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Voorwoord

Het jaar 2016 was een jaar vol aanzetten tot verandering.

Dit bestuursverslag bestrijkt het kalenderjaar 2016. Een jaar dat zich laat typeren 
door de vele aanzetten tot verandering die zijn gegeven. De bestuurssamen-
stelling is gewijzigd. Tot 1 april bestond het samenwerkend College van Bestuur 
uit Jelte de Graaf en Alina Kuiper. Per die datum ging Jelte met pensioen en 
kwam Chris van Meurs als voorzitter CvB van zowel OPSO als SPOOR. Alina 
Kuiper vertrok per 1 augustus en per die datum is er sprake van een eenhoofdige 
leiding van de organisatie. Er is wel een vacature gesteld voor een Algemeen 
directeur met portefeuille bedrijfsvoering, die samen met de voorzitter CvB een 
bestuursteam gaat vormen. Deze vacature wordt per 1 juni 2017 bezet door de 
heer Matthijs Colthoff. 

Met de benoeming van één bestuurder voor beide stichtingen is een belangrijke 
stap gezet om te komen tot eenheid van beleid en - op termijn - de gewens-
te eenwording van beide stichtingen. Die eenheid in beleid en de verregaande 
eenwording komt ook tot uitdrukking in het feit dat dit bestuursverslag en de 
onderliggende jaarrekening voor het eerst geconsolideerd worden gepresen-
teerd. 

Het meest verheugende nieuws voor 2016 is dat het leerlingenaantal niet langer 
lijkt te krimpen. Er is sprake van lichte groei/stabilisatie. Wanneer we kijken 
naar waar de groei plaatsvindt dan zien we dat dit vooral te danken is aan de nieuwe 
instroom in groep 1. Dat impliceert ook dat het bestendige groei/stabiliteit is en 
dit is dan ook als zodanig verdisconteerd in het (financieel) meerjarenbeleid. 

Met de meerjarenbegroting 2017 – 2020 zijn een aantal belangrijke speerpunten 
van nieuw beleid gegeven. In 2016 zijn hiertoe de aanzetten gegeven. Met stip 
bovenaan staat het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De CITO 
eindscores 2016 laten een teleurstellend beeld zien, de kwaliteitszorg is niet 
overal geborgd en het kwaliteitsbewustzijn mag aanzienlijk beter. 

Maatregelen zijn: 
 -  Het verkleinen van de afstand tussen bestuur en scholen. Dit betreft niet 

alleen de bestuurder in persoon maar ook de afdeling onderwijs en de 
afdeling P&O 

 - Het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitszorgcyclus
 - Invoering systeem van interne audits
 - Het verbinden van kwaliteitszorg en strategisch HRM
 - Het sturen op teamwerk en teamkwaliteit
 - Opleiden in de school
 - Oprichten van een huisacademie
 - Begeleiding startende leerkrachten
 - Versterken van de samenhang in de groep directeuren
 - Aanbrengen van koers en focus op stichtingsniveau
 - Bevorderen en faciliteren van het gebruik van ICT in het onderwijs

Veel van deze maatregelen zijn terug te vinden in de begroting 2017 waarbij 
voor een aantal speerpunten ook extra middelen worden vrijgemaakt. 
Er zijn tevens aanzetten gegeven tot een nieuwe besturingsfilosofie. Welke bestu-
ring vraagt een organisatie die ambitieus is, wil vernieuwen, die meer samen-
hang nastreeft, die de gezamenlijke kernwaarden nadrukkelijker wil uitstralen 
in al haar doen en laten en die tegelijkertijd binnen de kaders die door die eenheid 
worden gegeven, diversiteit tussen scholen wil nastreven, passend bij de omgeving 
waarin de school opereert? Belangrijk thema is ook het leiderschap dat hoort 
bij zo’n vernieuwende organisatie. Ook tot die discussie zijn de eerste aanzetten 
gegeven in 2016. Op de tweedaagse in maart 2017 zijn de antwoorden op deze 
vragen gegeven. 

In het verlengde van de discussie over de besturingsfilosofie zal in 2017 ook 
de discussie gevoerd moeten gaan worden over hoe de middelen binnen  
OPSPOOR op een doelmatige wijze intern te alloceren. 
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Ook in de vorming van kindcentra zijn belangrijke stappen gezet. Met als front-
runners obs Willem Eggert en obs De Akkerdijk, werken diverse scholen toe 
naar een Kind Centrum. De banden met de diverse kinderopvangorganisaties 
worden daartoe steeds hechter en we streven naar één pedagogische visie voor 
kinderen van 2-12 en uiteindelijk voor kinderen van 0-14. 

Om dit alles te faciliteren en te sturen, zijn ook aanzetten gegeven om te komen 
tot een verbetering van de dienstverlening vanuit het centraal bureau. Vooruit-
lopend op de implementatie van een nieuwe werkwijze voor het hele bureau 
die onder leiding van de nieuwe directeur bedrijfsvoering vorm zal krijgen, is 
de aansturing van de afdelingen P&O en Financiën aangescherpt en wordt ge-
werkt aan meer samenhang door een procesgerichte aanpak in plaats van een 
taakgerichte aanpak. Ook de mate waarin we in control zijn verdient meer aan-
dacht. Er zal een nieuwe planning en control cyclus worden geïmplementeerd 
in 2017 en de werkprocessen zullen opnieuw helder en eenduidig vast gelegd 
gaan worden. Ook de informatievoorziening behoeft verbetering teneinde 
sneller en adequater te kunnen sturen en, waar nodig, interventies te plegen. 

Het eerder genoemde proces naar eenwording resulteert er ook in dat we in 
2017 het communicatiebeleid gaan herzien en beide stichtingen onder één  
gemeenschappelijke naam presenteren aan de buitenwereld en de scholen 
duidel ijker als onderdelen daarvan zullen gaan neerzetten. Dit alles vanuit  
antwoorden op de vraag: wat bindt ons en waar onderscheiden de individuele 
scholen zich van elkaar. 

Kortom, 2016 is een jaar waarin veranderingen in de steigers zijn gezet. Soms 
concreet, soms nog in termen van ‘daarover met elkaar in gesprek zijn’. De be-
hoefte aan meer samenhang, meer focus, modern leiderschap en handelings-
ruimte binnen duidelijke kaders is groot. In de strategie tweedaagse op 7 en 
8 maart 2017 zijn antwoorden gegeven in de vorm van een samenhangend 
framework dat concreet vorm en inhoud geeft aan deze wensen. De onderlinge 
sfeer is uitstekend. De bereidheid tot samenwerking is groot. Het leren van en 
met elkaar in allerlei wisselende verbanden krijgt meer en meer vorm. 

Tot slot. Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van dit verslag. Het geeft een 
inkijkje in wie en wat we willen zijn. We willen daarover verantwoording  
afleggen. We willen leren. Een lerende organisatie zijn waarin het leren tot in de 
haarvaten van de organisatie gewoon is. Want alleen wanneer we zelf continu 
leren zijn we in staat om goed te worden, goed te blijven en goed te doen! Dit 
alles samen maakt het tot een onwaarschijnlijk mooie uitdaging om aan dit 
proces sturing te mogen geven.

Maart 2017
Chris van Meurs
Voorzitter CvB OPSO en SPOOR
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1. Algemene informatie

1.1 Statutaire gegevens
Bestuursnummer: 42558
Naam instelling: Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend
Postadres: Gedempte Singelgracht 18-20
Postcode/plaats: 1441 AP Purmerend
KvK nummer: 37108920
Telefoon: 0299-820900
Email: info@opspoor.nl
Internetsite: www.opspoor.nl

Bestuursnummer: 41434
Naam instelling:  Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio  

Waterland en Oostzaan
Postadres: Gedempte Singelgracht 18-20
Postcode/plaats: 1441 AP Purmerend
KvK nummer: 51133016
Telefoon: 0299-820900
Email: info@opspoor.nl
Internetsite: www.opspoor.nl

1.2 Doelstelling (missie)
De openbare onderwijsorganisaties OPSO en SPOOR staan midden in een 
samenleving die voortdurend aan verandering onderhevig is. Onze openbare 
scholen nemen actief deel aan allerlei ontwikkelingen door initiatieven te ont-
plooien en verbeteringen in gang te zetten om het beste onderwijs aan ieder 
kind te realiseren.  
Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind. Wij zijn er op gericht om 
samen met het kind en de ouders alle creatieve, cognitieve, sociaal-emotionele 
en fysieke talenten te ontplooien.

OPSO en SPOOR werken vanuit deze missie intensief samen. Samenwerken 
betekent voor ons kennis en inzichten delen met en tussen onze scholen, binnen 

bestuur en toezicht, op het servicebureau, met de inspectie, wetenschappers 
en andere partners. Op deze wijze creëren wij het beste onderwijs voor onze 
kinderen, gaan we efficiënter met de middelen om en vullen wij onze onder-
steuningsplicht nog beter in.

“OPSO en SPOOR samen voor het beste onderwijs”.

1.3 Doelstelling (visie)
Wij staan bekend als de beste onderwijsorganisatie in Openbaar Onderwijs. 
Een onderwijsorganisatie voor primair en speciaal onderwijs waarin woorden 
hand in hand gaan met daden. Wij staan bekend als goede werkgevers die oog 
hebben voor het individu en veel investeren in de ontwikkeling van de mede-
werkers. Al onze werknemers hebben een grote verantwoordelijkheid voor het 
bepalen en uitvoeren van het beleid.

Onze scholen zijn organisaties waarin voor kinderen ruimte is, om permanent 
aan hun ontwikkeling te werken. Onze medewerkers zijn meesters in hun vak, 
weten zich erkend en zetten zich voor de volle 100% in voor de brede ontwik-
keling van het kind.

Wij bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarin talenten van alle leer-
lingen worden ontplooid. We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van elk 
kind. Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden en zijn vertaald naar ons 
onderwijsaanbod, waarin verschillende vormen van leren en sociale media als 
middel, ten volle worden benut.
Ontwikkeling van de leerkracht en de samenwerking met de ouders zijn daarbij 
belangrijke factoren.

Er is op onze scholen ruimte voor diversiteit en professionalisering, hetgeen 
goede resultaten en opbrengsten genereert. Onze leerkrachten halen alles uit 
een kind door een veilige en inspirerende omgeving te creëren en door intensief 
te communiceren en samen te werken met ouders, zodat thuis en school zo veel 
mogelijk op elkaar zijn afgestemd.  
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Samen met andere partners zoals onderwijsorganisaties, ondersteuningsin-
stanties, gemeenten en bedrijfsleven, dragen wij bij aan de brede ontwikkeling 
van onze kinderen.

Vertrouwen
We gaan uit van de mogelijkheden van ieder mens en stimuleren iedere betrok-
kene zichzelf verder te ontwikkelen. Wij zijn van nature nieuwsgierig naar de 
ander en heten iedereen welkom.

Verbinden
Iedereen binnen en buiten de organisatie: kind, medewerkers en andere be-
trokkenen weten zich erkend en geaccepteerd ongeacht geloof, ras, huidskleur, 
geslacht, taal en afkomst. Iedereen is in staat om op een respectvolle manier met 
elkaar om te gaan en op een constructieve wijze samen te werken. Verschillen 
in visie en geloofsovertuigingen zien we en ervaren we als een bron van inspi-
ratie. Samen komen we verder.

Meesterschap
Elke medewerker is op zijn/haar vakgebied een professional die kritisch naar 
zichzelf kijkt, die zich openstelt voor anderen en nieuwe opvattingen op waarde 
weet te schatten.
Elke medewerker is eigenaar van het vak dat hij uitoefent en laat iedereen pro-
fiteren van eigen ervaringen en nieuwe inzichten.
Elke medewerker is in staat de verschillen te overbruggen, betrokkenen te ver-
binden en echt vertrouwen te geven aan kinderen, ouders en collega’s.
Elke medewerker ontwikkelt zich permanent om het vakmanschap te onder-
houden en te verbeteren.

1.4 Beleid en kernactiviteiten 
Per onderwerp zijn hieronder de doelstellingen 2016 en de behaalde resultaten 
opgenomen.

Bestuurlijke organisatie
In 2016 zijn de volgende meetbare doelstellingen geformuleerd:
  1.  De Personele Unie van OPSPOOR is gerealiseerd 

Resultaat: De Personele Unie van OPSPOOR is niet gerealiseerd met 
behulp van een nieuwe statutaire inrichting. Wel is er een nieuwe 
Samenwerkingsovereenkomst overeengekomen. Als uitwerking hier-
van is er een juridische oplossing gevonden voor een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor beide stichtingen ingevuld door dezelfde 
personen in bestuur en toezicht. De personele unie is wel materieel  
gerealiseerd door de nieuwe leden voor de Raad van Toezicht en het 
College van Bestuur in beide organisaties te benoemen. Dit is dan 
ook de reden waarom in dit bestuursverslag wordt gesproken over 
een personele unie.

  2.  Versterking van de bestuurlijke samenwerking tussen OPSO en 
SPOOR 
Resultaat: er heeft een personele unie plaatsgevonden in het College 
van Bestuur en de werving voor de vacature directeur bedrijfsvoe-
ring/lid bestuursteam is in 2016 opgestart.

  3.  De voorbereiding op de herinrichting van het Servicebureau is 
qua visie, structuur, taken en personele invulling afgerond. 
Resultaat: De herinrichting van het Servicebureau is gestart in 2015, 
maar nog niet afgerond.

  4.  Verbinden en netwerken 
Resultaat: de onderwijsdagen hebben plaatsgevonden. De visitatie 
van teams is zeer succesvol geweest. Daarnaast is er voor het tweede 
opeenvolgende jaar een studiereis geweest naar Canada.
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Onderwijs
In 2016 zijn de volgende meetbare doelstellingen geformuleerd:

Kwaliteit
 -  In 2016 wordt de bovenschoolse Monitoring Goed Onderwijs actief 

gebruikt door alle scholen van OPSO en SPOOR. Deze wordt ingezet 
om het kwaliteitsbeleid van elke school in beeld te brengen.

 -  In 2016 wordt op alle scholen van OPSO en SPOOR een verplichte 
centrale eindtoets afgenomen.  

 -  Bevindingen van de Inspectie.
 -  Alle scholen werken op hun eigen wijze aan de beide speerpunten 

Modern leren/Boeiend onderwijs en Samenwerken. 
Vanaf 2016 doen 7 scholen mee aan het project New Pedagogies for 
Deep Learning (NPDL), een andere manier van onderwijzen gericht 
op persoonlijk leren van leerlingen. Dit is een belangrijke stap in de 
verandering van het onderwijskundig profiel.   
In 2016 zien wij op al deze scholen vooraf geplande veranderingen op 
dit gebied.

Passend onderwijs
 -  Elke school heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel geëvalueerd 

en bijgesteld (augustus 2016).
 -  Elke school werkt met een deskundige adviseur (schoolondersteuner 

c.q. ondersteuningsadviseur) aan de versterking van het schoolonder-
steuningsprofiel voornamelijk op die onderdelen waar de school nog 
“tekort schiet” in vergelijking met de gevraagde basisondersteuning 
vanuit het SWV. Aan het eind van 2016 kunnen de scholen benoemen 
welke verbeteringen in gang zijn gezet.

 -  Elk cluster van scholen regelt m.b.t. onderzoek en ondersteuningstoe-
wijzing wat er nodig is en draagt een gezamenlijk verantwoordelijk-
heid voor een goede en effectieve besteding van de middelen. Er wordt 
een beroep gedaan op alle scholen om overleg en samenwerking op een 
andere wijze in te vullen dan we tot nut toe gewend zijn. Op basis van 
de evaluatie wordt deze werkwijze verder geoptimaliseerd.

Excellentie
 -  Deelname aan het Excellentie project (Laika) loopt op tot 100 % van de 

OPSO en SPOOR-scholen;
 -  Door uitrol van de VOSTOK aanpak in de regio zullen ook scholen van 

andere besturen deel kunnen nemen;

Bovenschoolse Scholing en begeleiding
 -  In de jaren 2014-2017 wordt er scholing en begeleiding verzorgd voor 

alle geledingen binnen onze organisatie;
 -  Elke medewerker heeft minimaal een cursus gevolgd met betrekking 

tot de lerende organisatie; 
 -  In 2016 wordt voor alle medewerkers de tweejaarlijkse onderwijsdag 

georganiseerd; 
 - Studiereis naar Canada;

Andere ontwikkelingen:
 -  Verdere uitwerking van de samenwerking met kinder- dagverblijven, 

voor en naschoolse opvang, peuterspeelzaal (ook in de vorm van een 
IKC).

 -  Sociale veiligheid: 
Elke school heeft in 2016 een beleidsnotitie “sociale veiligheid”. Alle 
medewerkers volgen (aanvullende) scholing op het gebied van hoe 
om te gaan met pestgedrag in de groep en in de school. Dit gebeurt in 
de vorm van e-learning zodat elke medewerker op een zelf gekozen 
moment en in eigen tempo de cursus kan volgen.

 -  SPOOR en OPSO volgen voortdurend de ontwikkelingen met betrek-
king tot de wet op de privacy.

ICT
 -  In de eerste helft van 2015 stelden we een – tussentijdse - ICT-beleids-

notitie vast. Deze notitie bevatte richtlijnen die directies ondersteunen 
bij de keuze van nieuwe devices en toepassingen en de inrichting van 
de ICT ondersteuning in onze organisaties.

 -  Aan het eind van dit boekjaar is er een SharePoint omgeving voor het 
bestuurskantoor ingericht.
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 -  Aan het eind van het boekjaar zijn de diverse experimenten met devices 
en toepassingen geëvalueerd. De opgedane kennis is beschikbaar en 
wordt gedeeld. 

 -  Op minimaal twee scholen is ervaring opgedaan met MDM (Mobile 
Device Management).

 -  Aan het eind van dit boekjaar heeft 25% van de scholen een profes-
sioneel draadloos systeem. Aan het eind van het boekjaar zijn  
verschillende mogelijkheden ter financiering onderzocht.

Resultaten 

Resultaat in 2016

Het invullen van de MGO, Monitor Goed Onderwijs levert voor de directeuren 
nog veel (tijds) problemen op. In oktober had nog maar een derde van alle 
scholen de hele monitor ingevuld. Met ondersteuning van collega’s lukt het wel 
steeds meer directeuren om zicht te krijgen op hun documenten.

