben af en toe een dag geen les en andere 
vervangingsmogelijkheden worden benut. Dit heeft De Oorsprong ertoe doen besluiten om aansluiting te 
zoeken bij een Regionaal Transfer Centrum. Deze zijn gericht op het met meerdere besturen binnen 
halen en houden van personeel en deze ook gezamenlijk in te zetten. In 2019 wordt dit verder uitgewerkt.  

Werving en selectie 
Hierboven is al beschreven dat de werving veel tijd kost en vraagt om alternatieve wegen.  
Als het gaat om de werving van schoolleiders zijn er in 2018 twee procedures succesvol afgerond. Voor 
2019 verwachten we weer twee schoolleiders te moeten werven.  
 
Vanuit de werkdrukgelden zijn er onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners aangetrokken. Hierbij 
wordt ook gekeken naar doorgroeimogelijkheden. In 2018 heeft De Oorsprong drie assessments 
aangevraagd t.b.v. het zij-instroomtraject. Eén Medewerker kon daarop aangesteld worden.  
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Scholing  
Op het gebied van scholing behoort een aantal zaken tot het standaard scholingsplan van medewerkers 
bij De Oorsprong:  

 de Voorsprong heeft een vaste plek gekregen in het scholingsprogramma; 

 het netwerk van Interne Begeleiders, school ICT-ers en Interne coördinatoren opleiding;  

 het partnerschap met de Marnix Academie en  

 ook scholing voor de bedrijfshulpverleners en interne contactpersonen worden jaarlijks 
georganiseerd.  

 
In 2018 hebben diverse ICT-vaardighedentrainingen een plek gekregen binnen de Voorsprong. 
 
De schoolleiders van De Oorsprong zijn in een tweedaagse bij elkaar geweest. Met elkaar is nagedacht 
over het strategisch beleid van De Oorsprong voor de periode 2019-2023. Het samenwerken in 
teamverband heeft ook centraal gestaan tijdens deze tweedaagse.  
 
Voor al het personeel van De Oorsprong heeft er op 1 oktober 2018 een studiedag plaatsgevonden. Deze 
is gewijd aan de privacywetgeving en aan het strategisch beleid 2019-2023.  

Arbo 
Een keer in de vier jaar wordt, in aanvulling op de Risico-Inventarisatie en Evaluatie, een aparte 
welzijnscheck onder het personeel afgenomen. De enquête is door 66% van het personeel ingevuld.  
 
Verklaring 

+  Groen; er is sprake van een significant gunstige situatie  

0  Geel; geen significante afwijking van het afkappunt 

-  Rood; er is sprake van een significant ongunstige situatie 

--- 
Indien er vijf of minder respondenten zijn kunnen in verband met privacybescherming geen gegevens worden getoond. Er staat 
dan een --- in de tekst 
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De factoren waarbij sprake is van een significant ongunstige situatie zijn met name privé gerelateerd. 
Daarbij dient opgemerkt te worden dat, vanuit de persoonlijke rapportage, al snel sprake is van een 
ongunstige situatie bij deze factoren. De vraag is of de norm niet te hoog is.  
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De factoren die met name in het werk liggen, scoren gunstig. Dit betekent dat het met het welzijn van de 
medewerkers op het werk goed gesteld is.  

 
In 2019 wordt de nieuwe RI&E afgenomen.  

Beleidsontwikkeling 
Diverse onderdelen van het personeelsbeleid zijn afgelopen jaar de revue gepasseerd. Het document 
kledingvoorschriften is, na advies van de GMR, verwijderd. 
 
I.v.m. de privacywetgeving heeft De Oorsprong een privacy handboek ingevoerd.  

3.3 Vertrouwenspersoon en interne contactpersonen op school  
 
Kalenderjaar:     2018 
Externe vertrouwenspersonen:   Jeroen Meijboom 
      Els Rietveld 

Netwerkbijeenkomst 
Op 21 november 2018 vond de jaarlijkse netwerkbijeenkomst plaats op De Sterrenburg in Doorn. 
Hier waren 8 van de 11 intern contactpersonen aanwezig. 
Behandeld zijn de onderstaande zaken: 

- hoe bespreek je binnen het schoolteam een casus over grensoverschrijdend gedrag? 
- Meldcode huiselijk geweld. 
- Problematische situaties rond scheiding van ouders. 

Voor de volgende netwerkbijeenkomst zijn de volgende onderwerpen geagendeerd: 

- actuele zaken rond school en veiligheid 

- “de koninklijke route”; de stappen die gezet kunnen/moeten worden bij meldingen of klachten 

- Casuïstiek 

Professionalisering ICP-ers 
Er zijn dit kalenderjaar geen specifieke scholingsactiviteiten voor de interne contactpersonen 
georganiseerd.  Gedurende de netwerkbijeenkomst zijn echter meerdere zaken aan de orde gekomen die 
ook tijdens de cursus In Vertrouwde handen (School & Veiligheid / CED-groep) aan de orde komen. “En – 
passant” blijven de ICP-ers hierdoor op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied sociale 
veiligheid op school. 
 
 

4 .  H u i sv e s t i ng  
 
 
De Stichting bestaat uit zeven scholen, die in negen schoolgebouwen zijn gehuisvest. 
Voor het afhandelen van de bouwkundige zaken en het onderhoud maken we gebruik van een (extern 
ingehuurde) medewerker huisvesting. Deze inzet genereert meer kennis van zaken en ontlast de 
schooldirecteuren en de algemeen directeur.  
Voor alle scholen is er een meerjarenonderhoudsplan (MOP) voor zowel buiten- als binnenonderhoud op 
basis waarvan het onderhoud aan de scholen wordt uitgevoerd. Voor enkele scholen is een nieuw MOP 
opgesteld. In verband met de aanstaande renovatie of nieuwbouw van enkele scholen wordt goed 
gekeken op welke terreinen grootschalig onderhoud nog rendabel is (zie voor nadere uitleg 
meerjarenbegroting groot onderhoud). 
Per school(gebouw) worden hieronder ontwikkelingen op het gebied van huisvesting weergegeven. 
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4.1 Driebergen 

 De school De Kring Akkerweg is gehuisvest in een multifunctionele accommodatie (MFA). Op de 
school is ook een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang aanwezig. Daarnaast wordt er 
samengewerkt met Bartiméus, dat ook in deze MFA gehuisvest is. Het onderhoud wordt door de 
Stichting van Eigenaren georganiseerd. De school doteert jaarlijks een bedrag voor het onderhoud. 
De ventilatie-unit  
Bij De Kring locatie Sparrenlaan is het binnen-schilderwerk uitgevoerd en zijn nieuwe screens 
geplaatst ten behoeve van de beeldschermen. 

 Over de school De Zonheuvel is intensief met de gemeente overlegd, sinds in het najaar van 2016 
werd besloten het gebouw te renoveren. Inmiddels werd recent met de renovatie gestart.   
De school heeft een inpandige BSO.  

 De Uilenburcht is in 2015 gerenoveerd. De school is voorzien van zonnepanelen. De vloer van de 
gymzaal heeft een nieuwe toplaag gekregen. Het noodgebouw is opgeknapt ten behoeve van de 
groei en opvang BSO. De inpandige BSO op De Uilenburcht voldoet aan de wensen van ouders en 
school.  

4.2 Wijk bij Duurstede:  

 De Wegwijzer is gehuisvest in een onderbouwlocatie (Karolingersweg) en een bovenbouwlocatie 
(Zonnewijzer). In het IHP (integraal huisvestingsplan) is opgenomen dat er in 2020 gezamenlijke 
nieuwbouw zal worden gerealiseerd voor beide locaties samen met een school voor openbaar 
onderwijs in de wijk De Heul. De aangemerkte locatie bleek te klein voor de gewenste omvang. In 
2019 moet duidelijk worden hoe nu verder.   
Vanwege de ouderdom van het gebouw is er sprak van hoge onderhoudslasten. Buitenschilderwerk 
heeft in het verslagjaar plaatsgevonden. 