De keuze voor de eindtoets is in november 2015 bepaald door het CvB. Er is 
gekozen voor CITO.
De resultaten vielen tegen in vergelijking met de opbrengsten van de M* toetsen 
in het LOVS.
Mogelijke oorzaken zijn: het tijdstip in het jaar (april/mei) als de meeste groep 
8 leerlingen al weten naar welke vervolgschool ze gaan, onbekendheid met de 
vraagstelling in de toets en onjuiste toets attitude bij leerlingen en leerkracht. 
Een eerste concept notitie over een integrale aanpak van onderwijskwaliteit is 
geschreven en is in september met de directeuren besproken. Er is een project-
groep kwaliteit ingesteld die deze aanpak verder helpt te ontwikkelen om  
binnen de organisatie te implementeren.
Daarnaast is er een zogenaamde audit-visitatie commissie gevormd die na een 
studie vanuit de PO raad, kwaliteitsaudits gaat uitvoeren op onze scholen.

De Inspectie van het Onderwijs heeft voor 33 van de 36 OPSO en SPOOR 
basis scholen het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie 

geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit 
van het onderwijs. 
Twee scholen kregen een beoordeling zwak en één school zeer zwak. Reden 
voor deze beoordeling: de resultaten in 2014, 2015 en 2016 lagen onder de  
inspectienorm en/of het gegeven onderwijs (o.a. didactische aanpak) was on-
der de maat. Alle drie scholen hebben een plan van aanpak om deze slechte 
beoordeling zo snel mogelijk teniet te doen. 

De stand van zaken op de scholen is voor de zomervakantie in kaart gebracht 
middels monitorgesprekken met alle directeuren.

Op basis van deze gesprekken is een notitie geschreven. Er blijkt uit dat er grote 
verschillen in ontwikkeling zijn tussen de scholen maar dat alle scholen stap-
pen aan het maken zijn.
De ontwikkelingen van/op enkele OPSPOOR scholen stemmen tot trots en  
tevredenheid. Er zitten pareltjes tussen. 
Bezien vanuit de resultaten van OPSPOOR in z’n geheel is er echter nog volop 
“werk aan de winkel”. Het besef leeft dat het op geen enkele wijze acceptabel en 
nodig is dat OPSPOOR scholen onvoldoende scoren. Wij zijn ervan overtuigd 
dat bij voldoende ambitie, gepaard aan discipline, adequate leiding, sturing,  
focus en ondersteuning, er geen enkele school onvoldoende resultaten zal laten 
zien. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn een duidelijk gezamenlijk gedragen 
visie en focus op een beperkt aantal onderwerpen.  

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel en heeft dit na evaluatie 
eventueel aangepast. De wet verplicht de scholen om elke 4 jaar het school-
ondersteuningsprofiel opnieuw op te stellen. Het eerste profiel dateert van 
2013. Er worden in beide Samenwerkingsverbanden nu voorbereidingen ge-
troffen om in 2017 een nieuw (format voor een) schoolondersteuningsprofiel 
klaar te hebben.

* Citotoets, afgenomen in januari.
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Meer ondersteuning
OPSO biedt, naast regulier basison
derwijs, ook speciaal basisonderwijs 
aan. Het Tangram is bedoeld voor 
kinderen die meer ondersteuning 
nodig hebben dan wat op de basis
scholen geboden kan worden. Plaat
sing op deze school is alleen moge
lijk na afgifte van een toelaatbaar 
 heid verklaring (TLV). Deze verklaring 
wordt afgegeven door BOOT, een 
onafhankelijke commissie binnen het 
Samenwerkingsverband ( SWV). 

Hiervoor moeten de school en  
ouders een aanvraag indienen bij 
het SWV. Bij deze aanvraag wordt 
een dossier meegestuurd waarin 
precies staat beschreven welke on
dersteuning het kind nodig heeft en 
wat de basisschool tot nu toe heeft 
gedaan. De commissie beoordeelt de 
aanvraag. Indien de verklaring wordt 
afgegeven kunnen de ouders het 
kind aanmelden bij Het Tangram of 
kleuterafdeling De Kleine Karekiet.

Kleinere klassen, leerkrachten  
speciaal opgeleid.
Het Tangram valt onder dezelfde 
wet als een reguliere basisschool 
en bereidt de kinderen ook voor op 
het voortgezet onderwijs. De school 
onderscheidt zich omdat er meer 
ondersteuningsmogelijkheden zijn. 

De klassen zijn kleiner en de leer
krachten zijn opgeleid om kinderen 
met leer en gedragsproblemen 
goed te kunnen begeleiden. Hierbij 
gaat de school uit van de mogelijk
heden en onderwijsbehoefte van het 
kind. Het is belangrijk dat kinderen 
succes kunnen ervaren. Kinderen 
moeten elke dag gezien worden. 
Relatie, autonomie en competentie 
zijn belangrijke begrippen binnen de 
school. Het dagelijks handelen van 
het team ademt structuur, voorspel
baarheid en rust uit. Ouders worden 

gezien als samenwerkende partners. 
Er vindt regelmatig overleg en 
afstemming plaats. 

Kleuterafdeling; de kleine Karekiet.
De kleuterafdeling is een onderdeel 
van Het Tangram, maar neemt wel 

een aparte positie in. Het is een 
onderwijs en observatievoorziening 
voor jonge kinderen. Aan het einde 
van groep 2 krijgen de kinderen een 
eindadvies. Met dit advies in de hand 
kunnen ouders een passende school 
gaan zoeken. Soms zal dit een basis
school zijn, maar in de meeste  
gevallen betreft het een vorm van 
speciaal (basis)onderwijs. Op het 
Tangram en De kleine Karekiet 
wordt, naast het reguliere basis
schoolaanbod, gewerkt met ateliers. 
Tijdens de ateliers wordt er aandacht 
besteed aan de meer praktische vak
ken. De school heeft de beschikking 
over 2 keukens, 2 technieklokalen, 
een grote en een kleine gymzaal. 
De ateliers zijn gericht op: koken, 
techniek, gymnastiek, creativiteit, 
wereld/natuur onderwijs en 
expressie. 

De school kan veel aanvullende 
ondersteuning bieden. Er zijn goede 
contacten en korte lijnen met allerlei 
ondersteunende diensten. Hierbij 
moet gedacht worden aan: Logopedie, 
Motorische ondersteuning,  
Maatschappelijk werk, Sociale  
Vaardigheidstrainingen en  
Ambulante begeleiding. 
Uitgangspunt bij het Tangram 
is: wij zorgen goed voor elkaar,  
onszelf en onze omgeving. 

In 2016 voor de eerste keer 
meegedaan aan de marktstadrun.

Speciale basisschool Het Tangram 

inclusief kleuterafdeling De Kleine Karekiet

Twee keer per week koken we met groepen kinderen.

Wij zijn ook actief

 in de schooltuinen.
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Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de inzet van onderwijsadviseurs. De 
ervaringen in het eerste jaar zijn goed maar wel heel verschillend per school. 
We gaan scholen nog meer wijzen op de mogelijke inzet van de onderwijs-
adviseur bij het op orde krijgen van de basisondersteuning. Voor wat betreft de 
samenwerking met jeugdteams e.d. heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden.

In september is de evaluatie geschreven m.b.t. het werken in clusters, de onder-
wijsarrangementen, de financiering en de afhandeling daarvan. Een groot deel 
van de input voor deze evaluatie komt voort uit een grote enquête onder de 
clusters. In algemene zin bestaat er een positief beeld over de clusters (samen-
werking, delen van expertise en kennis, korte lijnen). Er is niet gekeken naar de 
opbrengsten van de ondersteuning voor betreffende leerlingen. In een volgende 
evaluatie is dat een punt van aandacht. De financiering van de onderwijsarran-
gementen heeft geen gevaar gelopen, sterker nog, er is sprake van onderschrij-
ding van de beschikbare budgetten. Het is moeilijk te achterhalen waaraan dit 
ligt. Mogelijke factoren die een rol spelen zijn: een kritische houding van de 
scholen en onjuiste afboeking van middelen op het moment dat er sprake is van 
inzet van eigen personeel van de school.  

Alle OPSO en SPOOR scholen zijn gestart met een zogenaamd LAIKA traject,  
de begeleiding van leerkrachten op het gebied van hoogbegaafdheid in de 
groep. De gekozen aanpak blijkt succesvol en vanaf 2017 wordt ook LAIKA 
“uitgerold” over de regio.

De uitrol van de VOSTOK groepen over de regio Waterland loopt volgens plan. 
In augustus 2016 waren er in het totaal 9 groepen verdeeld over Purmerend(4) 
Volendam(3) Landsmeer(1) en Monnickendam(1). De locaties in Oostzaan en 
Wormer zijn na de herfstvakantie gestart met twee “Zaanse VOSTOK groepen”. 
Deze beide groepen worden bekostigd uit eigen middelen, de groepen in Water-
land worden voor een groot deel en vanaf 2017 in z’n geheel bekostigd door het 
SWV Waterland.
Elk jaar, dus ook in 2016 worden zo’n 200 leerkrachten geschoold. Naast de 
bekende cursussen vanuit het principe lerende organisatie met als thema’s rond 
“Breinleren”, “Begrijpend Lezen”, “Hoge opbrengsten” en “Differentiatie”, was 
er voor dit schooljaar veel ruimte om zich op ICT gebied bij te laten spijkeren.

De directies zijn geschoold in team coaching terwijl de IB’ers de 5 daagse cursus 
opbrengst-gericht leiderschap hebben afgerond en zijn gestart met de cursus 
“Meetgestuurd onderwijs”.

De onderwijsdagen werden georganiseerd in april en waren een groot succes. 
Naast een theatershow van “Ja-Maar” en een zeer gezellig samenzijn onder het 
genot van een prima lunch, hebben de scholen een dagdeel bij elkaar “in de 
keuken” gekeken. Personeel van de scholen had deze uitwisseling zelf voor be reid 
en georganiseerd. Deze werkwijze is goed bevallen en er is door veel mensen 
gevraagd om (wellicht jaarlijkse) herhaling. 
In november hebben 28 medewerkers (CvB, directeuren, IB’ers en leerkrach-
ten) een studiereis naar Canada gemaakt met als doel om kennis en ervaringen 
op te doen en te delen die aansluiten bij de huidige ontwikkelingen binnen onze 
scholen. Deze reis heeft evenals vorig jaar veel inspiratie en energie opgeleverd. 
Er wordt gestart met een bovenschools netwerk voor alle mensen die in Canada 
zijn geweest om ideeën e.d. te verwerken in het onderwijs op de eigen school en 
om de verbreding te zoeken naar andere scholen.  

Drie scholen werken op dit moment aan de realisatie van een (I)KC. Ze doen 
dat ieder op eigen wijze. De Willem Eggertschool heeft samen met de SKOP 
(Stichting Kinderopvang Purmerend) een projectgroep ingericht die organisa-
torische en inhoudelijke voorbereidingen treft voor de start van een eerste IKC 
in Purmerend. De afdeling onderwijs kijkt en denkt op afstand mee en neemt 
af en toe deel aan een projectgroep bijeenkomst.
Op 20 januari 2017 heeft de feestelijke opening van het Kind Centrum Willem 
Eggert plaatsgevonden. Op de Akkerdijk is er, ook in samenwerking met SKOP, 
een ontwikkeling die moet leiden tot een (I)KC. 
De derde school is de Piramide in Edam. Na een korte oriëntatie is de samen-
werking gezocht met de kinderopvang van Berend Botje en met het buurt- en 
clubhuiswerk Edam/Volendam. De gemeente is geïnformeerd. Er zijn plannen 
voor nieuwbouw en de gesprekken daarover bevinden zich in een prematuur 
stadium. Onze afdeling participeert samen met de afdeling huisvesting in de 
werkgroep op deze school.

Alle scholen hebben een digitaal veiligheids- (beleids-)plan in het format van 
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de Stichting School en Veiligheid. Daarin wordt onderscheid gemaakt in zaken 
die op orde zijn en punten die nog aandacht behoeven. Op deze wijze hebben 
de scholen een eigen to-do lijstje voor de komende periode en blijft er aandacht 
voor dit belangrijke onderwerp. Ook teamgesprekken over dit onderwerp, n.a.v. 
de online scholing voor alle medewerkers, dragen bij aan het aanscherpen van 
beleid op school. 
We maken voor de cursusinhoud gebruik van AUGEO vanwege goede ervarin-
gen met eerdere cursussen. De cursus die alle leerkrachten hebben gedaan heet  
“Sociale veiligheid en alles wat je nog moet weten over pesten”. 

Op zoek naar een systeem dat er voor zorgt dat OPSO en SPOOR blijven vol-
doen aan de steeds wijzigende wetgeving, zijn wij uitgekomen bij Safetynet.
Begin 2017 wordt dit programma ingepast in de systemen van het kantoor en 
van alle scholen.

Er is nu een bestemmingsplan en een programmaplan. Het is duidelijk waar wij 
naar toe willen. De eerste grote stap is het inrichten van een IT-lab. Het IT-lab 
wordt de ontwikkel-werkplaats voor het gebruik van IT op onze scholen. Begin 
2017 starten wij met het werven van IT specialisten die dit plan gaan uitvoeren.
De beleidsmedewerker IT komt met voorstellen en de inmiddels gestarte stuur-
groep adviseert het CvB.

Het werken met groepen in Office365 wordt zowel op het bestuurskantoor als 
op de scholen steeds meer toegepast. In Office365 zien wij dat Microsoft werken 
in groepen steeds meer integreert in de SharePoint omgeving.
Bij het inrichten van onze eigen huisacademie waar kennis delen een belangrijk 
onderdeel vormt, ligt het voor de hand om SharePoint hierbij te gebruiken.

Wij zien dat scholen kiezen voor de aanschaf van Chromebooks. IPads en/of 
tablets worden vooral in de onderbouw ingezet. Opdracht voor de specialisten 
in het IT-lab: de scholen leren werken met deze devices, en vooral te kijken naar 
het ingezet gebruik van apps, om het onderwijs van de 21ste eeuw verder vorm 
te geven.

MDM wordt op dit moment nog maar op één school toegepast. MDM is handig 

wanneer een school veel IPads gebruikt. Bij de aansturing van Chromebooks is 
er geen MDM nodig.

Op dit moment heeft 90% van de scholen een draadloos systeem (Earohive). 
Eenmaal ingelogd op de ene school kan men zonder in te loggen op een andere 
OPSPOOR school verder werken. De volgende uitdaging is om de scholen vol-
ledig dekkend en met genoeg capaciteit in te richten. Dit betekent dus uitbrei-
den van het aantal acces points.
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Meer verdieping met Chromebooks.
Met enthousiasme zijn de 35 
Chromebooks op de Bloeiende 
Perelaar in gebruik genomen. Vier 
Chromebooks staan permanent in de 
overvolle groep 6, de andere laptops 
rouleren tussen de groepen 6, 7 en 
8. De laptops worden ingezet om 
lesstof te oefenen, te herhalen en te 
automatiseren. Door de mogelijkheid 
om te surfen op het net vinden de 
zaakvakken meer verdieping. Door 
deze ontwikkeling zijn de werk
boeken overbodig en wordt er  
thematisch gewerkt. 

In groep 8 bogen de kinderen zich 
over de vraag hoe het leven van 
de mens wordt beïnvloed door het 
overheidsbeleid, het klimaat en de 
natuurlijke omgeving. De leerlingen 
vonden hun antwoord in de filmpjes 
van onder andere Schooltv. Door te 
kunnen beschikken over hun ‘eigen’ 
laptop, is het mogelijk filmpjes of 
delen ervan nog eens terug te kijken.

Groep 7 onderzoekt vraagstukken 
over de Gouden Eeuw. Middagen zijn 
de leerlingen bezig met de Nacht
wacht, Nova Zembla en Hugo de 
Groot. Deze zoektocht zal worden 
afgesloten met een bezoek aan het 
Rijksmuseum. De Chromebooks  
geven antwoorden op ‘alle’ vragen 
van de leerlingen. 

De hele klas kan tegelijkertijd oefenen. 
Ook het werken met de oefensoft
ware van ‘Wereld in Getallen’ bieden 
de Chromebooks andere mogelijk
heden. Omdat we geen computers 
hoeven te delen, kan de hele klas 
tegelijkertijd oefenen. Door op het 
digibord de voortgang te laten zien, 
dagen we de kinderen uit: ‘werk 
jezelf in het groen’. 

We zijn nog volop aan het onder
zoeken welke mogelijkheden de 
Chromebooks ons nog meer bieden. 
Kahoot, Duolingo, Google Classroom 
en  Gynzy staan ook nog op het 
lijstje voor ‘nader onderzoek’. Wordt 
vervolgd!

Eigenlijk kennen de Chromebooks 
maar één nadeel: het zijn er te  
weinig. 35 Chromebooks met 90 
leerlingen; dat betekent dat de  
laptops een beperkte tijd
in de klas zijn. 

Bloeiende Perelaar

Computers in de klas!

Opperste concentratie!

Onze jonge scheikundigen! Knutselen blijft altijd leuk!
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Klachtencommissie: 

Klachten afhandeling: 
In 2016 zijn er in totaal 17 schriftelijke klachten binnengekomen. Deze klach-
ten hadden betrekking op de volgende onderwerpen:
 - Groepsindeling nieuwe schooljaar
 - Aanpassing lesrooster
 - Kwaliteit van het onderwijs in bepaalde groep
 - Advies overgang PO/VO
 - Advies overplaatsing naar Speciaal Basisonderwijs
 - Vermeend pestgedrag
 - Slechte begeleiding van de leerkracht
 - Communicatie met de schoolleiding
 - Plaatsing van een leerling in een groep
Bijna alle klachten zijn door het bestuur met de school en betreffende ouders 
in goed overleg afgehandeld. Daar waar nodig zijn passende maatregelen geno-
men en aanbevelingen gedaan om de aangekaarte problematiek in de toekomst 
te voorkomen. 
In twee zaken is daarbij mediatie ingezet om de “partijen” tot elkaar te brengen.

Voor één klacht heeft de school, ondersteund door het bestuur, zich moeten 
verantwoorden voor de Onderwijs geschillencommissie in Utrecht. Het oor-
deel van deze commissie was dat de school in alle haar ten laste gelegde zaken 
goed had gehandeld.

Inzet externe vertrouwenspersoon
In 2016 is in 9 gevallen de hulp ingeroepen van de externe vertrouwens persoon 
middels gesprekken over bezorgdheid, ontevredenheid of het indienen van een 
klacht.

Vertrouwelijke gesprekken 
Twee maal vertrouwelijke gesprekken gevoerd met medewerkers. 

Telefonische helpdesk 
Door leden van de schoolorganisatie en ouders is gedurende het jaar 2016 vijf 
en veertig keer gebruik gemaakt van de helpdesk voor advies en informatie. 
Tot slot valt te melden dat de vertrouwenspersoon in juni 2016 heeft voldaan 
aan de eisen van her certificering waardoor zij de titel mag voeren van “LVV 
erkend vertrouwenspersoon.”

Netwerk/intervisiebijeenkomsten contactpersonen
Ter professionalisering van de werkpraktijk zijn twee bijeenkomsten georgani-
seerd in maart en november 2016. Onderwerpen waren naast casuïstiek, actu-
ele ontwikkelingen omtrent sociaal veiligheidsbeleid (pesten), vechtscheidin-
gen, en de rol van de contactpersoon daarbij.

Personeel

In 2016 zijn de volgende meetbare doelstellingen geformuleerd:
1.  Het vaststellen en hanteren van een objectief observatie instrument voor het 

bepalen van basis- en vakbekwaamheid van een leerkracht.
Resultaat: Voor het jaar 2016 ging het om de volgende aantallen leerkrachten 
die in het traject zitten van basis bekwaam respectievelijk vakbekwaam:

Basis bekwaam1:
Aantal Fte

OPSO 14 11

SPOOR 14 9

Vakbekwaam2:
Aantal Fte

OPSO 26 22

SPOOR 20 16

1Incl. langdurige vervangingen
2Incl. langdurige vervangingen
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In de cao 2016-2017 heeft het objectief observatie instrument zijn uitwerking 
gekregen en is opgenomen als bijlage XVII in de cao. In de cao is aangegeven 
aan welke gedragstermen een leerkracht moet voldoen. Het te hanteren instrument 
is in de cao niet voorgeschreven. Binnen beide organisaties moet dat nog be-
paald worden maar wel is de weg ingeslagen om de Competentie Thermometer 
te gaan hanteren. Besluitvorming hieromtrent zal in 2017 plaatsvinden. Inmid-
dels zijn twee directeuren opgeleid als assessor om dit instrument te hanteren.

2.  Het binden van jonge leerkrachten aan onze organisatie en daarvoor een 
talentenvijver in te voeren.

Resultaat: In het voorjaar van 2016 is gestart met het werven van jonge talenten. 
De opzet was dat deze talenten ingezet zouden worden in langdurig verlof en 
ziekte van leerkrachten zoals bevallings-, zwangerschaps- en ouderschapsver-
lof. Deze inzet heeft niet plaatsgevonden en de geworven talenten zijn ingezet 
in reguliere vacatures en hebben coaching. Daarnaast is in 2016 een overeen-
komst aangegaan met de PABO Alkmaar en IPABO Amsterdam voor het be-
geleiden en beoordelen van studenten op geselecteerde opleidingsscholen van 
OPSPOOR. Deze ondertekening heeft eind 2016 plaatsgevonden.

3. Aanscherping van werving en selectie van bekwaam personeel.
Resultaat: In 2016 heeft een aanscherping van de werving en selectie van per-
soneel plaatsgevonden. Deze aanscherping is een selectie op basis van pedago-
gische en didactische kwaliteiten. In verband met het tekort aan leerkrachten 
hetgeen vooral merkbaar is met het aantrekken van invallers kon deze proce-
dure niet in alle gevallen worden gevolgd. In 2016 is zelfs gebruik gemaakt van 
uitzendbureaus om aan de vraag van invallers te kunnen voldoen. Ondanks 
deze inzet kon niet altijd aan de vraag worden voldaan. Een probleem dat niet 
specifiek voor onze organisatie is maar dat zich landelijk voortdoet. Dit zal ook 
in de toekomst een knelpunt zijn.
 
4. Ontwikkeling en borging van de kwaliteit van onze medewerkers
Resultaat: In 2016 is veel aandacht besteed aan scholing. Niet alleen op boven-
schools niveau maar ook op schoolniveau. Daarnaast zijn de directeuren gewezen 
op de verplichting van registratie in het schoolleidersregister. Voor diegene die 
nog niet hebben voldaan aan deze verplichting is in overleg de te volgen weg 

voor (her)registratie vastgesteld. Daarnaast zijn de onderwijsdagen georga-
niseerd welke volgens de feedback van medewerkers succesvol zijn verlopen. 
Naast een centraal thema zijn de medewerkers vooral in elkaars keuken gaan 
kijken.

5. Bevorderen van mobiliteit
Resultaat: In 2016 is een andere invulling gegeven aan de mobiliteit welke jaar-
lijks voor het nieuwe schooljaar plaatsvindt. In tegenstelling tot voorgaande 
jaren is een banenmarkt georganiseerd waar potentiële kandidaten en directeuren 
door middel van speed daten met elkaar konden kennismaken. Deze markt 
stond niet alleen open voor de noodzakelijke/gedwongen mobiliteit maar ook 
de vrijwillige mobiliteit.

6.  Verzuimpercentage gelijk aan of lager dan het landelijke gemiddelde en een 
gezonde en veilige omgeving voor alle medewerkers

Resultaat: In 2016 heeft de risico inventarisatie en –evaluatie plaatsgevonden. 
Een plan van aanpak is nog niet opgesteld. Ten aanzien van verzuim is in 2016 
overgestapt naar een andere arbodienst, Zorg van de Zaak, en is het verzuim-
beleid opnieuw vastgesteld. Tegelijkertijd met de overstap naar een andere  
arbodienst is de verzuimmodule van Youforce ingericht waardoor binnen één 
systeem het verzuim geregistreerd wordt en de Wet Poortwachter wordt gevolgd 
en ingevuld. Het verzuimpercentage bedraagt voor OPSO 7% en voor SPOOR 
6%. Voor OPSO is dit percentage hoger dan het jaar daarvoor en voor SPOOR 
is deze stabiel.

7. Mensen met een beperking binden aan onze organisatie
Resultaat: Het streven was om mensen met een beperking te binden aan onze 
organisatie. Juist met een (V)SO-school binnen onze organisatie onderschrijven 
we de noodzaak om ook mensen met een beperking als een volwaardig mens 
te zien met recht op een plaats in de arbeidsmarkt. Helaas is in 2016 niet gelukt 
om iemand aan onze organisatie te binden.

8. Financiële risico’s als gevolg van veranderende wetgeving te beperken
Resultaat: Het vervangingsfonds heeft in 2016 een aantal maatregelen doorge-
voerd waarbij de risico’s meer bij de schoolbesturen zijn gelegd. Het betreft de 
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volgende maatregelen:
a. Vervanging bij schorsing wordt slechts 6 weken vergoed;
b.  Vervanging van leerkrachten door medewerkers zonder lesbevoegdheid 

wordt niet meer vergoed;
c.  Overgestapt naar een normvergoeding welke vastgesteld wordt op basis van 

de afwezige.
Het gevolg van deze maatregelen heeft in 2016 uiteindelijk positief uitgepakt. 
OPSO heeft een positief resultaat behaald van 80.166 en SPOOR een positief 
resultaat van 119.784. 
Door het steeds meer terugtredende vervangingsfonds is in 2016 beslist om per 
1 januari 2017 zelf eigen risicodrager te worden ten aanzien van vervanging van 
zieken.

Huisvesting

In 2016 zijn de volgende meetbare doelstellingen geformuleerd:
Huisvestingsbeleidsplan
1. Een meerjarenonderhoudsplan voor de komende jaren, enerzijds gebaseerd 
op een sober en doelmatig gebouwenonderhoud en anderzijds gebaseerd op het 
aantrekkelijk houden van de scholen voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

Resultaat in 2016:
Er is een meerjarenonderhoudsplanning aangeschaft. De scholen zijn geschouwd 
volgens de NEN 2767 door een externe partij en met deze informatie is de 
meerjarenonderhoudsplanning gevuld. Vervolgens kan hieruit het jaarplan 
2017 worden vastgesteld.

LED Verlichting

Stadsverwarming

Bosgecompenseerd gas

Groene stroom

Witte dakbedekking

Warmte/koude opslag

WTW - Ventilate

Extra ( dak)isolatie

Dubbel glas

Zonnepanelen

0 10 20 30 40

Sch
ild

erw
erk

Plafo
nd

Elect
ra

Insta
lla

tie
s

Zonwerin
g

Vloerb
edekk

ing

Speelplein

Sanita
ir

Verli
ch

tin
g

Verb
ouwingsk

oste
n

Dakb
edekk

ing

Geve
lre

iniging

2016        2015         2014Onderhoud SPOOROnderhoud OPSO

ONDERHOUD

€ 80.000

€ 70.000

€ 60.000

€ 50.000

€ 40.000

€ 30.000

€ 20.000

€ 10.000

DUURZAAMHEID



16Bestuursverslag OPSPOOR 2016

Na de realisering van het nieuwe 
schoolgebouw, bouwen wij door aan 
het onderwijs. Dit willen we doen
samen met het team, ouders en  
leerlingen. 

De Vreedzame School
De Vreedzame School is een pro
gramma dat streeft naar een klimaat 
in klas en school waarin betrokken
heid en verantwoordelijkheid van de 
leerlingen centraal staat. 
De school wordt een democratische 
gemeenschap, waarin iedereen een 
stem heeft, zich gezien en gehoord 
voelt, en op een positieve manier met 
elkaar omgaat. Kinderen en leer
krachten leren hoe je met conflicten 
om kunt gaan door te streven naar 
oplossingen die voor beide partijen 
acceptabel zijn. Leerlingen krijgen  
allerlei taken en verantwoordelijk
heden in de klas en in de school.  

Kinderen leren zo, door te doen,  
allerlei vaardigheden die ze nodig 
hebben als (toekomstig) burger in 
onze democratische samenleving.
Ouders worden actief betrokken bij 
dit proces. Het team volgt scholing 
onder leiding van Peter te Riele. 

De lessenserie die de leerlingen elk 
jaar aangeboden krijgen is als volgt:

Blok 1 Onze klas
Blok 2 Conflicten zelf oplossen
Blok 3 Communicatie
Blok 4 Gevoelens
Blok 5 Mediatie
Blok 6 Anders en toch samen

Kleuterbouw
Het spelend leren staat bij deze groe
pen voorop. Zoveel mogelijk sluiten 
we aan bij de leef en ervarings wereld 
van het jonge kind. Wij zorgen voor 
een stimulerende omgeving en bieden 
een beredeneerd onderwijsaanbod. 
De kleutergroep is heterogeen. 

Groep 3 t/m 8
Vanuit de groepsplannen wordt het 
begrijpend lezen, technisch lezen, 
rekenen en spelling op drie niveaus
aangeboden. Met de organisatie van 
het taaksysteem (dag en weektaken), 
een herkenbaar materiaaloverzicht 

en een door de gehele school gebruikt 
notatiesysteem organiseren we het 
onderwijs. De aanbieding en verwer
king van de stof vindt individueel, 
op groepsniveau of klassikaal plaats, 
afhankelijk van leerlingen en vak
gebied. Na instructie verwerken de 
leerlingen de basisstof, extra stof en 
keuzestof, afhankelijk van hun niveau 
en werktempo. 

Vanaf groep 4 werken alle leerlingen 
op hun Snappettablet voor de cog
nitieve vakken. Waar moge lijk komt 
het zogenaamde teamteaching voor, 
waarbij leerkrachten niet alleen binnen 
hun eigen groep maar ook in die van 
collega leerkrachten les geven. Het 
accent ligt hierbij op de extra onder
steuning. Binnen de school wordt 
ook regelmatig gewerkt met 
projecten.

0BS Wijdewormer

Teamspirit!
Altijd spannend bij Sint  

en zijn Pieten.

Verantwoordelijksheidsgevoel voor de samenleving.
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Duurzaamheid
2. Duurzaam energiegebruik op alle scholen invoeren om dit enerzijds op onze 
scholen bij leerlingen, leerkrachten en ouders te introduceren en te promoten 
als belangrijke ‘waarde’ en anderzijds om bij te dragen aan kostenbeheersing.

Resultaat in 2016:
De projectgroep Energie heeft na een aantal energiescans besloten om niet 
meer scans te laten uitvoeren. De resultaten en de daaraan gerelateerde voor-
gestelde maatregelen van de uitgevoerde scans waren duidelijk en kunnen over 
elke school worden gelegd. Er ligt een nieuw, scherp energiecontract.

Toekomstbestendige huisvesting
3. Ruimten binnen scholen die niet nodig zijn voor het onderwijs, vanuit over-
wegingen de huisvestingskosten zo goed mogelijk te beheersen, te beheren en 
waar nodig af te stoten. Daarnaast waar mogelijk een voor onderwijs en beheer 
adequater schoolgebouw realiseren.
 

Resultaat in 2016:
Er is een inventarisatie gemaakt van leegstand binnen de organisatie. Deze  
informatie is meegenomen in gesprekken met gemeenten. Daarnaast zijn er 
gesprekken gevoerd met verschillende instanties omtrent de harmonisatie van 
de medegebruik vergoeding tussen OPSO en SPOOR. 
 
Bij obs De Overhaal is flink verbouwd waarbij onder andere een directiekamer 
is gerealiseerd. Hiermee is de school beter toegerust voor de toekomst.

De gemeente Purmerend is gestart met gesprekken over een nieuw Integraal 
Huisvestingsplan voor onderwijs. Knelpunten die zijn geconstateerd binnen 
onderwijshuisvesting in Purmerend zijn door OPSPOOR aangedragen.

De bouw van de multifunctionele accommodatie in Oosthuizen is afgerond. 
Het gebouw voor obs De Koningsspil (v/h obs Het Kraaiennest) is in augustus 
2016 in gebruik genomen.

Huisvestingsprojecten

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8

MFA Oosthuizen

Brede school Monnickendam

Brede school Broek in Waterland

Uitbreiding Noorderschool

Sanering/renovatie Wheermolen

Fase 1: Oriëntatie
Fase 2: Programma van Eisen
Fase 3: Voorlopig Ontwerp
Fase 4: Definitief Ontwerp

Fase 5: Aanbesteding en gunning
Fase 6: Bestek
Fase 7: Start bouw
Fase 8: Oplevering



18Bestuursverslag OPSPOOR 2016

Exploitatie en beheer VvE’s

4.  Verbeterde beheer en exploitatie tegen de afgesproken exploitatiebijdrage 
per bestaand MFA en volledige inrichting van beheer en exploitatie (op 
basis van VO) voordat de bouw start bij nieuwbouwprojecten. 
Resultaat in 2016: 
Bij de start van gesprekken met gemeenten over (ver)nieuwbouw van scholen 
in 2016 staat het exploitatievraagstuk standaard op de agenda.

5.  De aanpassing van de huidige opheffingsnormen door de nieuw te vormen 
gemeente vormen geen gevaar voor het bestaansrecht van de vier kleine 
scholen in de gemeente Zeevang. 
Resultaat in 2016: 
De splitsing tussen landelijk gebied en stedelijk gebied is goedgekeurd 
door het college van B&W en is door het Rijk bekrachtigd. Hiermee is het 
bestaans recht van de vier kleine scholen in de voormalige gemeente  
Zeevang v.w.b. de opheffingsnorm vooralsnog gewaarborgd.

6.  Onze scholen optimaal faciliteren voor het onderwijsconcept van de 
school en de uitstraling van de scholen aantrekkelijk houden. 
Resultaat in 2016: 
Zowel aan obs De Stap als aan obs De Ranonkel zijn flink wat onderhouds-
werkzaamheden gepleegd om de scholen weer aantrekkelijk te maken voor 
haar (toekomstige) gebruikers. 

Financiën

In 2016 zijn de volgende meetbare doelstellingen geformuleerd:
1.  Een verdere verbetering van planning en control cyclus door voor 2017 

een andere tool te hanteren voor het opstellen van een begroting; 
Resultaat: Deze doelstelling is in 2016 gerealiseerd. In 2016 is voor het op-
stellen van de begroting 2017 en volgende jaren een andere tool gehanteerd.

2.  Verdere digitalisering en aansluiting van systemen; 
Resultaat: In 2016 zijn verdere stappen gezet met de digitalisering. Eind 
2016 heeft een inrichting plaatsgevonden zodat medewerkers zelf mutaties 
in persoonsgegevens kunnen doorvoeren. De implementatie moet nog 
plaatsvinden. In 2016 zijn alle personeelsdossiers gedigitaliseerd en is ten 
aanzien van verzuim een éénduidig systeem doorgevoerd. Het streven om 
de bankmutaties te digitaliseren is nog in onderzoek.

3.  Vaststellen van het inkoopbeleid; 
Resultaat: Het inkoopbeleid is vastgesteld en het handboek is in ontwikkeling.

4.  Het aanboren van alternatieve geldstromen; 
Resultaat: Het aanboren van alternatieve geldstromen vraagt continu aan-
dacht. In 2016 is een overzicht gemaakt bij welke instanties een aanvraag 
voor subsidies kan worden aangevraagd. Dit overzicht is verspreid.  
Daarnaast is de mogelijkheid van het aanvragen van een ANBI-instelling 
onderzocht en uit dat onderzoek is gebleken dat het aanvragen van een  
dergelijke instelling voor de organisatie geen “winst” oplevert. 
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1.5  Juridische structuur, interne organisatiestructuur en  
personele bezetting

Hieronder is een organigram opgenomen waar de interne organisatiestructuur 
uit blijkt.

GEMEENTE 
PURMEREND

GEMEENSCHAPPELIJKE 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

COLLEGE VAN BESTUUR

SPOORRAAD

STICHTING 
SPOOR

STICHTING 
OPSO

SCHOOLMR

RAAD VAN TOEZICHT

SERVICEBUREAU

SCHOOL MR
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Van obs het Kraaiennest naar obs de 
Koningsspil
Het schooljaar 20152016 kenmerkt 
zich als het jaar van de grote veran
deringen. Als een rode draad loopt 
door het hele jaar heen het afscheid 
van de directeur met daaraan gekop
peld de komst van een nieuwe direc
teur maar vooral ook de verhuizing 
naar een nieuwe schoolgebouw aan 
de Seevancksweg. 

Iedereen betrokken bij de 
ontwikkeling.
Een roerig jaar waarbij de blik altijd 
naar de toekomst gericht geweest is! 
Voorbereidingen voor de verhuizing 
vragen veel aandacht en tijd van 
alle betrokkenen. Dat begint al door 
bij de start van het schooljaar vaste 
momenten te plannen om gezamen
lijk te gaan opruimen; wat willen we 
nog meenemen en wat kan weg. In 
de loop van het jaar komen daar 
steeds meer zaken bij; het interieur 
bepalen, het nieuwe meubilair voor 

de leerlingen waarbij zij mogen 
meebepalen en nadat ze verschillen
de mogelijkheden hebben uitgepro
beerd, de kleurstellingen overden
ken, nadenken over de inrichting van 
het schoolplein en hoe gaan we dat 
financieren? 

Het slaan van de eerste paal door 
onze jongste leerling. Het plaatsen 
van de fietsenstalling als symbool 
van de start van de bouw. Iedereen 
wordt steeds betrokken bij de ont
wikkeling en iedereen doet dat met 
veel enthousiasme en energie. 