 De Regenboog is voorzien van zonnepanelen. Er is een aanvang gemaakt met het vervangen van de 
schuiframen. Ook het computerlokaal is opgeknapt. 

4.3 Doorn  

 De Sterrenboog is op één locatie gehuisvest door het plaatsen van een aantal units. Het dak en het 
voegwerk zijn vervangen op kosten van de gemeente (vanwege het uitstel van nieuwbouwplannen). 
Samen met de gemeente wordt gezocht naar een mogelijkheid om de school samen met Dalton 
Nicolaas te huisvesten in de nieuwe wijk die op het mariniersterrein zal verschijnen. 

 Op De Wijngaard is het keukenblok vervangen. Tevens zijn de boeiboorden geschilder en is de 
brandmeldinstallatie vervangen. 

 
Ook dit jaar kreeg de veiligheid veel aandacht binnen De Oorsprong. Zo zijn de speeltoestellen van het 
schoolplein en in het speellokaal erop veiligheid gecontroleerd. Dat geldt ook voor de blusmiddelen en 
alarminstallaties. De Oorsprong ziet erop toe dat alle schoolgebouwen voldoen aan de 
veiligheidsnormen. Hiervoor zijn contracten afgesloten met een gecertificeerde instantie.  
 
Op basis van de meerjaren-onderhoudsplanning heeft in het verslagjaar het noodzakelijke onderhoud 
aan alle bomen op de speelterreinen/schoolpleinen plaatsgevonden door een gespecialiseerd bedrijf. 
 
Verder stimuleert De Oorsprong de verkeersveiligheid op de scholen. Op dit moment zijn bijna alle 
scholen gecertificeerd met het Utrechts Verkeersveiligheid Label. Helaas is dit De Zonheuvel niet gelukt. 
Alle voorbereidende activiteiten zijn afgerond en de benodigde documenten zijn gereed. Na herhaald 
verzoek hebben zich geen ouders aangemeld om als ‘verkeersouder’ te fungeren, wat wel noodzakelijk is 
om dit label te behalen. De school blijft proberen om dit toch te laten lukken. De verkeerslessen op de 
school voldoen overigens wel aan de vereiste normen voor het UVL.  
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4.4 Ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheid. 
Op twee scholen zijn zonnepanelen geïnstalleerd. (Uilenburcht en Regenboog) 
Drie andere gebouwen worden op korte termijn vervangen (Wegwijzer met twee locaties en Zonheuvel), 
Bij de nieuwbouw- en renovatieplannen wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de 
duurzaamheidseisen.  
De overige schoolgebouwen zijn volgens de huidige Integrale Huisvestingsplannen van de beide 
gemeenten binnen zeven jaren aan vervanging toe. Afhankelijk van de herziene versie van het IHP wordt 
gekeken of het rendabel is om verdere duurzaamheidsaanpassingen te doen. 
Voor 2019 staat een inventarisatie gepland om na te gaan in welke scholen Ledverlichting geïnstalleerd 
kan worden. 
 
 

5 .  S c ho l en / l ee r l i ng e n  

5.1 Kengetallen 
 
Hieronder de ontwikkeling van de leerlingenaantallen op de verschillende scholen in de afgelopen jaren.  
 

Rb ww Sb Wg Zh Uil Kr totaal

1-10-2015 198 414 205 152 240 286 236 1731

1-10-2016 203 420 184 151 237 296 238 1729

1-10-2017 199 450 179 137 223 301 230 1719

1-10-2018 202 466 180 121 223 304 243 1739  
 
De daling van leerlingen binnen de scholen van De Oorsprong is omgebogen in een lichte stijging. Reden 
is profilering van de scholen en grotere zijinstroom i.v.m. verhuizingen. De scholen De Wegwijzer en De 
Kring zijn het sterkst gegroeid.  
 
De leerlingendaling was tot voor kort een regionaal probleem. Maar deze daling is omgezet in groei, 
hetgeen weer andere problemen met zijn meebrengt. Met name in de kern Driebergen levert de 
huisvesting van leerlingen nu problemen op. Met de scholen zijn afspraken gemaakt over hoe zij zich 
verder gaan profileren.  

5.2 Buitenschoolse opvang 
Voor alle scholen zijn convenanten afgesloten met verschillende organisaties voor buitenschoolse 
opvang (BSO). Deze organisaties bieden professionele buitenschoolse opvang van de kinderen van De 
Oorsprong, op basis van onze uitgangspunten ten aanzien het pedagogisch klimaat. 
Jaarlijks wordt de opvang met deze organisaties, de schooldirecteuren en de algemeen directeur 
geëvalueerd. De directeuren waren in het verslagjaar tevreden over de samenwerking met de 
organisaties voor buitenschoolse opvang. 
Per december 2018 werd op zes locaties van De Oorsprong buitenschoolse opvang aangeboden. 
 
 

6 .  O n de rw i j s  

6.1 Kernwaarden 
Het centrale motto van De Oorsprong geeft de ambitie en de richting aan waarmee wij de komende jaren 
willen werken: ‘Kwaliteit en kansen voor al onze kinderen’. We willen een hoge onderwijskwaliteit bieden. 
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Vanuit hun protestantschristelijke identiteit willen de scholen van De Oorsprong:  
- de kinderen vertrouwd maken met de Bijbel en de daarop gebaseerde protestantschristelijke 

waarden en normen van waaruit we ons laten inspireren in ons denken en handelen; 
- ouders en kinderen welkom heten die zich thuis voelen bij onze manier van werken en leven; 
- dat dit zichtbaar is in ons gedrag en het omgaan met de kinderen en ouders; 
- kinderen respect bijbrengen voor de leefwijze en opvattingen van anderen. 
 
We doen dit vanuit de volgende kernwaarden: 
 
Kindgericht 
- het kind staat centraal; 
- onderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke en zelfstandige 

volwassenen; 
- ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd in een sfeervolle werk- en leeromgeving. 
 
Toekomstgericht  
- ons onderwijs is vernieuwend, uitdagend en hanteert diverse onderwijsconcepten; 
- er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt; 
- er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van nieuwe technologie; 
- anticiperend op onderwijskundige ontwikkelingen, zoals passend onderwijs. 
 
Resultaatgericht 
- ons onderwijs is van hoge kwaliteit en leidt tot hoge opbrengsten in relatie tot de mogelijkheden van 

elk kind; 
- onze medewerkers zijn professionals die onderwijs op maat bieden; 
- we faciliteren van onze medewerkers om verder te excelleren; 
- kinderen kunnen hun talenten veelzijdig ontwikkelen, cognitief, creatief en sociaal. 
 
Maatschappijgericht 

- actieve aandacht voor de verscheidenheid in de maatschappij; 
- kinderen bewust maken van maatschappelijke thema’s als natuur en milieu, derde wereld, mensen- 

rechten en duurzaamheid;  
- bevorderen van de betrokkenheid van ouders, omdat de opvoeding in het gezin en het onderwijs in 

elkaars verlengde liggen. 

6.2 Opbrengsten 
De kwaliteit van het onderwijs op onze scholen wordt beoordeeld op grond van de resultaten. Daarom 
hebben alle scholen van de Stichting hun eigen ambities vastgelegd voor de te behalen doelen. Deze 
doelen liggen vaak hoger dan de inspectienormen. Deze resultaten worden op schoolniveau en met de 
algemeen directeur besproken.  
 
Daarnaast krijgen we aan de hand van de inspectierapporten inzicht in de kwaliteit en de resultaten van 
de scholen. De inspectie heeft minimumnormen vastgesteld waaraan het onderwijs moet voldoen. In 
2018 is voor alle scholen van De Oorsprong de laagste graad van toezicht vastgesteld (het 
basisarrangement). Daar zijn we erg blij mee, want dit betekent dat de resultaten en de randvoorwaarden 
voldoende zijn en dat de inspectie pas over vier jaar weer een nieuw toezichtarrangement vaststelt.  
 