Wat wordt onze nieuwe naam?
Het afscheid nemen van het oude 
gebouw valt samen met het zomer
feest. En in de laatste week van het 
schooljaar wandelen de leerlingen 
met hun leerkrachten naar het 
nieuwe gebouw om hun eigen spul
letjes alvast naar hun nieuwe lokaal 
te brengen. We weten al dat we 
een nieuwe naam willen voor onze 

school en leerlingen, ouders en team 
denken mee, geven verschillende 
suggesties aan. Aan het begin van 
het volgende schooljaar zal de nieu
we naam bekend worden gemaakt. 

Hoe zien wij de toekomst tegemoet...
De Koningsspil wil een goede en fijne 
school zijn voor leerlingen, leer
krachten en ouders. Als school zijn 
we verbonden met het dorp en haar 
omgeving en haar inwoners. 

Medewerkers van de school maken 
werk van de (brede) ontwikkeling van 
leerlingen. Dit doen we in samen

spraak en samenwerking met de 
ouders. In de komende jaren gaan 
we meer verantwoordelijkheid bij de 
leerling zelf leggen. We spreken in 
deze over eigenaarschap. Eigenaar
schap dat kan ontstaan wanneer 
anderen (ouders, leerkrachten, of  
anderen) bereid zijn tot het geven 
van vertrouwen en van ruimte. 
Eigenaarschap gaat voor ons samen 
met leerkrachten die goed zicht 
hebben op de ontwikkelingsmogelijk
heden en de ontwikkelingsvraag van 
kinderen. Leerkrachten die in staat 
zijn de leerling de juiste prikkel te 
geven en te begeleiden bij keuzes. 

In ons toekomstbeeld is leren een 
balans tussen het aanbod door de 
leerkracht en de ruimte voor eigen 
invulling van de leerling. Hierdoor 
worden kinderen uitgedaagd 
en worden de talenten van 
kinderen geprikkeld. 

obs de Koningsspil

Ons nieuwe gebouw...
...met een super gymzaal.

Trots op de nieuwe naam!



21Bestuursverslag OPSPOOR 2016

De personele bezetting in aantallen in 2016 was als volgt: 

Verhouding man  vrouw

Man Vrouw Totaal

OPSO 49 313 362
SPOOR 52 307 359
Totaal 101 620 721

Verdeling personeelscategorie

Dir Oop Op Totaal
OPSO 20 64 278 362
SPOOR 22 34 303 359
Totaal 42 98 581 721

Leeftijdscategorie

15-24 25-34 35-45 45-54 55-65 Totaal
OPSO 7 64 71 105 115 362
SPOOR 8 74 64 82 131 359
Totaal 15 138 135 187 246 721

Verhouding man  vrouw

fulltimers parttimers totaal

OPSO 101 261 362
SPOOR 108 251 359
Totaal 209 512 721



22Bestuursverslag OPSPOOR 2016

In grafieken uitgebeeld voor de gezamenlijke organisatie ziet er als volgt uit:

1.6 Maatschappelijk aspect van ondernemen 

Onze inspiratie is het verschil te maken door samen het beste onderwijs te  
bieden voor onze leerlingen. Dit doen we vanuit onze kernwaarden Vertrouwen, 
Verbinden en Meesterschap. Maatschappelijk is de ontwikkeling richting kind-
centra van groot belang. De school ontwikkelt zich tot een soort van community 
center waarin maatschappelijke partijen zich verenigen om te komen tot een 
integraal aanbod aan kinderen, samen met ouders en andere stakeholders.  

1.7  Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling 

Ons onderwijs past bij deze tijd en de toekomstige maatschappelijke ontwikke-
lingen. Dat gaat niet vanzelf en daarom hebben we ons als bestuur met twee-derde 
van onze directeuren georiënteerd op het onderwijs en onderwijsorganisatie 
in Toronto in Canada. Daarnaast doen we als bestuur met zeven scholen mee 
met New Pedagogies Deep learning (NLPD) in Nederland. Elke deelnemende 
school bezoekt workshops, doet werkbezoeken en maakt presentaties over de 
ontwikkeling van de eigen school naar een NPDL-school. Als bestuur hebben 
we een tweedaags seminar bezocht waarin uitgebreid de principes en de uit-
werking daarvan in andere landen met NPDL-onderwijs aan de orde kwamen.

512

209

fulltimers

parttimers

VERHOUDING VOLTIJD/PARTTIME:  

15-24 jaar

25-34 jaar

35-45 jaar

45-54 jaar

55-65 jaar

LEEFTIJDSCATEGORIE

26%

19%

2%

19%

34%

86%

14%

MAN

VROUW

VERHOUDING MAN/VROUW

80%

14%

6%

DIRECTEUREN

OOP (onderwijs ondersteunend personeel)

OP (onderwijzend personeel)

VERDELING PERSONEELSCATEGORIE
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Kwaliteitsverbetering
De Martin Luther Kingschool is op 
meerdere fronten bezig met het 
verbeteren van de kwaliteit. Als enige 
school voor speciaal onderwijs van 
OPSPOOR zijn wij deelnemer aan 
het jaarlijkse Inspectiegesprek. De 
inspecteur ziet en waardeert de 
ontwikkelingen op de Martin Luther 
Kingschool en heeft zowel voor de 
SO als de VSO afdeling een  
basisarrangement afgegeven. 

Zowel onderwijsinhoudelijk als  
organisatorisch zijn er in 2016 be
langrijke ontwikkelingen geweest:

•  Er is hard gewerkt aan de onder
wijsinhoud. Aan de hand van onze 
schoolstandaard krijgen leerlingen 
een onderwijsaanbod dat past bij 
hun ontwikkeling, mogelijkheden 
en uitstroomprofiel. Onze school
standaard is ambitieus opgesteld, 

waardoor er vanuit de Plancius en 
CEDleerlijnen een beredeneerd 
onderwijsaanbod wordt gegeven. 

•  We hebben kritisch gekeken naar 
ons klassenmanagement. Vooral 
op de SOafdeling wordt er structu
reel gewerkt volgens de Teachh of 
GIPmethodiek, soms zelfs naast 
elkaar in één klas. Hierbij is het heel 
belangrijk wat elke leerling nodig 
heeft. Op de VSOafdeling wordt 
meer gewerkt met praktijkvakken, 
met daarbij behorende metho
dieken. Ook daar wordt in enkele 
groepen nog gewerkt volgens de 
Teachof GIPmethodiek. 

•  Versterken van het team door een 
goede werksfeer, veel gezamenlijke 
activiteiten en zorgvuldige commu
nicatie met elkaar. In het gezamen
lijke scholingsaanbod wordt geke
ken naar behoeftes vanuit het team. 
Zo is er een teamscholing “agressie
regulatie” gedaan en zijn we nu 

bezig met “teach like a champion”. 
•  Inzetten van ICT: in alle groepen 

een digibord, gebruik van tablets op 
het SO, gebruik van chromebooks 
in meerdere groepen en in enkele 
groepen wordt gewerkt met eigen 
devices, telefoons.  

•  De Martin Luther Kingschool heeft 
deelgenomen aan een bovenschool
se pilot “Schoolprofilering”. Dit 
heeft een meerjarenplanning op
geleverd om de externe en interne 
communicatie te verbeteren.

De Martin Luther Kingschool is volop 
betrokken bij de ontwikkelingen die 
in het Samenwerkingsverband Water
land, zowel PO als VSO, plaatsvinden. 
Vanwege het schoolklimaat, waarin 
veiligheid en structuur dominante 
factoren zijn, blijft de Martin Luther 
Kingschool een belangrijke school 
voor leerlingen met uitstroomprofiel 
dagbesteding en begeleid werken. 

Nauwe samenwerking met ODC Prin
senstichting.
Er is een nauwe samenwerking met 
orthopedagogisch behandelcentrum 
ODC Prinsenstichting. Twee ODC 
groepen zitten in de school en er  
vindt veel uitwisseling plaats van  
kennis, materialen en faciliteiten. 
Recent is gestart met één gezamen
lijke “Droomklas” waarin een 
combinatie van onderwijs, dagbeste
dingsactiviteiten en behandelingen 
wordt aangeboden.       

Muziek, cultuur en sport
Muziek, cultuur en sport vinden we 
voor onze leerlingen heel belangrijk. 
Vandaar dat wij structureel samen
werken met: Muziekschool Waterland, 
Spurt, cultuurhuis Wherelant, diverse 
sportverenigingen, waaronder 
kickboksen en Special Forces  
en Only Friends. 

Spelenderwijs leren.

Onderwijs dat past!

De Martin Luther Kingschool, 

onderwijs dat past!

Heerlijk buiten schommelen!
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1.8  Verwachte gang van zaken m.b.t. investeringen, financiering, 
personeelsbezetting en rentabiliteit 

Er is in 2016 in tegenstelling tot de verwachting geen sprake geweest van krimp. 
Het leerlingenaantal is nagenoeg stabiel gebleven.
Het personeelsbestand hoefde als gevolg hiervan niet te worden bijgesteld.
Tevens is er gedurende het jaar sprake geweest van een versnelde afschrijving 
van digiborden waardoor er extra investeringen op het gebied van ICT hebben 
plaatsgevonden.

1.9  Mededelingen omtrent de wijze waarop bijzondere gebeur
tenissen worden beschreven en waarmee in de jaarrekening 
geen rekening behoeft te worden gehouden.

Er hebben zich in 2016 binnen onze stichtingen geen bijzondere gebeurtenissen 
voorgedaan.

2 Financiële informatie

Als uitvloeisel van de personele unie en met name vanwege de organisatorische en 
economische verbondenheid en eenheid van leiding tussen OPSO en SPOOR 
is er volgens de Regeling Jaarverslaggeving sprake van een groepsrelatie en zijn 
wij als zodanig verplicht om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen 
(RJ217.202). 
Dientengevolge worden in dit verslag voor de eerste maal geconsolideerde jaar-
rekeningcijfers van OPSO en SPOOR gepresenteerd.
In dit hoofdstuk worden de geconsolideerde balans, resultatenrekening en het 
kasstroomoverzicht van OPSO en SPOOR (het zogenoemde OPSPOOR) ge-
presenteerd.

Specificaties van de geconsolideerde cijfers zijn als bijlage in dit bestuursverslag 
opgenomen.
Tevens zijn van de individuele stichtingen de volgende documenten als bijlage 
opgenomen: balans, resultatenrekening, het kasstroomoverzicht, bijbehorende 
specificaties en toelichtingen.

2.1 Ontwikkelingen gedurende het boekjaar
De belangrijkste ontwikkeling gedurende het boekjaar is het feit dat de PO-Raad 
en de vakbonden afspraken uit het onderhandelaarsakkoord hebben uitgewerkt. 
Dit heeft vervolgens geresulteerd in een CAO PO 2016-2017.
In financieel opzicht heeft de nieuwe CAO geleid tot een salarisstijging van 
3,8% met terugwerkende kracht per 1 januari 2016.
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2.2 Toestand op balansdatum (geconsolideerd)   

   31-12 2016 
                                                       €

1 Activa 

 Vaste activa 

1.2  Materiële vaste activa 

 - gebouwen en terreinen 131.977

 - leermiddelen 1.129.398

 - ICT 1.437.927

 - meubilair 1.736.219

 - overige inventaris en apparatuur  98.217

 - speeltoestellen 58.191

 - vervoermiddelen 5.250

 Totaal materiële vaste activa 4.597.179

1.3 Financiële vaste activa 

 - waarborgsommen 59.945

 Totaal financiële vaste activa 59.945

 Totaal vaste activa 4.657.124

1.5 Vorderingen  

 - debiteuren 188.249

 - kortlopende vorderingen 2.018.555

 - overige vorderingen 526.747

 - overlopende passiva 144.735

 Totaal vorderingen 2.878.286

 

1.7 Liquide middelen 10.599.592

 Totaal vlottende activa 13.477.878

 Totaal activa 18.135.002

    

   31-12 2016 
   €

2 Passiva 

  

2.1 Eigen vermogen 

  - algemene reserve 11.728.716

  - bestemmingsreserve 1 e waardering 94.131

 Totaal eigen vermogen 11.822.847

2.2 Voorzieningen  

  - personeelsvoorzieningen 634.765

  - overige voorzieningen 1.737.691

  Totaal voorzieningen 2.372.456

2.4  Kortlopende schulden  

  - crediteuren 406.951

  - kortlopende schulden OCW 0

  -belastingen en premies SV 1.409.106

  - schulden ter zake pensioenen 345.461

  - overige kortlopende schulden 305.573

  - overlopende passiva 1.472.609

  Totaal kortlopende schulden 3.939.700

  

 Totaal passiva 18.135.002
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De focus van de school ligt op het 
gebied van leren, voldoende en 
goede opbrengsten, tenminste op 
het niveau van de inspectienorm. We 
professionaliseren ons om verder 
vorm te geven aan het diepe onder
zoekende leren (NPDL) binnen een 
sociaal en veilig schoolklimaat (De 
Vreedzame School), waarin leerlin
gen optimaal betrokken en eigenaar 
zijn van hun eigen leer en ontwik
kelproces. Ontspannen kunnen leren 
en spelen.

New Pedagogies for Deep Learning 
(NPDL) valt onder het onderwijscon
cept “Toekomst gericht Onderwijs”. 
Met ingang van dit schooljaar nemen 
we deel aan een driejarig traject 
NPDL.

De leerlingen van groep 4 t/m 6 wer
ken al met Snappet. Door het werken 
met Snappet ontvangen de leerlin
gen directe feedback op eigen werk. 
Snappet maakt het tevens mogelijk 
om extra te oefenen aan eigen leer
doelen. De leerkracht kan via een 
dashboard volgen hoe snel en met 
welk resultaat de leerlingen de stof 
doorlopen. We zijn dit schooljaar 
ook gestart met het lesmateriaal 
van Snappet voor de groepen 7 en 
8. Groep 8 werkt met de tablets van 
Snappet en de leerlingen van groep 

7 werken met een Chromebooks. De 
inzet van een Chromebooks als hulp
middel biedt de leerling nog meer 
mogelijkheden en sluit goed aan bij 
ons toekomstgericht onderwijs en 
diep leren (NPDL). 

Het afgelopen schooljaar is er 
intensief samengewerkt en gebouwd 
aan het toekomstig KC Willem Eggert. 
Een afvaardiging van Skop en  
Willem Eggert vormen samen de KC 
projectgroep. Het traject wordt 
begeleid door projectleider  
Marjoleine Jansen, Logocom en 
Frank Studulski, Sardes. We hebben 

Kind Centra bezocht, KC plannen 
bekeken, onze ambitie beschreven 
en gedurende het traject diverse 
malen feedback en input gevraagd 
aan beide teams, Mr en Oc. Er is 
een omgevingsonderzoek gedaan 
en ouderpeiling over nieuwe school

tijden uitgezet. De pedagogische 
coach en intern begeleider hebben 
een stroomschema opgezet voor 
de ondersteuning aan kinderen en 
gezinnen. We hebben onze plannen 
voorgelegd aan beide besturen en 
de voorzitters van de MR en OC. 

Onze grondwet Kind 
Centrum Willem Eggert                                                                                                 
We zijn allemaal anders. We hebben 
hart voor elkaar. We dragen allemaal 
een steentje bij. We lossen conflicten 
zelf op. 
Op Kind Centrum niveau streven we 
naar een positief sociaal en moreel 
klimaat, waarin kinderen zich veilig 
en gehoord voelen tijdens lestijd en 
buitenschoolse tijd. Waar leerkrach
ten, pedagogisch medewerkers, 
ouders en anderen prettig samen
werken.
Op 20 januari 2017 is het KC Willem 
Eggert officieel geopend. 
Ook na de opening wordt er 
verder gebouwd aan ons 
KC Willem Eggert.

KC Willem Eggert

Opening KC Willem Eggert

Rustig in kleine groepjes werken.

Tablets
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Hiernaast wordt een korte toelichting gegeven op de geconsolideerde cijfers.
Een nadere verschillenanalyse wordt, zoals reeds eerder aangegeven, behandeld 
bij de presentatie van de individuele cijfers van de in de consolidatie betrokken 
rechtspersonen.

Toelichting geconsolideerde resultatenrekening
Het geconsolideerde resultaat over 2016 bedraagt € 656.802. Dit resultaat is  

€ 497.588 hoger dan begroot.
Het totaal aan opbrengsten is € 1.704.151 hoger dan begroot.

Vooral de post rijksbijdragen veroorzaakt een positief verschil van € 1.373.359. 
Dit komt voornamelijk door de extra middelen die van rijkswege zijn toege-
kend op basis van de nieuw afgesloten CAO PO in 2016.
Het percentuele aandeel van de rijksbijdragen in de totale opbrengsten bedraagt 96%. 

2.3 Realisatie versus begroting     

   
OPSPOOR Realisatie    Begroting    
Geconsolideerde resultatenrekening 2016   2016
   (A) %  (B) % (A)- (B)
   €   €  €

3.1  Rijksbijdragen 43.239.611 98,6% 41.719.066 99,0% 1.520.545

3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies 18.614 0,0% 0 0,0% 18.614

3.5  Overige baten 575.045 1,3% 410.053 1,0% 164.992

3  Opbrengsten 43.833.270 100,0% 42.129.119 100,0% 1.704.151

4.1  Personeelslasten 36.724.727 83,8% 35.674.518 84,7% 1.050.209

4.2  Afschrijvingen 900.088 2,1% 1.011.203 2,4% -111.115

4.3  Huisvestingslasten 3.072.388 7,0% 3.259.092 7,7% -186.704

4.4  Overige lasten 2.479.310 5,7% 2.451.021 5,8% 28.289

4  Kosten 43.176.513 98,5% 42.395.834 100,6% 780.679  

       

Saldo opbrengsten en kosten 656.757 1,5% -266.715 -0,6% 923.472

        

Taakstelling personeelslasten 0 0,0% -425.928 -1,0% 425.928  

      

5.1  Rentebaten 45 0,0% 0 0,0% 45

5  Financiële baten en lasten 45 0,0% 0 0,0% 45

  

 Totaal resultaat 656.802 1,5% 159.213 0,4% 497.589
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De totale geconsolideerde kosten zijn € 780.679 hoger dan begroot. De grootste 
nadelige afwijking wordt veroorzaakt door de personeelslasten. Het verschil 
tussen de gerealiseerde personeelslasten en de begrote personeelslasten (inclusief 
taakstelling personeelslasten) resulteert in een bedrag van € 1.476.138 negatief.  
Op geconsolideerd niveau bedragen de personeels lasten 83,8% van de totale 
opbrengsten.

De afschrijvingen en de huisvestingslasten vallen € 111.115 respectievelijk  
€ 186.704 lager uit dan begroot.

De rentabiliteit komt uit op 1,5 %.

2.4  Belangrijkste bestuurlijke voornemens en financiële  
vertaling daarvan 

De belangrijkste bestuurlijke voornemens die voor 2016 zijn gemaakt betreffen: 
-  De verdere inrichting van de samenwerking tussen OPSO en SPOOR en de 

uitwerking daarvan in de Raden van Toezicht en het College van Bestuur. 
Behoudens eenmalige advies- en werving en selectiekosten voor de vacature 
directeur bedrijfsvoering/lid bestuursteam zijn hier geen extra kosten mee 
gemoeid.

-  De implementatie van kwalitatief hoogwaardig, modern onderwijs. Herken-
baar als OPSPOOR met eigenheid van de school.

-  Implementatie van een systematische kwaliteitszorgcyclus met als onderdeel 
daarvan een systeem van interne audits teneinde de kwaliteit van het onder-
wijs op alle scholen naar een hoog niveau te brengen en te houden. 

-  Mobiliteit binnen ons directeurenteam, een stabiele situatie op de scholen,  
voldoende interventiemogelijkheden voor een directeur voordat deze begint 
om het team in ontwikkeling en balans te brengen is lopende het jaar stap voor 
stap gerealiseerd. De hiermee gemoeide kosten zijn gedekt uit het Innovatie-
fonds, reguliere scholingsgelden en teambegeleidingsbudgetten. 

2.5  In het nieuwe jaar genomen besluiten en de financiële  
vertaling daarvan

 De besluiten die in 2017 zijn genomen: 
  -  Investeringen op ICT, Communicatie en Huisacademie/Opleiden in de 

school.
 -  Vormgeving van het concept van ‘de lerende organisatie’ met als be-

langrijkste pijlers de huisacademie, opleiden in de school, begeleiding 
van startende leerkrachten en de ontwikkeling naar teamverantwoor-
delijkheid.

 -  Wijziging begrotingssystematiek. Bij de interne allocatie van middelen 
zal scherper worden gekeken naar principes van doelmatigheid en 
schaalvoordelen waardoor budgetten die nu sterk versnipperd zijn, 
gecentraliseerd worden. We willen zo een doeltreffende inkoopbeleid 
kunnen voeren en daar te kunnen sturen op de beleidsprioriteiten.

 -  Een aanvullende vraag die beantwoord moet worden is hoe we  
middelen vrijspelen om de transitie van de huidige situatie naar de 
gewenste situatie te gaan maken. In het huidige allocatiemodel wordt 
vrijwel het gehele budget toegedeeld aan de bestaande situatie en is er 
weinig budget voor ontwikkeling en implementatie van nieuwe zaken, 
de zogenaamde transitiefase.
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obs De Harpoen

‘Dat kan hoger’

Opperste concentratie 
met de tablets!

Toekomst gericht onderwijs.

Obs De Harpoen wil een fundamen
tele bijdrage leveren aan de optimale 
individuele ontwikkeling van kinderen 
tot volwassenen die graag blijven 
leren en die met zelfvertrouwen en 
verantwoordelijkheidsbesef in de  
wereld staan. Om dit te bereiken wil 
De Harpoen een lerende organisatie 
zijn, waar zorg wordt besteed aan 
leerling en medewerker.

Veiligheid, zelfvertrouwen en leren 
De relatie tussen de mens en de 
wereld is, evenals tussen mensen 
onderling, er een van geven en ne
men. De omgang met de wereld en 
met de medemens vraagt soms om 
het nemen van initiatief en verant
woordelijkheid, soms om acceptatie, 
maar altijd om respect. Voorwaarde 
is een gevoel van veiligheid. In een 
veilige omgeving kunnen kennis, in
zicht, begrip en vaardigheden worden 
verworven en kunnen creativiteit en 
zelfvertrouwen zich ontwikkelen.  
Veiligheid, zelfvertrouwen en leren zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

De Harpoen biedt een vertrouwde 
basis aan haar leerlingen en houdt 
rekening met de persoonlijke achter
grond van iedere individuele leerling.
New Pedagogies for Deep Learning 
(NPDL) valt onder het onderwijscon
cept ‘Toekomst Gericht Onderwijs”. 
Dit concept richt zich op het wereld
wijd ontwikkelen van nieuwe over

draagbare en duurzame didactische 
oplossingen die inhoud geven aan 
“personalized deep learning” voor 
zowel leerlingen als leerkrachten. 
De focus is hierbij gericht op de  
ontwikkeling van betekenisvolle kennis 
en vaardigheden die noodzakelijk zijn 
om succesvol te functioneren in de 
toekomstige maatschappij.

NPDL is een wereldwijd partnerschap 
onder leiding van Michael Fullan, met 
als doel nieuwe didactieken te ont
wikkelen voor gepersonaliseerd leren 
(Deep Learning).

Lesgeven versus leren
Oplossingen waar het lesgeven niet 
centraal staat maar het leren. Waar 
leerlingen ruimte én verantwoorde
lijkheid krijgen ten aanzien van de 
organisatie, de planning en resultaten 
in het eigen leerproces. Waar met  
behulp van ICT de ontwikkeling van 
kinderen en hun leren automatisch 
voor leerlingen en leerkrachten in 
kaart wordt gebracht. Met als resultaat 
zinvoller, betekenisvoller, aantrekke
lijker en effectiever onderwijs.

Samenwerken
Scholen die het NPDL concept  
hanteren, zijn scholen waar leerlingen 
en leerkrachten intrinsiek gemoti
veerd zijn om vanuit 
samenwerking en creatie 
complexe vraagstukken te 
onderzoeken en op te lossen.

21st Century Skills
Toekomst Gericht Onderwijs wordt ook wel 21st Century 
Skills (21e eeuwse vaardigheden) genoemd.  NPDL geeft con
creet invulling aan Deep Learning in de vorm van de zes C’s:

1. Critical thinking   Kritisch denken
2. Character    Karakter 
3. Communication Communicatie 
4. Collaboration   Samenwerken 
5. Creativity   Creativiteit 
6. Citizenship   Burgerschap
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2.6 Samenvatting meerjarenbegroting    

   
Geconsolideerde balans 2016  2017 2018 2019
 € € € €

Activa

       

Materiële vast activa  4.596.447   5.335.303   5.070.099   4.661.677 

Totaal vaste activa  4.596.447   5.335.303   5.070.099   4.661.677 

       

Vorderingen  3.186.686   3.175.704   3.143.083   3.031.576 

Liquide middelen  10.599.593   8.377.764   8.268.629   8.833.635 

Totaal vlottende activa  13.786.279   11.553.468   11.411.712   11.865.211 

       

Totaal activa  18.382.726   16.888.771   16.481.811   16.526.888 

       

       

Passiva       

Algemene reserve  11.756.724   10.937.322   10.625.918   10.707.302 

Bestemmingsreserve  131.756   56.506   18.881  - 

Eigen vermogen  11.888.480   10.993.828   10.644.799   10.707.302 

       

Voorzieningen  2.372.456   1.427.897   1.413.816   1.409.522 

       

Kortlopende schulden  4.121.790   4.467.045   4.423.196   4.410.064 

       

Totaal Passiva  18.382.726   16.888.771   16.481.811   16.526.888 
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Toelichting Meerjarenbegroting 

Ontwikkeling baten
Het aantal leerlingen is de bepalende factor voor de hoogte van de Rijksbijdragen. 
Na jaren van daling van de leerling aantallen lijkt er, op basis van de telling 
van 1 oktober 2016, een stabilisatie plaats te vinden. Het is op dit moment zeer 

ongewis in hoeverre dit feit geëxtrapoleerd kan worden. Vandaar dat uitgegaan 
wordt van de ter beschikking staande prognoses die vanaf 2018 vooralsnog een 
daling te zien geven. De geprognosticeerde leerlingenaantallen zijn gebaseerd 
op informatie van het Arbeidsmarkplatform. Eventueel worden de cijfers van 
het Arbeidsmarktplatform bijgesteld indien dit, op basis van specifieke kennis, 
noodzakelijk wordt geacht.

Geconsolideerde resultatenrekening     

   Realisatie  Begroting Begroting Begroting

OPSPOOR (geconsolideerd) 2016 2017 2018 2019

   € € € €

3.1  Rijksbijdragen 42.067.863 42.593.812 42.187.423 42.070.762

3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.190.362 41.000 41.000 41.000

3.5  Overige baten 575.045 308.712 299.950 299.950

3 Opbrengsten 43.833.270 42.943.524 42.528.373 42.411.712

4.1  Personeelslasten 36.724.727 36.377.787 35.634.995 35.214.020

4.2  Afschrijvingen 900.088 956.825 1.189.961 1.246.647

4.3  Huisvestingslasten 3.072.388 3.224.696 3.200.278 3.198.241

4.4  Overige lasten 2.479.310 2.481.523 2.544.026 2.400.903

4  Kosten 43.176.513 43.040.832 42.569.260 42.059.812

5.1  Rentebaten 45 0 0 0

5  Financiële baten en lasten 45 0 0 0

    

 Taakstelling personeelslasten 0 -109.484 0 0

    

1  Resultaat 656.802 12.176 -40.888 351.900

    

 Project IT-lab 0 150.000 150.000 150.000

 Project communicatie 0 80.000 80.000 80.000

 Opspoor Academie 0 150.000 150.000 150.000

    

 Totaal resultaat 656.802 -367.824 -420.888 -28.100
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obs Prinses Beatrix te Kwadijk
obs ‘t Tilletje te Warder

obs Middelie

Het Kwartet, 
denken in mogelijkheden!

Vier kleine en prachtig gelegen basis
scholen .
Op nog geen 20 minuten van Amster
dam, tussen Edam, Purmerend en 
Hoorn bevinden zich vier kleine en 
prachtig gelegen basisscholen. Voor 
hen die de drukte van de stad willen 
mijden, maar toch erg centraal willen 
wonen, zijn het prachtige locaties. 
Eén school bevindt zich onder de 
rook van Purmerend, Obs Prinses 
Beatrix in Kwadijk. In het centrum  
van het lintdorp Middelie, ligt Obs 
Middelie. Aan het IJsselmeer in  
Warder staat Obs ’t Tilletje en ten
slotte aan de Beemsterringvaart, iets 
voorbij Oosthuizen ligt Obs Meester 
Haye in Beets. De scholen hebben 
tussen de 45 en 90 leerlingen. 
Samen ongeveer 250. 

Het kwartet   aandacht voor elkaar
De vier scholen staan in de wandel

gangen samen ook bekend als Het 
Kwartet. De teams werken sinds 
november 2014 nauw met elkaar 
samen niet alleen om in stand te blij
ven, maar ook om van en met elkaar 
te leren. Wij profiteren mede van de 
aanzuigende werking op ouders die 
een kleine school prevaleren boven 
een (te) grote. De kracht van de 

dorpsschool is dan ook de kleinscha
ligheid, het aandacht hebben voor 
elkaar, waarbij elke leerkracht zich 
verantwoordelijk voelt voor elk kind.

Slim Onderwijs
Sinds 2014 werken we samen aan 
Slim Onderwijs, waarbij we toewerken 
naar een situatie, waar de leerlingen 
leren vanuit betrokkenheid en zich 
verantwoordelijk voelen voor hun 
eigen ontwikkeling. Waar de techniek 
een steeds prominentere rol gaat 
spelen en waar talenten worden  
ontwikkeld.
Dit alles met behulp van 21e vaardig
heden, zoals werken met internet, 
Chromebooks, Snappet en digitale 
borden. Wij proberen ouders daarbij 
te betrekken middels nieuwsbrieven, 
gesprekken en waar mogelijk ook 
gebruik makend van de knowhow 
van ouders. We wisselen ideeën uit in 
een Klankbordgroep, die bestaat uit 
ouders van elke school en een aantal 
leerkrachten.
Wij werken met nieuwe methodes, 
maar tegelijkertijd proberen we die 

ook langzamerhand los te laten en 
meer te gaan werken vanuit leerlijnen, 
opdat ieder kind op zijn of haar  
niveau krijgt waar het recht op heeft.
Wij vinden niet alleen de cognitieve 
vakken belangrijk, maar hebben 
binnen onze teams ook een HVO 
(Humanistisch Vormend Onderwijs) 
leerkracht, een muziekleerkracht 
en een leerkracht gymnastiek.
Samen staan we dus sterk. 
Voor sterk onderwijs!

obs Meester Haye te Beets
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Het totaal aan baten laat op termijn, evenals het leerlingenaantal, een dalende 
tendens zien.
De fluctuaties in de overige baten ontstaan door de daling in leerlingaantallen.

Ontwikkeling lasten
In de meerjarenbegroting zien wij de personele lasten dalen naar het niveau van 
€ 35.214.020 in 2019.
Het managen van de loonkosten is van essentieel belang aangezien de loonkosten 
de belangrijkste kostenpost vormen voor de organisatie. Factoren zoals werk-
geverslasten in de vorm van pensioenpremie en sociale lasten zijn een gegeven, 
maar kunnen een grote financiële impact hebben. 

De afschrijvingslasten laten een stijgende trend zien en bereiken in 2019 een 
niveau van € 1.246.647. Deze stijging is mede ingegeven door de steeds verder-
gaande invloed van ICT op het onderwijs.

De huisvestinglasten laten, met uitzondering van 2017, een redelijk stabiele 
trend zien. Het meerjarenonderhoudsplan heeft als basis gediend voor het 
meerjarenperspectief. De meerjarenbegroting groot onderhoud kent een tijds-
horizon van 10 jaar. De prognose van de overige lasten is gebaseerd op een  
extrapolatie van de gerealiseerde lasten tot en met het 3e kwartaal 2016.

Voor 2017 heeft OPSPOOR een taakstelling van € 109.484. 
De opbouw van deze taakstelling bestaat deels uit niet gerealiseerde taakstellin-
gen over het jaar 2016 ten bedrage van € 232.966 voor OPSO. 

Deze taakstelling moet binnen de personeelslasten worden gerealiseerd. Het 
aandeel personeelslasten, in verhouding tot de totale baten, bedraagt op gecon-
solideerd niveau 84%. Landelijk is de benchmark voor deze ratio 81%.
De taakstelling wordt door de volgende twee maatregelen gerealiseerd:
 1.  Bij de formatie voor het schooljaar 2017-2018 wordt een normkader 

gehanteerd, zoals ook verwoord in het meerjarig bestuursformatie-
plan 2016-2017 en 2019-2020, en bij dit normkader de taakstelling in 
acht te nemen.

 2. Optimale inzet van de arrangementsgelden.

Over deze taakstelling vindt aparte besluitvorming plaats ten einde daarin 
transparant te zijn.

Naast deze taakstelling is een drietal beleidsimpulsen opgevoerd die worden gedekt 
uit een onttrekking aan de reserves: ICT-lab, huisacademie en communicatie.

2.7 Treasury verslag OPSPOOR

Het exploitatiesaldo wordt naar gelang het resultaat toegevoegd of onttrokken 
aan het eigen vermogen. Voor 2016 betekent het dat wordt voorgesteld om het 
resultaat ten gunste van het eigen vermogen te brengen.

Treasury ontwikkelingen over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 
2016  
      
Algemeen      
Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, houdende regels over het beleggen 
en belenen van publieke middelen (Regeling beleggen en belenen door instel-
lingen voor onderwijs en onderzoek). Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten 
van alle benodigde respectievelijk overtollige middelen handelen wij overeen-
komstig de in deze regeling gestelde verplichtingen. 

Op 1 maart 2012 is OPSPOOR overgegaan op schatkistbankieren bij het minis-
terie van Financiën.

Het schatkistbankieren, vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van 
de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de Wet financiering  
decentrale overheden (FIDO d.d. 1 jul 2009) en de bijbehorende uitvoerings-
regeling Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden (RUDDO). 
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Conform deze regeling en richtlijnen hebben SPOOR en OPSO een treasury 
statuut opgesteld (bestuursbesluit 8 december 2014). In dit statuut wordt het 
treasury beleid uiteengezet en een beschrijving gegeven van de bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden in het kader van de treasury functie. 
 

      

      
  

2.8 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Het geconsolideerd kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
Om de mutatie in de liquide middelen te kunnen herleiden wordt het “saldo 
opbrengsten en kosten” aangepast voor posten van de resultatenrekening die 
geen kasstromen tot gevolg hebben en voor balansmutaties die geen invloed 
hebben op ontvangsten en uitgaven in het boekjaar 2016.
In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt naar kasstromen uit 
operationele - en investeringsactiviteiten.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

     

   
(spaar)rekeningen rekeningnummer Saldo Saldo

   31-12-2016 31-12-2015

   € €

 

Zakelijk Rekening Courant ING 67.32.26.638 2.614 4.530

Zakelijk Spaarrekening ING 68.22.58.849 0 0

Schatkist bankieren 16953 6.470.152 6.315.169

Rabobank Rabo 10.37.54.512 1.125 1.560

 

Rabobank Spaar Rabo 36.61.39.27.86 3.877 3.789

Zakelijk Spaarrekening ING 65.67.88.208 0 0

Postbank ING 96.93.651 11.115 10.696

Schatkistbankieren 16948 4.011.561 4.142.723

 

Overige bankrekeningen  97.964 125.352

 

   10.598.407 10.603.820

   

     

10.5 Kasstroomoverzicht  2016 

   €  

  

Saldo opbrensten en kosten 656.757 

Aanpassing voor:  

Afschrijvingen 900.088 

Mutaties voorzieningen 365.330 

  

Mutaties in vlottende middelen:  

- vorderingen -22.095 

- schulden -602.215 

  

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.297.865 

  

Mutaties in interest  45

  

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  1.297.910  

mutaties in investeringsactiviteiten:  

- Investeringen in materiële vaste activa 1.257.665 

- Desinvesteringen  -8.950

- Investeringen in financiële vaste activa 59.945 

  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  1.308.660  

Mutaties liquide middelen -10.750 

  

  

Beginstand liquide middelen 10.610.343 

Mutaties liquide middelen -10.750 

  

Eindstand liquide middelen  10.599.592
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2.9  Risico inventarisatie  

In 2014 heeft een risico inventarisatie plaatsgevonden, deze zal in 2017 worden 
herijkt. Voor 2017 en volgende jaren gaan wij uit van de volgende risico’s: 

De inrichting van de kwaliteitszorg van het onderwijsaanbod 
Om de kwaliteit goed te monitoren wordt gewerkt met twee instrumenten  
teneinde de kwaliteit te bewaken. Het betreft de Monitor Goed Onderwijs en 
Ultimview (bovenschools leerlingvolgsysteem). Ondanks het gebruik van deze 
instrumenten blijft de kwaliteitszorg een risico. 