In de managementrapportage ´Onderwijs en kwaliteit´ worden de resultaten van de scholen jaarlijks naar 
het bestuur verantwoord. Ouders kunnen de kwaliteit volgen via de sites van de onderwijsinspectie en 
scholen-op-de-kaart (Vensters PO). 
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6.3 Kwaliteitszorg 
Op alle scholen wordt gewerkt met ’Werken met kwaliteit’. Met behulp hiervan wordt een verbeterplan 
opgesteld voor de komende periode en wordt gericht gewerkt aan verbetering van het onderwijs. Dit staat 
ook vermeld in het schoolplan dat op basis van het strategisch beleid voor de periode 2015-2019 is 
uitgewerkt. 
 
Op alle scholen wordt jaarlijks de enquête sociale veiligheid afgenomen onder personeel, leerlingen en 
ouders. In de managementrapportage ´onderwijs en kwaliteit´ worden de resultaten van de scholen naar 
het bestuur verantwoord.  

6.4 Passend Onderwijs 
Alle scholen van De Oorsprong vallen onder het samenwerkingsverband (SWV) ZOUT (Zuidoost 
Utrecht). De resultaten en de opvang van zorgleerlingen en het aantal verwijzingen worden bovenschools 
met het SWV besproken. De intern begeleiders bespreken de aandachtspunten in hun netwerk en 
ondersteunen elkaar hierin. In een bestuursrapportage wordt jaarlijks verslag gedaan van de 
ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband en het passend onderwijs op de scholen van de 
Stichting. 
 
Het SWV streeft naar meer inclusie op de langere termijn. In dat kader is een studiereis georganiseerd 
naar Graz in Oostenrijk. Namens De Oorsprong hebben een IB-er en een locatieleider deelgenomen.  
In het directeurenoverleg komt het onderwerp passend onderwijs regelmatig aan de orde. Dat gaat over 
de inzet van financiële middelen, maar ook over de toenemende werkdruk die door leerkrachten in dit 
kader wordt ervaren.  
 
Voor verdere informatie over de schoolprofielen verwijzen we naar het ondersteuningsplan van elke 
school. Hierin staat aangegeven welke ondersteuning aan de kinderen verleend kan worden. 
 
Het verwijzingspercentage binnen het SWV ZOUT ligt gemiddeld rond de 2%. Vandaar dat de 
bekostiging conform de afgelopen jaren kon worden voorgezet. Dat vormt dus geen direct financieel 
risico. In het verslagjaar zijn wegens een batig saldo bij het SWV-ZOUT extra middelen ( € 34.000) 
beschikbaar gesteld voor de scholen. Het totale verwijzingspercentage van De Oorsprong is relatief hoog. 
In overleg met de IB-ers wordt gekeken welke maatregelen en ondersteuning op de betreffende scholen 
nodig zijn om dit te verminderen. 
 
Het beleidsdocument schorsen en verwijderen is herzien. Hiermee past het beter binnen de wetgeving 
van Passend onderwijs. 
 
Een aantal meer- en hoogbegaafde leerlingen van De Oorsprong scholen ontvangt 1 dag per week 
onderwijs op een particuliere instelling, ’t Fort in Driebergen. Met deze instelling wordt overleg gevoerd 
over de inhoud en financiering van deze lessen.  

6.5 Internationalisering 
Stichting De Oorsprong vindt internationalisering een belangrijk onderwerp als onderdeel van Europese 
burgerschapsvorming en als onderdeel van maatschappelijke ontwikkelingen waarbij onder meer ICT en 
multimedia een belangrijke factor zijn. 
Ook is internationalisering in het kader van professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel en 
leidinggevenden van belang. 
Daarnaast verdient internationalisering voor leerlingen aandacht in relatie met de 21th Century Skills, de 
vaardigheid in samenwerking, ICT-gebruik voor leren, het probleemoplossend denken en de creativiteit. 
Ook is dit van toegevoegde waarde bij het ontwikkelen van een nieuwsgierige houding, het leren denken 
in strategieën en het uitdrukking geven aan gedachten en gevoelens, respect voor andermans mening 
(Zie verder Beleidsnotitie Internationalisering december 2014) 
In 2018 is een studiereis georganiseerd door het SWV naar Graz waaraan een IB-er en een locatieleider 
van onze organisatie hebben deelgenomen. 
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6.6 Onderwijskundige en onderwijs-programmatische ontwikkelingen 
Elke school maakt een schooljaarverslag. Dat plaatst de school op de website van de school en wordt 
integraal in de publieksversie van het Jaarverslag van De Oorsprong geplaatst. Hierin komen de 
volgende onderwerpen aan de orde: 

1 Leerlingen (aantal, groei, zaken m.b.t. zorg, uitstroom SBO) 
2 Onderwijs en kwaliteit (korte samenvatting jaarplan en behaalde resultaten) 
3 Personeel (wisselingen, seniorleerkrachten, jonge leerkrachten, opleidingen, vorming SMT, etc.) 
4 Actueel (plannen 2018-2019) 
5 Gebouwen en faciliteiten  
 

 

7 .  F i n a nc i ën  

7.0 Algemeen 

7.0.1. Beleid 
Het gevoerde beleid vond plaats op basis van het financieel beleidsplan. In het financieel beleidsplan is 
ook het treasurystatuut opgenomen. Het treasurystatuut is in het verslagjaar aangepast en voldoet aan 
de eisen zoals die voor 2018 door het ministerie zijn vastgesteld. 
Uit de vermogensrapportage van de bank blijkt, dat de beleggingen in 2018 het hele jaar geheel in de lijn 
waren met het doelrisico ’defensief’. Stichting De Oorsprong neemt dus beperkt risico’s in haar 
beleggingsstrategie. De portefeuille bestaat alleen uit liquiditeiten en obligaties.  
Er was in het verslagjaar intensief overleg tussen de algemeen directeur en de schooldirecteuren om de 
inzet van de middelen versus de onderwijskwaliteit te waarborgen. Ook werkte in het verslagjaar een 
controller op het bestuurskantoor. Deze heeft overleg met de schooldirecteuren over de inzet van 
financiën. In het financieel beleidsplan is vastgelegd dat er een statutaire reserve op Stichtingsniveau 
moet worden aangehouden van maximaal € 150.000. Deze reserve is bedoeld om calamiteiten op te 
kunnen vangen. Hierover moet in voorkomend geval in de bestuursvergadering een besluit worden 
genomen. In het verslagjaar zijn geen uitgaven gedaan ten laste van deze reserve. 

7.0.2. Jaarrekening 
Elk jaar stelt de Stichting een jaarrekening op. Door middel van de jaarrekening wordt verantwoording 
afgelegd over het financiële beleid in het achterliggende kalenderjaar. In de jaarrekening vermelden we 
ook de financiële reserves en voorzieningen van scholen en de Stichting. Leden van de Stichting kunnen 
de jaarrekening 2018 opvragen bij het bovenschools management van de Stichting.  
Per kwartaal wordt er door het administratiekantoor een rapportage aangeleverd. Deze wordt door de 
algemeen directeur met de directeuren doorgesproken.  

7.0.3. Middelen Prestatie-box  
De scholen ontvangen via de Prestatie-box extra middelen om het onderwijs te versterken. In het 
verslagjaar was dat € 276.000. De scholen geven hieraan zelf invulling. De beschikbare middelen zijn 
onder meer besteed aan nieuwe methodes taal, rekenen of lezen, ICT-software voor genoemde vakken 
en aanschaf Cito-toetsen. Ook is er nascholing op het gebied van taal en rekenen of scholing en 
licentiekosten van Parnassys als systeem voor kwaliteitszorg van betaald. Op verschillende scholen 
wordt extra personeel (soms RT of onderwijsassistent) ingezet. Op Stichtingsniveau is gezamenlijk 
scholing voor de schooldirecteuren georganiseerd om te komen tot een betere afstemming van 
opbrengstgericht werken en het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. 
 