Het op orde houden van voldoende kwaliteiten in de teams 
Onderwijs valt of staat met de mensen die lesgeven en met de mensen die  
leiding geven. De kwaliteit is divers. Gestart is met de lerende organisaties. De 
komende jaren zal dit worden voortgezet en vorm krijgen in een eigen academie. 
Deze academie zal modules aanbieden die een bijdrage leveren in de herregi-
stratie voor het schoolleider- en lerarenregister. 

Het hebben van voldoende rapportage en sturing op de kosten. 
De beheersing van de kosten is nog onvoldoende. In 2014 en 2015 was een  
resultaat begroot welke niet is gerealiseerd. Een positief resultaat is in beide jaren 
gerealiseerd. Een betere beheersing en meer in control zijn is noodzakelijk. 
Voor 2017 is gebruik gemaakt van een ander instrument voor het begrotings-
proces. In dit instrument kunnen de gerealiseerde uitgaven worden gevolgd 
waardoor een eerdere bijsturing tot de mogelijkheden behoort. De gedeeltelijke 
onvoorspelbaarheid van de inkomsten blijft echter een risico. 

De operationele risico’s: 

Krimp 
Op basis van de demografische ontwikkeling wordt een daling van het aantal 
leerlingen verwacht. Deze daling vond echter niet plaats in 2016 terwijl daar 
evenmin sprake was van een wijziging in het marktaandeel. De vraag is of er 
sprake is van een kentering of dat de daling in 2017 zich gaat voortzetten. Een 
krimp heeft niet alleen gevolgen voor het personeel maar ook voor de exploi-

tatie van de schoolgebouwen en de instandhouding van het aantal vestigingen 
als zelfstandige units. 

Ontwikkeling van de werkgeverslasten en compensatie vanuit de overheid 
Sturing op de ontwikkeling van de werkgeverslasten is niet mogelijk omdat 
deze lasten door derden worden opgelegd. Deze ontwikkeling wordt door de 
overheid niet altijd gecompenseerd. 

Ziekteverzuim en de lasten ervan 
Eigen risicodragerschap of niet, de lasten van verzuim zijn een risico. Borging 
van verzuimbeleid is noodzakelijk om juist op beïnvloedbaar verzuim te kunnen 
sturen.

Naleving van Wetgeving 
Verschillende organisaties oefenen controle uit op de naleving van de uitvoer-
ingsvoorschriften. Het betreft het ministerie, het UWV, het Participatiefonds 
en de Belastingdienst. In toenemende mate vindt verhaal plaats. Daarnaast 
worden de voorschriften stringenter en staan soms in contrast met datgene wat 
voor het onderwijs noodzakelijk is. Hoewel de Wet Werk en Zekerheid nog niet 
van toepassing is voor het openbaar onderwijs komt deze wel dichterbij door 
de aanvaarding van de Eerste Kamer van de Wet Normalisering rechtspositie 
ambtenaren. 
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3 Verslag Raad van Toezicht 

Verslag van de Raad van Toezicht OPSO/SPOOR over 2016

Goed onderwijs, goed bestuur 
Gedurende 2016 richtte het intern toezicht van de Raad van Toezicht (RvT) 
zich op de punten: 
 1.  Visie en strategie van OPSPOOR, met in het bijzonder “ICT in het 

onderwijs” 
 2. Inwerken nieuwe RvT-leden en voorzitter van College van Bestuur 
 3.  Relatie met omgeving o.a.:(GMR, PO raad en gemeente Purmerend  

en SPOOR-gemeenten) 
 4. Kwaliteit van het onderwijs 

Punten
 1.  Visie en strategie

Bij visie en strategie komt ICT toepassing steeds weer aan de orde.  
Gezamenlijke inkoop en kennisbundeling in de organisatie zijn meer-
malen ter bespreking geweest. Naar de mening van de RvT zijn concrete 
stappen voor collectieve adequate ICT toepassing ter ondersteuning 
van (het verhogen van) de leeropbrengsten van belang.

2. Inwerken nieuwe RvT leden en voorzitter van College van bestuur
In februari 2016 was er een inwerksessie voor nieuwe RvT leden. Zij 
werden per 25 februari 2016 door de Raad van de gemeente Purmerend 
en door de Spoorraad benoemd.
In april 2016 startte de opvolger van Jelte de Graaf, de heer Chris van 
Meurs als voorzitter van het College van Bestuur. Hem werd de gelegen-
heid geboden een goede start te maken in de organisatie. 

3. Relatie omgeving
Een lid van de RvT heeft deelgenomen aan de ontwikkelwerkgroep van 
de PO-raad: Relatie intern toezicht en bestuur bij toezicht op strategie

vorming. Hij heeft een bijdrage geleverd aan de handreiking Toezicht 
op strategievorming van de PO-raad. Een afvaardiging van de Raad van 
Toezicht (RvT) had overleg met de GMR. De voorzitter sprak met de 
wethouder van onderwijs van de gemeente Purmerend over betreffende 
zaken OPSPOOR. Ook bezochten de RvT leden verschillende scholen.

4. Kwaliteit van onderwijs
Nog meer dan in voorgaande jaren staan kwaliteit van het onderwijs, 
de scholen en zaken die tot de kern van OPSPOOR horen onder de 
aandacht van de leden van de RvT in bespreking met CvB (College van 
Bestuur). 

Reguliere zaken
In het verslagjaar vergaderde de RvT vijf keer. Daarnaast zijn de audit com-
missie, de remuneratiecommissie van de RvT verscheidene keren bijeen geko-
men met het College van Bestuur. In de Remuneratiecommissie zijn ook de 
prestatie afspraken voor het CvB voorbereid.
Tijdens de reguliere vergaderingen zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2015 
goedgekeurd. De goedkeuringen gaven aanleiding om het CvB decharge te  
verlenen over 2015. 

Per kwartaal bespreekt de RvT met het CvB de managementrapportages.
Bij de bespreking van de begroting 2017 constateerde de RvT dat de taakstelling 
2016 niet volledig was uitgevoerd. Hierdoor blijven te hoge personele lasten en 
is taakstelling 2017 noodzakelijk. Wel moet hier ook worden vermeld dat op 
het vlak van financiën binnen de organisatie verbeteringen zijn doorgevoerd. 
Verder stelde de RvT de begroting voor 2017 vast met behandeling van het 
treasurystatuut als aandachtspunt. 
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‘t Carrousel ligt in de wijk Overwhere. 
Wij zijn een middelgrote school met 
ongeveer 175 leerlingen verdeelt 
over zeven groepen met vijftien  
personeelsleden.

Ons motto: 
Presteren met Plezier!

Wij zijn een sportieve en gezonde 
school, die leerlingen stimuleert tot 
het ontwikkelen van hun talenten, 
het verbeteren van hun persoonlijke 
records, het tot stand brengen van 
samenwerking en teamgeest. 

Wij willen op ’t Carrousel de
volgende waarden aan de kinderen 
meegeven:

  Veiligheid en respect 
De kinderen moeten zich op school 
veilig en welkom voelen, zodat zij 

zich open kunnen stellen en opti
maal kunnen functioneren.  
Kinderen leren respectvol om te 
gaan met elkaar, de leerkracht en 
ouders die hen begeleiden en al het 
materiaal om hen heen.

  Presteren met plezier 
We willen bereiken dat kinderen 
het leuk vinden om naar school te 
gaan. Dat de school een plek is om 
iets te leren en anderen te ontmo
eten. Ook krijgen onze leerlingen 
de mogelijkheid om deel te nemen 

aan het schoolzwemmen, als enige 
school in Purmerend!

Presteren met plezier in 
3 stappen:

Stap 1: Geloof in je eigen kracht
Wij proberen kinderen zichzelf 
beter te leren kennen, zodat hun 
zelf vertrouwen toeneemt en zij zo, 
afhankelijk van hun leeftijd en  
aanleg, zich zo veel mogelijk zelf 
verantwoordelijk voelen voor hun 
eigen ontwikkeling.

Stap 2: Ontwikkel je eigen talenten
Kinderen van 4 t/m 12 jaar bege
leiden we in een ononderbroken 
ontwikkelingslijn. Elk kind ontwikkeld 
zich anders door de verschillen in 
mogelijkheden en tempo. We hebben 
de ambitie om ons onderwijs af te 

stemmen op de individuele behoefte 
van het kind en onderwijs op maat te 
bieden, zodat ieder kind zijn eigen ta
lenten kan ontdekken en ontwikkelen!

Stap 3: Ontwikkeling van teamgeest
Samenwerken neemt een steeds 
grotere rol in de maatschappij in 
en daar willen wij onze kinderen 
ook goed op voorbereiden, daarom 
stimuleert ’t Carrousel de ontwikke
ling van een hechte teamgeest 
onder de leerlingen. Door samen
werking met anderen aan te gaan, 
eerlijk te zijn naar elkaar toe over 
elkaars kwaliteiten, respect te tonen 
voor de talenten van een ander, 
bouw je teamrelaties op. Zo ontdek 
je hoe je met plezier kunt presteren, 
niet alleen door je eigen talenten 
te gebruiken, maar ook door te 
bouwen met/te vertrouwen op 
talenten van anderen. 

Muzikale kerstviering

De winnaars!

Schoolzwemmen

‘t Carrousel
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Verder heeft de RvT vier bijzondere goedkeuringsbesluiten genomen:
 1.  Van de fusie van twee speciaal onderwijsscholen nl. Het Tangram en 

De Botter, De M.L. King school en De Koningsspil per 1-08-2016.
 2.  Goedkeuring te verlenen aan het in juridisch eigendom verkrijgen 

van de M.L. Kingschool en De Boemerang. 
 3.  Bekrachtigen van het besluit tot bestuursoverdracht van sbo De Botter 

van SPOOR naar OPSO.
 4. Afspraken met GMR over procedure en invulling vacature bij CvB.

Andere onderwerpen van overleg waren:
 - Implementatieplan sociale veiligheid;
 -  Over opheffingsnormen waarbij de gemiddelde leerlingenaantallen 

van OPSPOOR op of boven de norm werden besproken; 
 - De procedure op datalekken;
 - Het vervangingsfonds; 

Minder reguliere onderwerpen:
Afscheid lid CvB 
Een lid van het College van Bestuur, mw. A. Kuiper, heeft eervol ontslag gekregen 
per 1 augustus 2016. 

Opening De Koningsspil
Op 30 september jl. is de Multifunctionele Accommodatie te Oosthuizen 
geopend waarin onze nieuwe school De Koningsspil is gevestigd.   

Evaluatie
In 2016 hield de RvT een procesvergadering, over het eigen functioneren.
Samen met twee begeleiders is een scan gedaan naar de managementdrives 
van ieder Lid van de RvT en CvB. Diverse leden van de RvT en CvB volgen 
externe programma’s zoals bij de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in 
Onderwijs instellingen).

Toezichtvisie en taakopvatting
Naast het uitoefenen van het algemeen toezicht vormt een belangrijk element 
van de taken van de RvT; het bespreekbaar maken van en sparren over thema’s 
en strategische onderwerpen voor de midden- en lange termijn. De RvT maakt 
verbinding met alle stakeholders door middel van een open en onderzoekende 
instelling van de RvT leden. Uiteraard met het oog op het bepaalde in de statuten 
en de lijn van het koersplan. De RvT houdt zich bezig met de publieke maat-
schappelijke belangen en verkleint de afhankelijke positie ten aanzien van de 
informatievoorziening. Daarbij geldt dat toezicht op afstand niet een kwestie is 
van toezicht “ver weg” maar juist “dichtbij” is en gericht op: 
1. toezicht op besturing (en niet uitsluitend op de bestuurders);
2. interne processen waarbij de ontwikkeling van ieder kind voorop staat;
3. kwaliteit van onderwijs en personeel.
Dit alles in goed overleg met het College van Bestuur.

Dank
Tenslotte bedankt de Raad van Toezicht het College van Bestuur alle medewerkers 
van OPSPOOR voor hun inzet en bijdrage in 2016. 

Namens de RvT

Peter Tange - (voorzitter OPSO)
Ed du Bois – (OPSO)
Simon van Geldorp – voorzitter (SPOOR)
Dirk Jan van ’t Veer – (OPSO)
Erik van Wattingen – (OPSO en SPOOR)
Pieter Huisman – (SPOOR)
Johan Walter – (OPSO en SPOOR)
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4    Dialoog met belanghebbenden  
(horizontale verantwoording) 

In 2016 is in het kader van de verbetering van de communicatie met de (toe-
komstige) ouders een pilot gestart om de dialoog aan te gaan over de ontwikke-
lingen en resultaten binnen de scholen.
De ontwikkeling richting kindcentra levert een belangrijke bijdrage aan de  
horizontale verantwoording omdat meer partijen rechtstreeks betrokken raken 
bij het onderwijs. 
Het kindcentrum Willem Eggert is in 2016 van start gegaan.

5 Code goed bestuur

De stichtingen voeren hun werkzaamheden zoveel mogelijk uit conform de 
Code Goed Bestuur, welke is vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs 
(WPO) artikel 17c lid 1 onder e en artikel 171 lid 1 onder c. Er zijn geen afwij-
kingen van de Code Goed Bestuur.

6 Continuïteitsparagraaf (geconsolideerd) 

Op grond van het schrijven van het Ministerie van OC&W van 20 december 
2013 dient in het jaarverslag een continuïteitsparagraaf opgenomen te worden. 
De doelstelling van de continuïteitsparagraaf is dat iedere belanghebbende of 
belangstellende kennis kan nemen van de wijze waarop OPSPOOR omgaat met 
het gevoerde of te voeren financiële beleid. 
Daarmee wordt zicht geboden op het verwachte exploitatieresultaat in de  
komende jaren en op de ontwikkeling van de vermogenspositie.

   
    
 

Aantal FTE (geconsolideerd) 

Kengetal 2016 2017 2018 2019

Directie 39,73 39,73 38,73 37,73

OP 427,71 423,68 415,41 411,30

OOP 68,34 66,86 64,61 63,91

Totaal 535,78 530,27 518,75 512,94

Totaal aantal leerlingen (geconsolideerd)

01/10/16 01/10/17 01/10/18 01/10/19

Aantal 7.589 7.490 7.478 7.465

De prognose van de leerlingaantallen speelt een cruciale rol in het te voeren 
financiële beleid.
Met betrekking tot de meerjarenbegroting wordt voor de prognoses gebruik 
gemaakt van de cijfers van het Arbeidsmarktplatform.
Er wordt eventueel afgeweken van de cijfers van het Arbeidsmarktplatform  
indien specifieke additionele informatie omtrent de lokale omstandigheden 
daartoe aanleiding geeft.
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Obs Weidevogels is gestart op 1 april 
2007. De school ligt in de nieuw
bouwwijk Weidevenne. De school 
blijft gestaag groeien en op dit 
moment, januari 2017, hebben wij 
15 groepen. Weidevogels staat voor 
‘boeiend onderwijs en een topsfeer’.
 
Een topsfeer betekent dat wij per
manent werken aan een goede sfeer 

op onze school. Wij vinden het heel 
belangrijk om goed met elkaar om te 
gaan en samen te werken; dit geldt 

voor leerlingen onderling, leerkrach
ten onderling, leerlingen en leer
krachten, maar ook leerkrachten en 
ouders. We willen dat iedereen zich 
veilig voelt ongeacht taal of achter
grond. Daarom is gekozen voor de 
aanpak en de lessen van ‘De Vreed
zame School’.

De Vreedzame School wil:
  leerlingen leren op een andere  

manier met conflicten om te gaan;
  leerlingen meer verantwoordelijk 

maken, een stem geven, op eigen 
benen zetten;

   de klas en school tot een demo
cratische gemeenschap maken, 
waarin iedereen zich betrokken en 
verantwoordelijk voelt.

 
De lessen zijn een belangrijk hulp
middel en bieden een kapstok om de 
inhoud aan te bieden. Veel belang
rijker is de toepassing van wat we 

met elkaar leren. Dit geldt voor leer
lingen, ouders, leerkrachten en alle 
andere volwassenen in de school die 
met onze leerlingen te maken heb
ben, op elk moment in elke situatie.
 
Een lerende organisatie.
Boeiend onderwijs betekent dat 
wij er vanuit gaan dat, als kinderen 
geboeid worden, zij beter tot leren 
komen. Het is onze taak dat wij de 
kinderen boeien! Wij werken hard 
met elkaar om het ‘boeiend onder
wijs’ dat wij voor ogen hebben tot 
stand te brengen. Dat betekent ook 
dat wij continu in beweging zijn en 
werken aan verbetering van ons 
onderwijs; wij zijn een lerende  
organisatie. Wij leren van en 
met onze leerlingen, maar ook 
van elkaar als team en van 
andere scholen.

Obs Weidevogels

Ons mooie schoolplein! Voor ieder wat wils!

‘Zeg wat je wilt en luister naar 
wat de ander zegt’
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Kengetal Omschrijving Formule
Norm  

OPSPOOR

Norm  

inspectie
2016 2017 2018 2019

1 Solvabiliteit 2
(Eigen vermoge plus voorzieningen) 

gedeeld door balanstotaal
> 30% 78,28% 73,55% 73,16% 73,32%

2 Liquiditeit (current ratio)
Vlottende activa gedeeld door  

kort lopende schulden
2 > 1 3,42 2,59 2,58 2,69

3 Rentabiliteit
Exploitatieresultaat gedeeld  

door alle baten
0% tot 5% > 0 1,50% -0,86% -0,73% 0,19%

4 Weerstandsvermogen
Eigen vermogen gedeeld door  

de totale baten
5% > 10% 27% 26% 25% 25%

5 Verhouding tot baten
Personeelslasten gedeeld door  

totale baten
82,00% 83,78% 84,46% 83,79% 82,77%

Huisvestingslasten gedeeld door  

totale baten
8,00% 7,01% 7,51% 7,53% 7,54%

Overige lasten gedeeld door totale baten 6,00% 5,66% 5,78% 5,98% 5,66%

Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft inzicht in hoeverre baten en lasten elkaar in evenwicht
houden.  
OPSPOOR heeft in 2017 en 2018 te maken met een negatieve rentabiliteit die 
vervolgens in 2019 weer wordt omgebogen in een licht positieve rentabiliteit.

Solvabiliteit
De solvabiliteit heeft als doel inzicht te geven in hoeverre de stichtingen in de 
toekomst aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De Inspectie hanteert een 
signaleringsgrens van >30%. OPSPOOR zit met meer dan 70% ruim boven 
deze grens.

Weerstandvermogen
Bij het weerstandsvermogen wordt aan de hand van de benoemde signalerings-
grenzen van het ministerie van OCW aangegeven welke instellingen als finan-
cieel zwak (< 5%) en sterk (> 20%) kunnen worden betiteld.
Geconsolideerd bedraagt het percentage gedurende de periode 2016 t/m 2019 
meer dan 25%, hetgeen ruim boven beide normen ligt.