7.0.4. Inzet middelen werkdrukverlaging PO 
Op stichtingsniveau is een bedrag van € 276.000 ontvangen voor het schooljaar 2018-2019, vijf twaalfde 
hiervan kon ingezet worden voor de maanden augustus tot en met december. Conform wettelijke 
verplichtingen zijn deze gelden besteed in overleg met de schoolteams en met instemming van de PMR. 
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Werkdrukmiddelen

Budget 267.325

Besteed 194.901

Nog te besteden 72.424  
 

7.0.5. Risicomanagement 
Jaarlijks wordt een risicoanalyse opgesteld en aan de hand daarvan beleid gemaakt op basis van een 
intern controlesysteem. 
Op basis van de risicoanalyse 2018 is het beleid vastgesteld in relatie tot het weerstandsvermogen. 
(Eigen vermogen minus de materiële vaste activa, gedeeld door de Rijksbijdragen). Deze is bepalend 
voor het ministerie om vast te stellen of de organisatie te veel geld op de plank heeft. De inspectie 
controleert dit. De organisaties met een opvallend hoog vermogen worden ter verantwoording geroepen 
hoe zij de overheidsgelden besteden.  

7.0.6. Financieel beleid 
Het Financieel Beleid verwoorden we in het financieel beleidsplan. De belangrijkste streefcijfers hieruit: 
Weerstandsvermogen  minimaal 15 % en maximaal 20% 
Liquiditeit   groter dan 0,5 en kleiner dan 1,5 
Solvabiliteit   groter dan 50% 
Personele lasten   maximaal 85% van de exploitatie 
Verderop in de jaarrekening 2018 kunt u zien in hoeverre de streefcijfers zijn gehaald. (7.1.2.) 

7.1 Stand van zaken op de balansdatum 

7.1.1. Balans  
Hieronder treft u de balans per 31-12-2018 aan, in vergelijking met die van 31-12-2017. Dit is een momentopname 
van de vermogensstructuur van onze Stichting op die datum. 
 

Activa 31-12-2018 31-12-2017 Passiva 31-12-2018 31-12-2017

Materiele vaste activa 1.326.994€     1.324.694€       Eigen vermogen 1.396.594€   2.276.489€     

Financiele vaste activa 579.796€        1.395.335€       Voorzieningen 663.408€      551.804€        

Vorderingen 651.720€        866.805€          Kortlopende schulden 951.515€      1.036.418€     

Liquide middelen 453.007€        277.877€          

Totaal activa 3.011.517€     3.864.711€       Totaal passiva 3.011.517€   3.864.711€      
 

7.1.2. Resultaat solvabiliteit en liquiditeit over 2018 t.o.v. streefcijfers van de Stichting 

In het financieel beleidsplan zijn verschillende streefcijfers geformuleerd. 
Als die streefcijfers worden afgezet tegen de stand van zaken op de balansdatum 31 december 2018, 
dan kan de conclusie worden getrokken, dat het vermogen is afgenomen door het forse negatieve 
exploitatieresultaat over 2018. De kengetallen blijven ondanks de forse daling boven de 
signaleringswaarde. 
 
De financiële vaste activa zijn afgenomen met € 850.000 ten opzichte van 2017 door uitloting en daarbij 
het beleid om niet opnieuw te beleggen en verkoop. De liquide middelen zijn toegenomen met ruim € 
175.000 onder meer door verkopen van obligaties. De obligaties zijn dit jaar gewaardeerd op basis van 
de geamortiseerde kostprijs en hebben derhalve dit jaar geen koersverlies opgeleverd. De kortlopende 
vorderingen zijn gedaald doordat de vordering op het vervangingsfonds belangrijk lager was. De 
kortlopende schulden zijn lager door daling van de verschuldigde pensioenpremie en loonheffing en door 
een stijging van de crediteuren. Per saldo daalden de kortlopende schulden. 
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De voorzieningen zijn toegenomen met bijna € 66.000.  Dit betreft met name de voorziening onderhoud. 
De kortlopende schulden zijn gedaald doordat  
 
Liquiditeit  1,165 (streefcijfer Stichting > 0,5 en < 1,5 ) 
Solvabiliteit  68,0% (streefcijfer Stichting > 50%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.3. Analyse exploitatieresultaat 
De begroting van 2018 liet een negatief resultaat zien van € 23.000. Uiteindelijk resulteert een negatief 
resultaat van ruim € 880.000. Een verschil van € -857.000 met de begroting. 
In de begroting 2018 was opgenomen dat er ook bezuinigd moest worden op de personele uitgaven. 
Deze bezuinigingsopdracht is niet gerealiseerd. Als streefcijfer is in het financieel beleidsplan 
aangegeven, dat de personele uitgaven onder de 85 % van de totale exploitatiekosten moeten blijven. 
Dat is in 2018 het geval. Echter voor een gezonde bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat dit streefgetal 
naar beneden moet worden bijgesteld. Er zal bezuinigd moeten worden op de personele uitgaven in 2019 
en volgende jaren. Per 1 augustus 2019 is de besparingsdoelstelling 10 fte. 
 

        
 

Enkele opvallende meevallers en tegenvallers in dit boekjaar, naast de wijzigingen in de personele lasten 
en baten ten aanzien van de cao-verplichtingen: 
 
Meevallers: 

 Extra inkomsten i.v.m. groeitelling € 79.000 

 Minder uitgaven energie € 35.000 

 Extra baten Samenwerkingsverband € 34.000 

 Baten transitievergoeding vorige jaren € 43.000 
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Tegenvallers: 

 Meerkosten ouderschapsverlof van €- 93.000 

 Extra afschrijvingslasten ICT-netwerk en hardware € -86.000 

 Inzet interim-directeuren € -86.000 

 Schoon maak € -15.000 

 Nascholing € -20.000 

 Wervingskosten nieuwe directeuren € -24.000 

 Afwijking personele lasten € - 87.000 

 Afwijking uitgaven software/leermiddelen € - 68.000 

 Afwijking Vervangingsfonds € -150.000  

 Externe juridische ondersteuning € -30.000 

 Externe managementondersteuning € - 32.000 

 Accountantskosten € - 15.000 

 Culturele vorming € -15.000 

 Tussen- naschoolse opvang € -30.000 (waarvan € -17.000 privaat) 

7.1.4. Weerstandsvermogen 
Het ministerie van OC&W heeft richtlijnen gesteld in het kader van het vermogen van organisaties voor 
primair onderwijs. Als richtlijn wordt het weerstandsvermogen gehanteerd. 
 

 
 

Gezien de beleidsuitspraak van het bestuur om het weerstandsvermogen geleidelijk te verlagen (en 
daarmee te voorkomen dat er te veel onnodig veel geld op de plank ligt), kunnen we stellen dat met een 
daling van 25% naar 15% in het verslagjaar aan deze doelstelling weliswaar is voldaan, maar dat dit veel 
te hard is gegaan. We streven naar een weerstandsvermogen tussen de 15% en 20%. De Oorsprong 
blijft boven de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie (5%).  

7.2 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 2018 

7.2.1. Algemeen 
Het bestuur heeft de wettelijke verplichting om alle (spaar-) tegoeden van de afzonderlijke scholen ook op 
te nemen in het jaarverslag (bijvoorbeeld zendingsgeld, tegoeden van de ouderraden, schoolzwemmen, 
overblijfgelden, etc.). Dit vertroebelt echter wel het zicht op het exploitatieresultaat van de scholen. Een 
nadere specificatie van dit privaat vermogen staat vermeld in hoofdstuk 7.3.1.  
Per kwartaal wordt een management rapportage (softclose) gemaakt  
De financiële en de personele administratie voert het administratiekantoor Dyade uit. We hebben een 
gesplitst contract, zodat we indien nodig één van beide contracten op kunnen zeggen. 
In verband met een hoger ziekteverzuim is door het Vervangingsfonds een Malus opgelegd van                
€ 105.000. Dit was zoals we hadden voorzien.  



 

Algemeen jaarverslag 2018 Versie 20-06-19 20 

7.2.2. Rentebaten 
De ’overige financiële rentebaten‘ zijn lager dan begroot, namelijk € -27.000. De financiële lasten zijn 
hoger dan begroot door de waardevermindering vanwege het invoeren van de geamortiseerde kostprijs. 
De uitgangspunten en voorwaarden betreffende (de defensieve) beleggingen zijn verwoord in het 
treasury statuut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Door de invoering van de geamortiseerde kostprijs in 2018 zijn de obligaties iets lager gewaardeerd. Naar 
verwachting zal koersverlies in de toekomst hiermee worden voorkomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.3 Toelichting op reserves en voorzieningen 
Op basis van de Regeling Jaarverslaglegging zijn de Reserve Personeel en de Reserve Materieel 
samengevoegd tot één Algemene Reserve. Deze mogen niet meer gesplitst opgevoerd worden.  
 

Overzicht obligaties

nom. waarde nom. waarde rating S&P -

overheden 2017 2018 rating Moody's afloop

4  3/8% Ned. Waterschapsbank 100.000€       -€               AAA-Aaa 2018

Var Ned waterschapsbank 200.000€       -€               Aaa  2018

3  7/8%  Int Bank rec and dev. 100.000€       -€               Aaa  2018

4%  Nederland 100.000€       -€               Aaa  2018

4  1/8% Rabobank Nederland 100.000€       -€               A+-Aa2 2018

Var.  Bank Ned Gem. 100.000€       100.000€        AAA-Aaa 11-21

2  3/4% European Union 100.000€       -€               AA-Aaa 2018

2  1/4% Nederland 100.000€       -€               Aaa  2018

1%  Bank Ned Gem 200.000€       200.000€        AAA-Aaa 16-26

2 3/8% BNP Paribas 100.000€       100.000€        A+ ókt 24

4 1/8% Rabo bank Ned 100.000€       100.000€        A+ okt 25

1.300.000€     500.000€        

Opgelopen rente 18.500€         6.139€           

marktwaarde 1.420.450€     545.000€        

aanschafwaarde 1.300.000€     500.000€        

ongerealiseerd resultaat 56.111€         -5.080€          

effectief rendement -0,1% 0,6%

couponrendement -2,6% 5,7%
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De voorziening onderhoud is met € 90.000 toegenomen tot € 565.000. Dit betreft grotendeels regulier 
gepland groot onderhoud. (Zie verder Bijlage 3.) 
De voorziening afscheid / jubilea is met € 97.000 op het wettelijk vereiste niveau.  
 

voorziening onderhoud 31-12-2017 dotatie lasten 2018 31-12-2018

Totaal 454.137€       220.100€         109.362€                564.875€      

7.3 Continuïteitsparagraaf  

7.3.1 Risicomanagement 
 

Jaarlijks wordt een risicoanalyse gemaakt. De grootste risico’s die in de versie van 2018 genoemd zijn: 
- Nieuwbouwprojecten 
- Opbouw van het personeelsbestand en ziekteverzuim 
- Ontwikkelingen wet- en regelgeving t.a.v. personeel (Vervangingsfonds, WIA, Wachtgelders, etc.) 
- Verouderde gebouwen 
- Rijksbijdrage (wettelijke kaders / ontwikkelingen cao) 
- Wet- en regelgeving t.a.v. AVG / privacy. 
 
Het berekende totale ’reële risico’ van bovenvermelde posten bedraagt € 943.000 voor De Oorsprong 
Het eigen vermogen (minus vaste activa) bedraagt per 1 januari 2018 => € 952.000 
Het eigen vermogen is net voldoende om alle financiële risico’s af te dekken. 
De Oorsprong heeft voldoende weerstandsvermogen dat nodig is voor het risicoprofiel van onze Stichting 
in 2018.  
Conclusie van de Risicoanalyse 2018: De Oorsprong is een financieel gezonde organisatie. 
 
Enkele genomen maatregelen naar aanleiding van de Risicoanalyse: 
- De wettelijk verplichte voorziening jubilea is volgens de richtlijnen berekend. Deze is op niveau en 

wordt jaarlijks door de accountant gecontroleerd. 
- In 2018 is de jaarlijkse enquête over tevredenheid onder ouders, personeel en leerlingen uitgevoerd. 

Op basis daarvan zijn verschillende maatregelen op schoolniveau genomen.  
- Continuering centralisatie onderhoudsvoorziening scholen. 
- Contractafspraken beleidsmedewerker huisvesting zijn gecontinueerd.  
 
Voor de rapportage met betrekking tot de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem wordt verwezen naar paragraaf 7.0.5  

7.3.2 Personeel 
Voor de komende jaren werd er uitgegaan van een lichte regionale krimp van leerlingen. Dat is echter 
volledig achterhaald. Voor de komende jaren verwachten we nu een stabiele situatie, met wellicht op 
enkele scholen een (lichte) groei. De verwachting op peildatum 31 december 2018 is dat dit zich de 
komende jaren als volgt zal ontwikkelen:  

 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.3. Meerjarenbegroting 2019-2022 
Op basis van bovenstaande ontwikkeling in leerlingenaantallen is een globale meerjarenbegroting 
opgesteld. Deze geeft onderstaand beeld te zien. 
 

Stand Verslagjaar Jaar t+1* Jaar t+2* Jaar t+3*

Personele bezetting in FTE 100,1 90,1 90,1 89,1

Directie 9,9 9 9 9

OOP 6,7 5,6 5,6 5

Leerkrachten 83,5 75,5 75,5 75,1

Leerlingenaantallen 1739 1743 1736 1737
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Begroting 

2019 2020 2021 2022

Rijksbijdrage 9.258.000€     9.295.098€        9.262.733€         9.205.170€       

Doorbetaald SWV 369.000€        369.000€           369.000€            369.000€          

Overige overheidsbijdragen 25.000€          25.000€             25.000€              25.000€            

Overige baten 130.000€        130.000€           130.000€            130.000€          

totaal baten 9.782.000€     9.819.098€        9.786.733€         9.729.170€       

personele lasten 8.381.000€     7.976.000€        7.948.917€         7.911.000€       

afschrijvingen 261.000€        261.000€           261.000€            261.000€          

huisvesting 743.000€        743.000€           743.000€            743.000€          

overige materiële lasten 740.000€        740.000€           740.000€            740.000€          

totaal lasten 10.125.000€   9.720.000€        9.692.917€         9.655.000€       

financiele baten 28.000€          10.000€             10.000€              10.000€            

exploitatiesaldo -315.000€       109.098€           103.816€            84.170€             
 
Per jaar bekijken we in hoeverre de personele bezetting moet worden aangepast. Dat wordt aangegeven 
in het Bestuursformatieplan. Het verwachte jaarlijkse resultaat zal ten laste /gunste van de algemene 
reserve gebracht worden, zodat het weerstandsvermogen niet verder daalt.  