Liquiditeit
De quick ratio geeft inzicht in hoeverre op korte termijn, dat wil zeggen een 
periode korter dan één jaar, aan de kortlopende verplichtingen kan worden 
voldaan. De Inspectie hanteert 1,0 als signaleringsgrens. 
Met een ratio van 3,42 in 2016 en een geprognosticeerde ratio van ruim
2,5 tot en met 2019 is er sprake van een goede liquiditeitspositie.
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De huidige liquiditeitspositie maakt het mogelijk om verdere investeringen in 
met name het onderwijs en ICT te realiseren.

Personeelslasten
In de meerjarenbegroting is een trend waar te nemen van een dalend aandeel 
van de personeelslasten in de totale baten. Dit is als gevolg van natuurlijk  
verloop.

Huisvestingslasten en overige lasten
De huisvestingslasten en de overige lasten blijven, als percentage van de totale 
baten, vrij stabiel.

Zoals in de meerjarenbegroting verwoord, zal de focus van het beleid gericht 
zijn op de volgende punten:

 - Het sturen en inrichten van de organisatie vanuit de kernwaardes;
 - Onderwijskwaliteit en onderwijsontwikkeling;
 - Digitalisering van onderwijs en bedrijfsprocessen;
 - Het realiseren van een professionele lerende gemeenschap;
 - Kwalitatief hoogwaardige en accurate, vraaggerichte ondersteuning;
 - Modernisering van communicatiemiddelen en –kanalen;
 -  Verduurzaming van de huisvesting en schoolgebouwen die onderdeel 

zijn van de “huisstijl” van OPSPOOR.

Enerzijds zijn bovenstaande punten onderdeel van reeds ingezet beleid.
Anderzijds is in de meerjarenbegroting gedurende 3 jaar een jaarlijks bedrag 
van € 380.000 opgenomen voor de volgende drie strategische initiatieven:

Het opzetten van een huisacademie teneinde te komen tot een zogenaamde 
“professionele leergemeenschap”. Er worden gedurende de komende drie jaren 
middelen vrijgemaakt voor het realiseren van deze doelstelling inzake het per-
soneelsbeleid.

Het realiseren van een IT- lab om te komen tot een doelmatigere en efficiëntere 
inzet van ICT binnen de gehele organisatie. Er worden gedurende de periode 

2017-2020 extra middelen vrijgemaakt om het proces een extra impuls te geven.
Het optimaliseren van communicatie en het gebruik van communicatie middelen. 
Ook voor deze doelstelling worden de komende drie jaren extra middelen ingezet 
om dit proces te benadrukken.
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7 Jaarrekeningen 2016

7.1 Grondslagen
De hier vermelde grondslagen gelden onverminderd voor alle tot de consolidatie-
kring behorende rechtspersonen.

Algemeen
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro’s.

Consolidatie
Met ingang van 1 januari 2016 voldoen de stichtingen SPOOR en OPSO aan de 
vereisten van een groep zoals omschreven in art 24 Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek. Om deze reden worden ingaande deze datum de financiële gegevens 
van beide stichtingen geconsolideerd.
Het betreft twee stichtingen die tot een groep verbonden zijn. Daarom is er 
geen groepshoofd die de consolidatieplicht heeft. De verslaggevingsvoorschrif-
ten schrijven voor dat er één stichting als groepshoofd wordt aangewezen en 
dat er een jaarrekening wordt opgemaakt bestaande uit de geconsolideerde 
jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening van de als hoofd van de groep 
aangewezen stichting.
Omdat geen van beide stichtingen leidend is in de samenwerking, is iedere keuze 
voor een groepshoofd arbitrair. Op basis van volgorde in het alfabet (O komt 
voor S) is OPSO aangewezen als hoofd van de groep.
In deze jaarrekening is opgenomen de geconsolideerde jaarrekening en de  
enkelvoudige jaarrekeningen van de Stichting SPOOR en Stichting OPSO. 

Beide stichtingen zijn voor 100% in de consolidatie betrokken, omdat het Col-
lege van Bestuur en de Raad van Toezicht de centrale leiding hebben. Er is geen 
aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat.

Vergelijkende cijfers
De stichtingen zijn pas vanaf 2016 geconsolideerd controleplichtig, hierdoor 
zijn er geen vergelijkende cijfers opgenomen.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover over-
heersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis 
kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap 
kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 
bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting 
OPSO en Stichting SPOOR en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover 
deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt 
toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die 
nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen 
in de Ministeriële Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt aanslui-
ting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en 
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijs-
instellingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 
plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag 
voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen verkrijgingsprijs. Bij toepassing van de grondslagen en regels 
voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur zich verschillende 
oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 
BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op 
de desbetreffende jaarrekeningposten.

Materiële vaste activa  
Op de materiële vaste activa wordt afgeschreven in gelijke percentages van de 
aanschafwaarde met als restwaarde € 0. De eerste afschrijving vindt plaats in 
het jaar van aanschaf. Als ondergrens van de te activeren zaken wordt € 500 
gehanteerd.
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Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afge-
schreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Boekwinsten en-verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn inbegrepen 
onder de afschrijvingen.
  
De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt:

Activa Afschrijvingstermijn

Verbouwingen  25 jaar

Meubilair 20 jaar

Speeltoestellen, inventaris en TFT -schermen 10 jaar

Onderwijsleerpakketten 9 jaar

Afkoop licenties onderwijsleerpakketten 5 jaar

Vervoersmiddelen 5 jaar

ICT werkstations, beamers en printers 5 jaar

ICT hard- en software, laptoppen en I-pads 4 jaar

ICT accespoints en switches 4 jaar

ICT- digiborden 5 jaar

Gezien de huidige technologische ontwikkelingen is de afschrijvingstermijn 
van de ICT digiborden gewijzigd van 9 jaren naar 5 jaren. Dit heeft geen in-
vloed op de afschrijving van de digiborden die reeds aanwezig waren in het 
boekjaar, omdat deze reeds allemaal afgeschreven zijn. 

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waar-
de van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking  
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vor-
dering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalings-
termijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde 
van de verwachte ontvangsten. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve  
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit en 
is opgebouwd uit reserves. De algemene reserve wordt tevens gevuld met de 
resultaatbestemming van overschotten in het boekjaar. Bij een tekort wordt er 
onttrokken aan de algemene reserve. 

Bestemmingsreserve 1e waardering
Deze bestemmingsreserve is gevormd door de activering van het op 1 augustus 
2006 aanwezige meubilair. Jaarlijks wordt deze bestemmingsreserve 1e waarde-
ring verminderd met de afschrijvingslast van de startactiva en gemuteerd in de 
Algemene Reserve. 

Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedra-
gen die noodzakelijk zijn om de verplichting per balansdatum af te wikkelen.

Onderhoudsvoorziening
De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot 
planmatig onderhoud aan scholen die over de jaren heen een onregelmatig ver-
loop hebben. De planning voor het groot planmatig onderhoud loopt tot 2026 
en wordt jaarlijks geactualiseerd en met een jaar verlengd.   

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileum-
gratificaties die op grond van de CAO dienen te worden betaald. In 2008 heeft 
de werkgeversorganisatie PO-Raad berekend dat voor besturen met meer dan 
50 fte aan medewerkers, een voorziening van €550 per fte toereikend is. Deze 
berekeningssystematiek vormt de grondslag voor de voorziening voor jubilea. 
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Voorziening professionalisering schoolleiders
Voor de professionalisering van de directies is jaarlijks een bedrag beschikbaar
van €2.000 per directielid(ingaande 1 augustus 2016: € 3.000). Dit bedrag kan 
gedurende maximaal 3 jaar worden gespaard. Is dit budget binnen 4 jaar niet 
besteed dan valt dit bedrag vrij.

Voorziening oninbaarheid
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de  
vordering.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 
waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met 
agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale 
waarde.

Bij de bepaling van het exploitatiesaldo zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Resultaatbepaling
Voor de baten en lasten is het baten- en lastenstelsel (ook wel matchings-
beginsel) van toepassing. De kenmerken van dit stelsel zijn dat baten en lasten 
worden toegerekend aan het jaar c.q. de periode waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerea-
liseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het op-
maken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestem-
de) reserve(s)die door het bestuur is/zijn bepaald.

Rijksbijdragen
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in 
het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Subsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten 
in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn 
gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 
De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ont-
vangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 
verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan 
werknemers

Pensioenen
Stichting OPSO en Stichting SPOOR hebben voor hun werknemers een toe-
gezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben 
op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 
gemiddeld verdiende loon, berekend over de jaren dat de werknemer pensioen
heeft opgebouwd bij het ABP.
De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van het personeel, zijn on-
dergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De Stichting OPSO en de 
Stichting SPOOR betalen hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever 
wordt betaald en de helft door de werknemer.
De pensioenrechten worden jaarlijks geϊndexeerd, indien en voor zover de  
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds 
gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.
Naar de stand van ultimo 2016 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 
96,6%. De premie voor het ouderdoms- en nabestandenpensioen is met ingang 
van 1 januari 2017 verhoogd naar 21,1%. De verwachting is dat de pensioen-
premies de komende jaren verder zullen oplopen
Stichting OPSO en Stichting SPOOR hebben geen verplichtingen tot het vol-
doen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, 
anders dan effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de ver-
schuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 
verantwoord.
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Rentebaten en bankkosten
Rentebaten en bankkosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend 
met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

Grondslagen Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indi-
recte methode wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen 
gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kas-
stroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de 
solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te genereren.
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   31-12-2016 
   €

2 Passiva 

 Vaste activa 

2.1 Eigen vermogen 

  - algemene reserve 11.728.716

  - bestemmingsreserve 1 e waardering 94.131

 Totaal eigen vermogen 11.822.847

2.2 Voorzieningen  

  - personeelsvoorzieningen 634.765

  - overige voorzieningen 1.737.691

  Totaal voorzieningen 2.372.455

2.4  Kortlopende schulden  

  - crediteuren 406.951

  - kortlopende schulden OCW 0

  - belastingen en premies SV 1.409.106

  - schulden ter zake pensioenen 345.461

  - overige kortlopende schulden 305.573

  - overlopende passiva 1.472.607

  Totaal kortlopende schulden 3.939.699

  

 Totaal passiva 18.135.002

7.2   Jaarrekening 2016 OPSPOOR (geconsolideerd) 
   7.2.1 Balans
     

   31-12-2016 
                                                        €

1 Activa 

 Vaste activa 

1.2  Materiële vaste activa 

 - gebouwen en terreinen 131.977

 - leermiddelen 1.129.398

 - ICT 1.437.927

 - meubilair 1.736.219

 - overige inventaris en apparatuur  98.217

 - speeltoestellen 58.191

 - vervoermiddelen 5.250

 Totaal materiële vaste activa 4.597.179

1.3 Financiële vaste activa 

 - waarborgsommen 59.945

 Totaal financiële vaste activa 59.945

 Totaal vaste activa 4.657.124

1.5 Vorderingen  

 - debiteuren 188.249

 - kortlopende vorderingen 2.018.555

 - overige vorderingen 526.747

 - overlopende passiva 144.735

 Totaal vorderingen 2.878.286

 

1.7 Liquide middelen 10.599.592

 Totaal vlottende activa 13.477.878

 Totaal activa 18.135.002
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  7.2.2  Resultatenrekening    
  
OPSPOOR Realisatie    Begroting    
Geconsolideerde resultatenrekening 2016   2016
   (A) %  (B) % (A)- (B)
   €   €  €

3.1  Rijksbijdragen 43.239.611 99,7% 41.719.066 99,2% 1.520.545

3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies 18.614 0,1% 0 0,0% 18.614

3.5  Overige baten 575.045 0,2% 410.053 0,8% 164.992

3  Opbrengsten 43.833.270 100,0% 42.129.119 100,0% 1.704.151

4.1  Personeelslasten 36.724.727 84,8% 35.674.518 85,0% 1.050.210

4.2  Afschrijvingen 900.088 1,9% 1.011.203 2,3% -111.115

4.3  Huisvestingslasten 3.072.388 6,5% 3.259.092 7,3% -186.704

4.4  Overige lasten 2.479.310 5,3% 2.451.021 5,5% 28.289

4  Kosten 43.176.513 98,6% 42.395.834 100,1% 780.679

     

Saldo opbrengsten en kosten 656.757 1,4% -266.715 -0,1% 923.472

     

Taakstelling personeelslasten  0,0% -425.928 0,0% 425.928

     

5.1  Rentebaten 45 0,0% 0 0,0% 45

5  Financiële baten en lasten 45 0,0% 0 0,0% 45

     

 

 Totaal resultaat 656.802 1,4% 159.213 -0,1% 497.589
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7.2.3  Kasstroomoverzicht 
      

10.5 Kasstroomoverzicht  2016 

   €  

  

Saldo opbrensten en kosten 656.757 

Aanpassing voor:  

Afschrijvingen 900.088 

Mutaties voorzieningen 365.330 

  

Mutaties in vlottende middelen:  

- vorderingen -22.095 

- schulden -602.215 

  

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.297.865 

  

Mutaties in interest  45

  

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  1.297.910  

mutaties in investeringsactiviteiten:  

- Investeringen in materiële vaste activa 1.257.665 

- Desinvesteringen  -8.950

- Investeringen in financiële vaste activa 59.945 

  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  1.308.660  

Mutaties liquide middelen -10.750 

  

  

Beginstand liquide middelen 10.610.343 

Mutaties liquide middelen -10.750 

  

Eindstand liquide middelen  10.599.592
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Activa Aanschaf-

waarde

Afschrijving 

cumulatief

Boek waarde Investering Des-

investering 

aanschaf-

waarde

Des-

investering 

afschrijving

Afschrijving Aanschaf-

waarde 

cumulatief

Afschrijving

cumulatief

Boekwaarde

01/01/16 01/01/16 01/01/16 2016 2016 2016 2016 31/12/16 31/12/16 31/12/16

€ € € € € € € € € € 

1.2.1 Gebouwen en terreinen:

Verbouwingen 35.632 14.476 21.157 125.460 0 0 14.641 161.092 29.117 131.976

1.2.2 Inventaris en apparatuur:

Leermiddelen 6.593.359 5.353.805 1.239.554 189.149 3.663.441 3.661.469 297.332 3.119.067 1.989.668 1.129.399

Ict 4.941.685 3.826.596 1.115.089 722.634 1.975.304 1.968.999 393.492 3.689.014 2.251.089 1.437.925

Meubilair 5.298.067 3.603.745 1.694.322 202.175 42.189 42.133 160.221 5.458.053 3.721.833 1.736.219

Overige inventaris en apparatuur 466.599 297.802 168.797 18.248 1.078 461 30.020 483.769 327.361 156.408

Vervoermiddelen 117.859 108.226 9.633 0 102.859 102.859 4.383 15.000 9.750 5.250

Totaal: 17.453.201 13.204.650 4.248.552 1.257.665 5.784.871 5.775.921 900.089 12.925.995 8.328.818 4.597.178

7.3    Specificaties behorende tot de balans   
7.3.1  Materiële vaste activa
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    31/12/16 

   €

1.5 Vorderingen   

1.5.1 Debiteuren 188.249

1.5.2 OCW/LNV 2.018.555

1.5.7 Overige vorderingen 526.747

1.5.8 Overlopende activa 144.735

   2.878.286

   

Uitsplitsing   

1.5.7 Overige vorderingen         

1.5.7.2 Overige vorderingen 526.747

   526.747

   

1.5.8 Overlopende activa         

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 144.735

1.5.8.3 Overige overlopende activa 0

   144.735

   31/12/16 

   € 

1.7 Liquide middelen   

 

1.7.1 Kasmiddelen 1.186 

1.7.2 Tegoeden op bank 10.598.407 

 

Totaal liquide middelen 10.599.592 

   31/12/16 

   € 

 Waarborgsommen 59.945

    

Totaal waarborgsommen 59.945  

    Stand   Resultaat   Overige  Stand 

    01/01/16  mutaties  31/12/16

    € € € €

        

2.1   Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 11.034.289 694.427 0 11.728.716

2.1.2 Bestemmingsreserve 131.756 -37.625 0 94.131

   (publiek)  

  Totaal eigen vermogen 11.166.045 656.802 0 11.822.847

7.3.2 Financiële vast activa              7.3.4  Liquide middelen

7.3.3  Vorderingen     

  
            7.3.5 Eigen vermogen 
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2.2     Voorzieningen Saldo 

01/01/16

€

Dotaties 

2016

€

Onttrekkingen

2016

€

 Vrijval 

2016

€

 Saldo 

31/12/16

€

Kortlopend

deel < 1 jaar

€

Langlopend 

deel > 1 jaar

€

2.2.1 Personeelsvoorzieningen:

          Jubilea 300.952 87.554 90.727 0 297.780 50.000 247.780

          Professionalisering schoolleiders 192.811 86.000 54.130 76.429 148.251 86.000 62.251

          Wachtgeldverplichting 200.182 0 11.448 0 188.734 0 188.734

          Totaal 693.945 173.554 156.305 76.429 634.765 136.000 498.765

2.2.3 Overige voorzieningen:

           Onderhoud 1.313.180 902.625 409.150 68.965 1.737.690 409.150 1.328.540

Totaal voorzieningen 2.007.125 1.076.179 565.455 145.394 2.372.455 545.150 1.827.305

7.3.6  Voorzieningen 
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     31/12/16

     €

2.4  Kortlopende schulden: 

2.4.3  Crediteuren 406.951

2.4.4  OCW 0

2.4.7  Belastingen en premies  

   sociale verzekeringen 1.409.106

2.4.8  Schulden terzake pensioenen 345.462

2.4.9  Overige kortlopende schulden 305.573

2.4.10  Overlopende passiva 1.472.607

2.4 Totaal kortlopende schulden 3.939.699

  

   Uitsplitsing: 

2.4.7  Belastingen en premies  

   sociale verzekeringen 

2.4.7.1  Loonheffing 1.409.106

    1.409.106

  

2.4.10  Overlopende passiva 

2.4.10.4 Vooruit ontvangen termijnen 219.576

2.4.10.5 Vakantiegeld 1.147.053

2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 25.200

2.4.10.8 Overige 80.780

    1.472.607

     Realisatie Begroting 

     2016  2016

     €  € 

3.1  Rijksbijdragen      

3.1.1 Rijksbijdragen OCW/LNV  40.955.206 39.734.058

3.1.2 Overige subsidies OCW/LNV  911.204 652.592

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV  1.373.200 1.332.416

3.1 Totaal Rijksbijdragen  43.239.611 41.719.066

     

  Uitsplitsing:    

3.1.2 Overige subsidies OCW/LNV    

3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies  0 0

3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies  911.204 652.592

  Totaal overige subsidies OCW/LNV  911.204 652.592

     