7.3.4. Meerjarenbalans 
De Oorsprong werkt met een jaarlijks bijgesteld Bestuursformatieplan en een meerjarenbegroting. De 
afschrijvingslasten en de investeringen voor de toekomst zijn opgenomen in de meerjaren-
investeringsplannen. Ook deze worden jaarlijks bijgesteld. De noodzakelijke onderhoudskosten aan de 
schoolgebouwen blijken uit het meerjarenonderhoudsplan (MOP) dat wordt opgesteld door een extern 
bureau. (Nieuwste versie 2019.) 
De verschillende beleidsdocumenten vormen bouwstenen van de meerjarenbegroting, die ook in de 
continuïteitsparagraaf is opgenomen. Ook de meerjarenbalans is in dit jaarverslag opgenomen. Op basis 
van de huidige meerjarenbegroting 2019-2022 zal het eigen vermogen zich als volgt ontwikkelen de 
komende jaren: 
 

Ontwikkeling eigen vermogenspositie     € 

    eigen vermogen per 31-12-2018 1.465.098 

exploitatiesaldo 2019       109.098 

    eigen vermogen per 31-12-2018 1.574.196 

exploitatiesaldo 2020       103.816 

    eigen vermogen per 31-12-2018 1.678.012 

exploitatiesaldo 2021       84.170 

            1.762.182 
 
De meerjarenbalans geeft inzicht in de ontwikkeling van de balansposten als in een of meer scenario’s 
een aantal variabelen wordt ingebracht. Te denken valt hierbij aan: 
- Extra reductie op personeelsleden. 
- Voorkomen van leegstand gebouwen door fusie.  
- Het terugdringen van ziekteverzuim.  
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Stichting de Oorsprong

Meerjarenbalans Meerjarenbalans 2019-2022

2019 2020 2021 2022

Activa

Materiele vaste activa 1.038.500 1.229.300 1.126.600 936.500

Financiele vaste activa 805.000 730.000  730.000 630.000

Totaal vaste activa 1.843.500 1.959.300 1.856.600 1.566.500

Vlottende activa

Vorderingen 650.000 650.000 650.000 650.000

Liquide middelen 234.800 212.098 362.214 671.084

Totaal vlottende activa 884.800 862.098 1.012.214 1.321.084

Totaal activa 2.728.300 2.821.398 2.868.814 2.887.584

Passiva

Eigen vermogen 1.361.489 1.470.587 1.574.403 1.658.573

Voorzieningen 614.800 600.000 588.300 573.200

Kortlopende schulden 752.011 750.811 706.111 655.811

Totaal passiva 2.728.300 2.821.398 2.868.814 2.887.584

 

7.3.5 Rapportage toezichthoudend orgaan  
Voor de rapportage van het toezichthoudend orgaan verwijzen we naar bijlage 1. 

7.3.6 Meerjarenplanning Voorziening Onderhoud  
Zie voor nadere onderbouwing bijlage 3, meerjarenbegroting onderhoud 2019-2024 
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7.4 Evaluatie van ’Toekomstige ontwikkelingen en doelstellingen voor 2018’ 
Hieronder staan de plannen en doelstelling die een jaar geleden voor 2018 zijn geformuleerd. Deze zijn 
cursief gedrukt. Per item staat aangegeven in hoeverre de doeltellingen zijn gehaald en de plannen 
gerealiseerd. 

7.4.1. Huisvesting – onderhoud 

 De medewerker huisvesting coördineert de werkzaamheden die vanuit het MOP aan de scholen 
moeten worden uitgevoerd. Hij doet de werkzaamheden in nauw overleg met de schooldirecteuren 
en na toestemming van de algemeen directeur (gerealiseerd). 

 De beleidsmedewerker huisvesting draagt zorg voor uitvoering van werkzaamheden conform 
jaarplanning MOP van de scholen binnen vastgesteld budget tegen een vastgesteld tarief. De 
werkzaamheden worden bekostigd uit de gezamenlijke voorziening onderhoud (gerealiseerd). 

 In overleg met gemeente in 2018 bepalen of voor De Sterrenboog en de Dalton Nicolaasschool 
gezamenlijke nieuwbouw onder één dak realiseerbaar is op het Mariniersterrein (loopt). 

 Beginnen met de daadwerkelijke renovatie van De Zonheuvel (planning aanvang werkzaamheden 
halverwege 2018)). Hierbij aandacht voor zoveel mogelijk energie-neutrale en milieuvriendelijke 
oplossingen. (loopt). 

 Participeren in het overleg voor nieuwbouw van De Wegwijzer in brede school De Heul. (loopt). 

7.4.2. Personeel 

 Ter voorkoming van ontslag en om handen en voeten te kunnen geven aan de Wet Werk en 
Zekerheid wordt de vervangingspool gecontinueerd voor personeelsleden (gerealiseerd). 

 Tweedaagse studiebijeenkomst met de schooldirecteuren, gezien de wisselingen in dit overleg 
(gerealiseerd). 

 De Stichtingsacademie De Voorsprong die interne scholing door en voor personeelsleden 
organiseert, wordt voortgezet en uitgebreid (gerealiseerd). 

 We streven naar een daling van het ziekteverzuim van 9,2% naar <8%. (niet gerealiseerd). 

 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het afspiegelingsprincipe bij gedwongen 
ontslagen van toepassing. 

 Extra scholing op het gebied van de ICT-vaardigheden gaat plaatsvinden naar aanleiding van de 
scan die op individueel niveau gemaakt is. (deels gerealiseerd). 

7.4.3 Financiën  

 Door de lichte daling van het aantal leerlingen wordt de personele vergoeding van de overheid ook 
minder.  
Doelstelling: De voorgenomen maatregelen ten aanzien van personeel moeten in 2018 (zeker met 
ingang van het schooljaar 2018-2019) leiden tot een kleine ombuiging in de personele begroting tot 
een hoogte van ongeveer € 70.000 (ongeveer 1,5 fte). Sommige scholen hebben extra middelen in 
reserve zodat voor deze scholen enige flexibiliteit betracht kan worden (niet gerealiseerd). 

 Er zal in 2018 een nieuwe versie van de meerjarenbegroting OLP/meubilair/ICT voor alle scholen van 
de Stichting worden gemaakt (gerealiseerd). 

7.4.4 Onderwijs 

 Ook dit jaar worden de middelen uit de Prestatie box ingezet voor opbrengstgericht werken 
(gerealiseerd). 

 Per school is afgesproken welke onderwijsmethodes vernieuwd gaan worden in 2018 (gerealiseerd). 

 Doelstelling: In 2018 behalen alle scholen van de Stichting bij de centrale eindtoets een score die 
voldoet aan het ambitieniveau van De Oorsprong. Dit is boven het landelijk gemiddelde (niet 
gerealiseerd). 

 Alle scholen halen de streefscores voor tussentoetsen CITO, die horen bij het profiel van de school 
(gerealiseerd). 

 De algemeen directeur doet met een bestuursrapportage jaarlijks verslag aan het schoolbestuur en 
de GMR van de gerealiseerde eind- en tussenopbrengsten ten opzichte van de gestelde ambities 
(niet gerealiseerd). 

 De individuele onderwijskundige doelstellingen van de scholen staan vermeld in het schoolplan van 
de scholen. De scholen verantwoorden in hun eigen jaarplan of de geplande doelstellingen zijn 
behaald (gerealiseerd). 
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 De Oorsprong voert per 1 januari 2019 het nieuwe toezichtskader in.  

7.4.5 Andere ontwikkelingen 

 In 2018 zal een herziene risico-inventarisatie worden gemaakt voor de financiële situatie van de 
scholen (gerealiseerd). 

 Op basis van de risico-inventarisatie zullen het schoolbestuur en de GMR per kwartaal een 
managementrapportage ontvangen (gerealiseerd). 

 Het bestuur gaat zich beraden op de consequenties van de resultaten van het onderzoek naar de 
structuur van de organisatie. Hierin wordt ok het dalend ledenaantal betrokken (gerealiseerd). 

7.4.6 Investeringen beleid 
De investeringen die we voor de scholen doen, worden in het najaar met de betreffende 
schooldirecteuren besproken en vastgelegd op basis van de meerjarenplannen. Hierbij verwijzen we naar 
het Investeringsplan 2019. De verdere procedure ten aanzien van investeringen is vastgelegd in het 
financieel beleidsplan van de Stichting. Dit financieel beleidsplan in is het verslagjaar herzien en 
goedgekeurd met instemming van de GMR. 
In het verslagjaar is fors geïnvesteerd in de ICT-netwerken en de hardware van de scholen. Op vijf 
scholen en het bestuurskantoor is het netwerk vervangen en zijn zij overgegaan naar een andere 
netwerkleverancier. Hiermee is een behoorlijke inhaalslag gemaakt.  

 
 

8 .  T o eko m s t i ge  o n tw i kke l i ng en  e n  do e l s te l l i nge n  2 01 9  

8.0 Beleidsvoornemens 
In het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 ‘Ruimte, richting en resultaat’ staan de beleidsvoornemens tot 
juli 2019 opgenomen. Over de realisatie van die plannen wordt in de managementrapportage (kwartaal) 
gerapporteerd. 
In verband met de overgang van vereniging naar stichting is het nieuw vorm te geven strategische beleid 
voor de komende jaren in het voorjaar 2019 in gang gezet. Alle geledingen worden hierbij betrokken om 
een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. In maart 2019 heeft een laatste sessie plaats gevonden om 
de hoofdlijnen te formuleren om van hieruit te komen tot een meer praktische invulling. Dus ook wat 
betreft de formulering van de toekomstige ontwikkelingen. De navolgende onderwerpen zijn inmiddels 
ingevuld en/of worden gaandeweg (verder) ingevuld. 

8.1 Identiteit 
‘De Christelijke cultuur op onze scholen is zelfbewust, positief en toegankelijk.’ Alle kinderen zijn welkom, 
mits de ouders bewust kiezen voor onze scholen en daarmee de protestant-christelijke grondslag 
respecteren. Van onze personeelsleden wordt verwacht dat zij de grondslag onderschrijven en uitdragen. 
Binnen De Oorsprong is de Christelijke identiteit een gespreksonderwerp wat met respect en positief 
wordt omlijst. Op elke school wordt er gericht en frequent aandacht gegeven aan het Christelijk geloof en 
is er sprake van activiteiten welke passen bij de eigenheid en de omgeving van de school. 
Het onderwerp ‘Christelijke identiteit’ is levend aanwezig in de schoolplannen van de scholen en op 
directie- en bestuursniveau in voornemens en bijeenkomsten. 

8.2. Onderwijs 
Onze visie voor de komende jaren luidt: “Door modern en opbrengstgericht onderwijs leren onze kinderen 
het beste uit zichzelf te halen.” We zien kinderen als ‘parels in Gods hand’, kostbaar en talentvol. De 
scholen maken werk van passend onderwijs, wat is gericht op kennis en brede vorming, met accenten op 
basale kennis, soft skills, ‘21e -eeuwse vaardigheden, cultuureducatie én sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Daarbij kennen we een belangrijke plaats toe aan ICT en dragen we zorg voor de kwalificaties en training 
van ons personeel. Deze centrale visie vormt de basis voor de eigen onderwijsvisie van de afzonderlijke 
scholen. 
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In een jaarlijks schoolondersteuningsprofiel maakt elke school duidelijk hoe de ambities voor passend 
onderwijs gestalte krijgen. Ouders en personeel krijgen ruim de gelegenheid om hierover mee te denken 
en mee te praten. Alle scholen werken aan een stevige onderwijskundige basis én aan eigen ambities. 
Om inspraak en ruimte te realiseren voor de leerlingen gaan de scholen werken met een leerlingenraad 
en een frequente leerling-tevredenheids-peiling. Om aandacht te genereren voor innovatie en 
ontwikkeling zal elke school zich profileren met een “Innovatiepilot”, passend bij de eigen 
onderwijskundige identiteit. 

8.3 Onderzoek 
Naast de onder de andere onderwerpen genoemde voornemens voor verdieping zijn er momenteel geen 
andere, noemenswaardige ontwikkelingen. 

8.4 Kwaliteitszorg 
De onderwijskwaliteit van alle scholen is op het verwachte basisniveau (inspectienormen). Elke school 
heeft ruimte om zijn eigen onderwijskundig beleid en onderwijskundige speerpunten te kiezen; alle 
scholen hebben actief werk gemaakt van beleid omtrent 21-eeuwse vaardigheden. In een jaarlijks 
schoolondersteuningsprofiel maakt elke school duidelijk hoe de ambities voor (met name) passend 
onderwijs gestalte krijgen. Ouders en personeel krijgen ruime gelegenheid hierin mee te praten. Er is 
bijzondere aandacht voor de CITO-resultaten, in overleg met schooldirecties. 

8.5 Personeel 
‘Ons personeel werkt met professionaliteit en passie aan toekomstgericht onderwijs.’ De Oorsprong wil 
een aantrekkelijke werkgever zijn door met name aandacht te schenken aan werkplezier, 
ontwikkelingskansen en samenhang. Van ons personeel verwachten wij zelfstandigheid, zelfreflectie, pro-
activiteit en een op samenwerking gerichte houding, of wel professioneel gedrag en goed 
werknemerschap. 

8.6 Huisvesting 
Het vernieuwde MOP wordt gevolgd, waarbij toekomstige ontwikkelingen, zoals renovatie- en 
nieuwbouwplannen (Zonheuvel, Wegwijzer, Kring, Sterrenboog) voor ons aanleiding om de reserveringen 
voor onderhoud relatief ruim te laten zijn; meer specifiek de ontwikkelingen rond De Zonheuvel. 

8.7 Investeringen (boekjaar + toekomstig) 
Na Europese aanbesteding, wordt in 2019 en 2020 geïnvesteerd in de vernieuwing van het 
onderwijsleerpakket. Er wordt gewerkt aan een meerjareninvesteringsplan voor meubilair en ICT (t/m 
2025); jaarlijks vindt er een update plaats. 

8.8 Duurzaamheid 
Er vindt onderzoek plaats naar de vervanging van de huidige verlichting naar Ledverlichting op de 
scholen. De renovatie van De Zonheuvel is mede gericht op het bereiken van de status van Bijna Energie 
Neutraal Gebouw (BENG), onder meer door gebruikmaking van warmtepompen en zonnepanelen. Er zijn 
inmiddels zonnepanelen geplaatst op De Regenboog en De Uilenburcht. 

8.9 Financiën  
De bankrekeningen van de scholen worden allemaal ondergebracht bij de ABN-AMRO. Alle overige 
rekeningen (ook de derdenrekeningen) worden opgezegd. De rekeningen zijn op het bestuurskantoor 
digitaal in te zien. Het aantal bankrekeningen voor de scholen wordt teruggebracht naar maximaal drie 
per school (inclusief derdenrekeningen). Deze maatregelen vergroten de controlemogelijkheden en 
verlagen de kans op fraude.  
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B i j l age  1 :  J a arv e r s l ag  to ez i c h t ho ud e nd  be s t u u r  
 
In december 2018 is de entiteit voor de Oorsprong omgezet van een vereniging naar de stichtingsvorm. 
Commissie van Toezicht werd toezichthoudend bestuur. 
 
De leden van het toezichthoudend bestuur voeren de werkgeversfunctie uit voor de uitvoerend 
bestuurder.  
 
Het toezichthoudend bestuur heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd evenals de begroting 2019.  
 
Het toezichthoudend bestuur noch het uitvoerend bestuur ontving in het verslagjaar een vergoeding voor 
hun werkzaamheden in 2018. Het betrof een nevenfunctie naast hun reguliere dagelijkse 
werkzaamheden. In het verslagjaar hadden de heren H.M. de Rooij (voorzitter) en C.E. Altena (lid) zitting 
in het toezichthoudend bestuur. 
 
Het toezichthoudend bestuur heeft de opdracht voor de controle van de jaarrekening opgedragen aan de 
een externe accountant, in casu Van Ree Accountants. Tevens zag het toezichthoudend orgaan toe dat 
de wettelijke voorschriften werden nageleefd en dat de verwerving en de besteding van de middelen op 
een rechtmatige en doelmatige manier geschiedde. 
 
De agenda in het verslagjaar (van zowel het toezichthoudend als het uitvoerend bestuur) werd 
gedomineerd door:  
- de overgang naar een andere organisatiestructuur (van vereniging naar stichting), inclusief alle 
praktische en juridische aspecten die hierop betrekking hebben; 
- huisvestingsperikelen ( renovatie Zonheuvel, nieuwbouwplannen Wegwijzer en Sterrenboog) waaronder 
de vele contacten met gemeentebesturen. 
 
Er zijn geen tegenstrijdige belangen geconstateerd in 2018.  
 
Het uitvoerend bestuur zag toe op de naleving van de code goed bestuur in 2018. Er is voor de stichting 
een handboek governance opgesteld. In het verslagjaar is het functioneren van het (uitvoerend) bestuur 
en het toezichthoudend orgaan geëvalueerd onder leiding van een extern deskundige van het bureau 
Beekveld en Terpstra. Mede op basis van de uitkomsten van die evaluatie zijn nieuwe richtlijnen voor het 
besturen van de organisatie opgesteld.  
 
In april 2019 werd een lid van het toezichthoudend bestuur, C.E. Altena benoemd tot uitvoerend 
bestuurder. Hij trad af als toezichthoudend bestuurder. 
 
Het toezichthoudend bestuur benoemde uit haar midden een voorzitter. De aandachtsgebieden 
(financiën, huisvesting, ICT, personeel etc.) zijn verdeeld over de andere bestuursleden. 
 
In afwijking van de governacecode zijn de nevenfuncties van de bestuurder en de toezichthouders niet in 
het bestuursverslag vermeld. 
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B i j l age  2 :  B e g r o t i ng  2 019  S t i c h t i ng  
 

Begroot

2018

Begroot

2019

Saldo baten en lasten

Baten

3.1 Rijksbijdrage OC&W 8.677.254 9.627.341

3.2 Overige overheidsbijdragen 25.000 25.000

3.5 Overige Baten 112.110 129.616

8095 Overige personeelgebondenopbr. 61.660 90.916

8400 Ouderbijdragen 5.700 5.700

8410 Vergoeding contributies 1.000 0

8450 Opbrengst huur en medegebruik 43.750 33.000

Totaal Baten 8.814.364 9.781.957

Lasten

4.1 Personele Lasten 7.183.908 8.380.901

4.2 Afschrijvingen 204.682 259.653

4.3 Huisvestingslasten 758.986 743.686

4200 Huur en medegebruik 22.500 24.500

4210 Dot. voorz. onderh. gebouwen 220.100 220.100

4215 Dagelijks onderhoud gebouwen 92.500 80.500

4217 Beveiligingskosten 6.300 6.300

4220 Tuinonderhoud 3.400 3.900

4231 Schoonmaakbedrijf 199.900 195.400

4235 Overige schoonmaakkosten 16.900 14.900

4242 Water 8.777 7.577

4245 Energie 160.964 160.964

4250 Publiekrechtelijke heffingen 23.145 23.445

4255 Afvoer afval 2.400 4.500

4295 Overige huisvestingslasten 2.100 1.600

4.4 Overige materiële lasten 723.597 740.298

Totaal Lasten 8.871.173 10.124.538

Totaal Saldo baten en lasten -56.809 -342.581

Saldo Overigen

Baten

5.1 Financiële baten 46.000 32.000

Totaal Baten 46.000 32.000

Lasten

5.2 Financiële lasten 12.151 4.000

Totaal Lasten 12.151 4.000

Totaal Saldo Overigen 33.849 28.000

Totaal -22.960 -314.581  
 
De baten zijn fors gestegen door de inzet van werkdrukmiddelen en door de stijging van de loonkosten 
als gevolg van een nieuwe cao waardoor de rijksbijdragen eveneens werden verhoogd. 
De loonkosten zijn gestegen als gevolg van de aanpassing door de nieuw cao en door de opname van de 
interim kosten voor directie en bestuur. 
De afschrijvingen zijn fors verhoogd doordat 2018 te laag werd begroot. De oorzaak waren investeringen 
aan het eind van 2017 en begin 2018.  
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B i j l age  3 :  M ee r ja re nb eg ro t i ng  O nd e r ho ud  20 19 - 202 3  

1. Algemeen 
We werken met een MOP (meerjarenonderhoudsplan) opgesteld voor de alle schoolgebouwen. In het 
verslagjaar is voor vijf scholen een nieuw MOP opgesteld. Op basis hiervan is een jaarplanning gemaakt. 
Vanuit de bovenschoolse voorziening groot onderhoud worden de werkzaamheden op basis van het 
MOP gefinancierd. Hierdoor is er een eerlijker verdeling van middelen over de scholen en is het niet meer 
relevant of de school beschikt over een oud of nieuw gebouw. De dotatie per leerling is gelijk. 

2. Ontwikkeling Onderhoud 2018 
In 2018 is het reguliere groot onderhoud op de scholen uitgevoerd. Dat betreft onder meer: 

 Schilderwerk buiten Wegwijzer 

 Noodlokalen en vloer gymzaal Uilenburcht 

 Schilderwerp en nieuw keukenblok Wijngaard 

 Schilderwerk Kring 
De onderhoudslasten lagen in het verslagjaar iets hoger dan begroot, namelijk € 154.000 i.p.v. 
€ 148.000. Enkele onderhoudsposten zijn doorgeschoven naar 2019.  
Daarnaast was sprake van een eigen bijdrage (BENG) voor de renovatie van De Zonheuvel van € 70.000 
voor het verslagjaar. Deze is niet besteed, met het oog op de uitgestelde werkzaamheden.  

3. Planning onderhoud 2019 op basis van MOP 
De dotatie voor groot onderhoud is bepaald op € 120 per leerling. In de afgelopen jaren is het onderhoud 
goed uitgevoerd. Vandaar dat de staat van onderhoud van de schoolgebouwen die we de komende jaren 
blijven gebruiken, redelijk te noemen is.  
 
We worden echter wel geconfronteerd met extra kosten vanwege het uitstel van nieuwbouw en renovatie. 
Door het ouder worden van de gebouwen worden de onderhoudslasten hoger. We proberen die kosten 
waar mogelijk te verhalen op de gemeenten. In een aantal gebouwen wordt alleen nog het noodzakelijke 
onderhoud verricht, omdat deze gebouwen op (hopelijk korte) termijn zullen worden afgestoten => De 
Zonheuvel in Driebergen wordt in 2019 gerenoveerd en De Wegwijzer in Wijk bij Duurstede krijgt 
(wellicht) in 2022 nieuwbouw. De nieuwbouw voor De Sterrenboog is uitgesteld vanwege het onderzoek 
naar mogelijkheden van nieuwbouw op het Mariniersterrein. De gemeente Utrechtse Heuvelrug betaalt 
na overleg het benodigde groot onderhoud (onder meer een nieuw dak) voor De Sterrenboog.  
 
De dotatie in 2019 is bepaald op € 220.000.  
Het geplande onderhoud conform MOP voor 2019 begroten we op € 196.000 (exclusief BENG-bijdrage 
renovatie De Zonheuvel in het kader van duurzaamheid). Het is nog onduidelijk hoe hoog de bijdrage aan 
de renovatie van De Zonheuvel zal zijn. 
 
De hoogte van de voorziening onderhoud wordt jaarlijks bij de accountantscontrole getoetst op basis van 
het MOP. 
 
Het boomonderhoud staat elk jaar op de planning. Hiervoor is ook een onderhoudsplan gemaakt. Ten 
laste van 2019 is € 7.000 gepland, aangevuld met eventueel noodzakelijk aanvullend onderhoud. (Dit 
bedrag is opgenomen in het totaalbedrag van € 196.000) 
 
Op basis van de prognose van leerlingen is een berekening gemaakt van de dotatie voor de komende 
jaren. Hieronder is de ontwikkeling van de voorziening onderhoud voor de komende jaren opgenomen als 
al het onderhoud conform het MOP wordt uitgevoerd (voorziening onderhoud conform MOP). 
 
Zoals hierboven geschetst, worden niet alle geplande werkzaamheden conform het MOP uitgevoerd. 
Daarom is een aangepaste (reële) versie gemaakt voor de komende jaren.  