     

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies    

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies  18.614 0

3.2 Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies 18.614 0

     

  Uitsplitsing:    

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies:    

  - Bruidsschat   0 0

  - Overige  18.614 0

    18.614 0   - 

7.3.7  Kortlopende schulden 7.4   Specificaties behorende tot de resultatenrekening
7.4.1  Rijksbijdragen
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       Realisatie Begroting 

       2016  2016

       €  € 

3.5 Overige baten    

  

3.5.1 Verhuur  230.406 213.795

3.5.2 Detachering personeel 87.442 0

3.5.6 Overige  257.197 196.258

3.5 Totaal overige baten 575.045 410.053

     

   Uitsplitsing:     

  3.5.6 Overige     
  Baten vorige jaren 3.260 0

  Zorgmiddelen via SWV 0 0

  Zorgmiddelen via ouders 18.669 42.292

  Overige personele vergoedingen 95.823 35.814

  Overige vergoedingen 139.445 118.153

     257.197 196.258

       Realisatie Begroting 

       2016  2016

       €  € 

4.1  Personeelslasten      

4.1.1. Lonen en salarissen 35.270.216 34.435.090

4.1.2 Overige personele lasten 2.799.891 1.239.428

    38.070.107 35.674.518

     

4.1.3 Af: uitkeringen 1.345.380 0

4.1 Totaal Personeelslasten 36.724.727 35.674.518

     

  Uitsplitsing:    

4.1.1 Lonen en salarissen    

4.1.1.1 Lonen en salarissen 26.413.533 35.441.552

4.1.1.2 Sociale lasten 5.776.540 0

4.1.1.3 Pensioenpremies 3.080.143 0

    35.270.216 35.441.552

     

4.1.2 Overige personele lasten    

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 81.304 65.000

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 1.854.701 760.913

4.1.2.3 Overig 863.885 413.515

4.1.2 Totaal overige personele lasten 2.799.891 1.239.428

7.4.2 Overige baten 7.4.3 Personeelslasten
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       Realisatie Begroting 

       2016  2016

       €  € 

4.3 Huisvestingslasten    

4.3.3 Onderhoud 268.742 224.342

4.3.4 Energie en water 508.458 646.520

4.3.5 Schoonmaakkosten 1.032.549 1.029.686

4.3.6 Heffingen 104.995 95.450

4.3.7 Overige huisvestingslasten 323.985 296.274

4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening 833.661 966.820

4.3 Totaal Huisvestingslasten 3.072.388 3.259.092

7.4.4  Afschrijvingen 7.4.5  Huisvestingslasten 

       Realisatie Begroting 

       2016  2016

       €  € 

4.2 Afschrijvingen   

4.2.2. Materiële vaste activa 900.088 1.011.203

     

  Uitsplitsing:   

4.2.2. Materiële vaste activa   

4.2.2 Verbouwingen 14.641 1.068

4.2.2 Leermiddelen 297.332 367.182

4.2.2 ICT  393.491 433.259

4.2.2 Meubilair  160.221 159.707

4.2.2 Overige inventaris en apparatuur 30.020 33.375

4.2.2 Vervoermiddelen 4.383 16.611

4.2 Totaal afschrijvingen 900.088 1.011.203
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     Realisatie Begroting 

     2016  2016 

     € €

4.4 Overige lasten    

4.4.1 Administratie en beheerslasten 547.089 566.077

4.4.2 Inventaris apparatuur en leermiddelen 1.932.221 1.884.944

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 0 0

4.4 Totaal Overige lasten 2.479.310 2.451.021

     

  Uitsplitsing:   

4.4.1 Administratie- en beheerslasten:    

  - administratie en beheer 117.733 130.000

  - accountantskosten 36.000 36.000

  - kantoorkosten BMO 36.771 30.000

  - huisvestingskosten BMO 17 0

  - bestuurskosten 79.848 75.148

  - advieskosten 170.892 170.000

  - overige 105.827 124.929

  - voorziening dubieuze debiteuren 0 0

    547.089 566.07

     

4.4.1 Accountantslasten    

4.4.1.1 Honorarium Onderzoek jaarrekening 36.000 36.000

4.4.1.4 Andere accountantslasten 0 0

    36.000 36.000

4.4.2 Inventaris apparatuur en leermiddelen:    

  - leermiddelen 810.894 650.855

  - apparatuur 452.800 372.450

  - reproductie 209.572 205.030

  - overig 458.955 656.609

    1.932.221 1.884.944

     Realisatie Begroting 

     2016  2016 

     € €

5  Financiële baten en lasten   

5 .1 Rentebaten 45 0 

5.5 Rentelasten 0 0 

5  Saldo financiële baten & lasten 45 0  

     

     Saldo   

      €

Hiervan is te bestemmen voor:   

Eigen vermogen  694.427  

Bestemmingsreserve 1e waardering  -37.625 

    

      656.802    

7.4.6 Overige instellingslasten 7.4.7  Financiële baten en lasten 
 

7.5 Voorstel resultaat bestemming

Het exploitatiesaldo wordt naar gelang het resultaat toegevoegd of onttrokken aan  
het eigen vermogen. Voor 2016 betekent het dat wordt voorgesteld om het resultaat  
ten gunste van het eigen vermogen te brengen.

Het exploitatieresultaat volgens de geconsolideerde exploitatierekening over 2016  
bedraagt: € 656.802.      
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7.6 Treasuryverslag 

Treasury ontwikkelingen over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 decem-
ber 2016  
      
Algemeen      
Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minis-
ter van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, houdende regels over het be-
leggen en belenen van publieke middelen (Regeling beleggen en belenen door 
instellingen voor onderwijs en onderzoek). Bij het aantrekken respectievelijk 
uitzetten van alle benodigde respectievelijk overtollige middelen handelen wij 
overeenkomstig de in deze regeling gestelde verplichtingen. 

Op 1 maart 2012 is OPSPOOR overgegaan op schatkistbankieren bij het minis-
terie van Financiën.

Het schatkistbankieren, vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de Wet financiering de-
centrale overheden (FIDO d.d. 1 jul 2009) en de bijbehorende uitvoeringsrege-
ling Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden (RUDDO). 

Conform deze regeling en richtlijnen hebben SPOOR en OPSO een treasury 
statuut opgesteld (bestuursbesluit 8 december 2014). In dit statuut wordt het 
treasury beleid uiteengezet en een beschrijving gegeven van de bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden in het kader van de treasury functie. 
      

   
(spaar)rekeningen rekeningnummer  Saldo  Saldo 

         31/12/16 31/12/15

         € €

 

Zakelijk Rekening Courant ING 67.32.26.638 2.614 4.530

Zakelijk Spaarrekening ING 68.22.58.849 0 0

Schatkist bankieren 16953 6.470.152 6.315.169

Rabobank Rabo 10.37.54.512 1.125 1.560

Rabobank Spaar Rabo 36.61.39.27.86 3.877 3.789

Zakelijk Spaarrekening ING 65.67.88.208 0 0

Postbank ING 96.93.651 11.115 10.696

Schatkistbankieren 16948 4.011.561 4.142.723

Overige bankrekeningen  97.964 125.352

    

    10.598.407 10.603.820
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7.7 Overzicht verbonden partijen

De Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend (OPSO) en 
stichting Vrienden Openbaar Onderwijs Waterland is verbonden met de Sticht-
ing Vrienden Openbaar Onderwijs Waterland.  
     
De stichting Vrienden Openbaar Onderwijs Waterland stelt zich ten doel: het 
bevorderen van en het bieden van financiële ondersteuning aan activiteiten van 
de stichting: Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend 
(OPSO) en de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland 
en Oostzaan (SPOOR), beide gevestigd te Purmerend, alsmede het in stand 
houden van een fonds ten behoeve van deze stichtingen.
     
De stichting OPSO en de stichting SPOOR zijn met elkaar verbonden

7.8 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

7.9 Kosten accountantscontrole 

7.10 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huisvesting
Het betreft hier de huurovereenkomst voor de kantoorruimte van het Service-
bureau aan de Gedempte Singelgracht 18-20 te Purmerend. De overeenkomst 
is per 1 januari 2013 aangegaan voor de duur van zeven jaar. Na het verstrij-
ken van de genoemde periode (31 december 2019) wordt deze overeenkomst 
voortgezet voor een periode van één jaar. Derhalve van 1 januari 2020 tot en 
met 31 december 2020. Deze overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor 
aansluitende perioden van telkens één jaar. De jaarlijkse huur bedraagt plusminus 
€ 65.000.

Kopieercontract
Met Toshiba is een huurovereenkomst afgesloten betreffende de huur van kopieer-
machines op diverse locaties. Het betreft een overeenkomst voor een periode 
van 60 maanden, vanaf 1 april 2014 voor de onder OPSO vallende scholen.
De jaarljkse leasetermijnen bedragen € 20.000.

In juli 2016 is een nieuw contract met Toshiba aangegaan voor de duur van  
60 maanden. Het betreft een contract voor alle SPOOR scholen. De jaarlijkse 
leasetermijnen bedragen € 37.000.

     Realisatie Begroting Realisatie

     2016  2016 2015

     €  € €

Kosten accountantscontrole    

Controle van de jaarrekening 36.000 36.000 36.000

Andere niet controlediensten 0 0 0

Totaal   36.000 36.000 36.000  
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7.11  Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen 
 topfunctionarissen

Geconsolideerde jaarrekening

WNT:  Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi   publieke 
sector

WNT-VERANTWOORDING 2016 Geconsolideerd    
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld 
op basis van de volgende op Stichting Samenwerkingsschool van toepassing  
zijnde regelgeving: de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, het Onderwijs-
accountantsprotocol OCW/EZ 2016, het door BZK opgestelde Controleprotocol 
WNT en de bijbehorende Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren. 
Het WNT-maximum voor het onderwijs is gebaseerd op grond van een klasse 
indeling op basis van complexiteitspunten voor verschillende criteria. In onder-
staande tabel is de berekening van het aantal complexiteitspunten ten behoeve 
van de klasse indeling opgenomen voor Stichting openbaar primair en speciaal 
onderwijs Purmerend (OPSO). 

       
Het bezoldigingsmaximum in 2016 is € 152.000. Dit geldt naar rato van de duur 
en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienst-
betrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalender-
maanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als 
voor het uurtarief. 
 

        
        
        

Complexiteitspunten 2016

Gemiddelde totale baten 6

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 4

Totaal aantal complexiteitspunten 13

Bezoldigingsklasse E

Bezoldigingsmaximum € 152.000
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bedragen x € 1 C.E.J. van Meurs A. Kuiper J. de Graaf

Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur Voorzitter College van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1-4-2016 t/m 31-12-2016 1-1-2016 t/m 31-07-2016 1-1-2016 t/m 31-3-2016

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris? nee nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja

Individueel WNT-maximum  € 114.000  € 88.667  € 38.000 

Beloning  € 86.000  € 60.861  € 34.983 

Belastbare onkostenvergoedingen  € 191  € -    € -   

Beloningen betaalbaar op termijn  € 11.129  € 7.597  € -   

Subtotaal  € 97.319  € 68.458  € 34.983 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag  € -    € -    € -   

Totaal bezoldiging  € 97.319  € 68.458  € 34.983 

Verplichte motivering indien overschrijding  nvt  nvt  nvt 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a.  Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen  
met dienstbetrekking. Tevens leidingevende topfunctionarissen zonder  
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.  
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bedragen x € 1 S.J.P. van Geldorp P.J. Huisman P.C. Tange D.J. van 't Veer

Functiegegevens Voorzitter Lid Voorzitter Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum  € 22.800  € 15.200  € 22.800  € 15.200 

Beloning  € 8.550  € 5.700  € 7.066  € 5.700 

Belastbare onkostenvergoedingen  € -    € -    € -    € -   

Beloningen betaalbaar op termijn  € -    € -    € -    € -   

Subtotaal  € 8.550  € 5.700  € 7.066  € 5.700 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag  € -    € -    € -    € -   

Totaal bezoldiging  € 8.550  € 5.700  € 7.066  € 5.700 

Verplichte motivering indien overschrijding nvt nvt nvt nvt

1b.  Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking  
kalendermaand 1-12 

Niet van toepassing.        
        
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen       
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bedragen x € 1 E. du Bois E. van Wattingen  J. Walter

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum  € 15.200  € 15.200  € 15.200 

Beloning  € 5.700  € 4.711  € 4.710 

Belastbare onkostenvergoedingen  € -    € -    € -   

Beloningen betaalbaar op termijn  € -    € -    € -   

Subtotaal  € 5.700  € 4.711  € 4.710 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag  € -    € -    € -   

Totaal bezoldiging  € 5.700  € 4.711  € 4.710 

Verplichte motivering indien overschrijding nvt nvt nvt
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bedragen x € 1 J. de Graaf

Functie(s) gedurende dienstverband Voorzitter College van Bestuur

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2016

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering  € 75.000 

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindi-

-/- Onverschuldigd deel  € 22.917 

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienst-  € 22.917 

Waarvan betaald in 2016  € 22.917 

Verplichte motivering indien overschrijding:  nvt

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT    
    
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige function-
arissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individu-
ele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkerin-
gen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te 
worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT 
vermeld zijn of hadden moeten worden.       
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8.1 Balans    
    

OPSO Balans per 31 december 2016  31/12/16  31/12/15 

(na resultaatbestemming)   (A)  (B) (A) - (B)

   € € €

1 Activa   

1.2 Materiële vaste activa   

 - gebouwen en terreinen 15.231 16.210 -979

 - leermiddelen 524.210 582.142 -57.932

 - ICT 670.833 597.818 73.015

 - meubilair 574.128 584.064 -9.936

 - overige inventaris en apparatuur  48.193 56.070 -7.877

 - speeltoestellen 37.400 42.981 -5.581

 - vervoermiddelen 0 4.383 -4.383

 Totaal materiële vaste activa 1.869.995 1.883.668 -13.673

1.3 Financiële vaste activa   

 waarborgsommen 39.150 0 39.150

 Totaal financiële vaste activa 39.150 0 39.150

 Totaal vaste activa 1.909.145 1.883.668 25.477

1.5 Vorderingen   

 - debiteuren 125.589 47.112 78.477

 - kortlopende vorderingen 1.008.183 1.122.091 -113.908

 - overige vorderingen 303.161 131.102 172.059

 - overlopende passiva 38.396 -25.979 64.375

 Totaal vorderingen 1.475.329 1.274.326 201.003

1.7 Liquide middelen 6.507.547 6.361.497 146.050

 Totaal vlottende activa 7.982.876 7.635.822 347.054

 

Totaal activa 9.892.021 9.519.490 372.531

    
OPSO Balans per 31 december 2016  31/12/16  31/12/15 

(na resultaatbestemming)   (A)  (B) (A) - (B)

   € € €

2. Passiva

2.1 Eigen vermogen   

 - algemene reserve 6.744.023 6.443.239 300.784

 - bestemmingsreserve 1 e waardering 0 0 0

 Totaal eigen vermogen 6.744.023 6.443.239 300.784

2.2 Voorzieninhgen   

 - personeelsvoorzieningen 218.067 245.690 -27.623

 - overige voorzieningen 876.695 663.061 213.634

 Totaal voorzieningen 1.094.762 908.751 186.011

2.4  Kortlopende schulden   

 - crediteuren 165.968 288.054 -122.086

 - kortlopende schulden OCW 0 0 0

 - belastingen en premies SV 688.985 775.544 -86.559

 - schulden terzake pensioenen 172.863 178.702 -5.839

 - overige kortlopende schulden 365.069 259.004 106.065

 - overlopende passiva 660.352 666.197 -5.845

 Totaal kortlopende schulden 2.053.236 2.167.500 -114.264

 

Totaal passiva 9.892.021 9.519.490 372.531
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8  Jaarrekening 2016 OPSO

8.1.1 Analyse balans OPSO

1.2 Materiële vaste activa (Verschil A-B)

In 2016 zijn er geen kosten van verbouwingen geactiveerd. Aangezien er alleen 
afschrijvingen op verbouwingen zijn geweest, is de boekwaarde met het bedrag 
van de afschrijvingen (€ 979) afgenomen.

De investering in leermiddelen bedroeg in 2016 € 83.093. Daarnaast heeft een 
desinvestering plaatsgevonden van boekhoudkundig volledig afgeschreven 
leermiddelen die niet meer in gebruik zijn. De totale desinvestering van de aan-
schafwaarde alsook van de afschrijvingen bedraagt € 853.440. 
In 2016 was de afschrijving op in gebruik zijnde leermiddelen € 141.025.
Het totaal van de investeringen verminderd met de afschrijvingen over 2016 
leidt tot het verschil in boekwaarde leermiddelen van € 57.932.

In 2016 is er € 269.709 geïnvesteerd in ICT. De afschrijvingen op in gebruik 
zijnde ICT activa bedroeg € 196.694.
Ook bij de ICT activa hebben desinvesteringen plaatsgevonden van boekhoud-
kundig volledig afgeschreven apparatuur die niet meer in gebruik is.
De aanschafwaarde van deze desinvesteringen bedroeg € 1.000.339. De gecu-
muleerde afschrijvingen zijn vanwege deze desinvesteringen met € 1.000.339 
gedaald. 
De boekwaarde ICT is per ultimo 2016 derhalve € 73.015 toegenomen ten  
opzichte van de stand per ultimo 2015.

Gedurende 2016 is er € 42.182 geïnvesteerd in meubilair.
Op het in gebruik zijnde meubilair is in 2016 € 52.117 afgeschreven.
De investeringen, gecombineerd met de afschrijvingen hebben geleid tot een 
afname in de boekwaarde meubilair 
van € 9.936.

In overige inventaris en apparatuur en speeltoestellen is gedurende 2016 € 2.305 
geïnvesteerd.
Op de in gebruik zijnde overige inventaris en apparatuur is in 2016 € 15.763 
afgeschreven.
De investeringen, tezamen met de afschrijvingen hebben per saldo geleid tot 
een daling in de boekwaarde overige inventaris en apparatuur van € 13.458.

Op de vervoermiddelen is hetzelfde bedrag op de aanschafwaarde alsook op de 
afschrijvingen gedesinvesteerd.
Daarnaast is er over het jaar 2016 in totaal € 4.383 op vervoermiddelen afge-
schreven.
In 2016 hebben geen investeringen in vervoermiddelen plaatsgevonden.
Per ultimo 2016 bedraagt de mutatie ten opzichte van ultimo 2015 derhalve  
€ 4.383.
De boekwaarde van vervoermiddelen is per ultimo 2016 tot nihil gedaald. 

1.3 Financiële vaste activa (Verschil A-B)
De financiële activa betreffen waarborgsommen (€ 39.150) voor snappet appa-
ratuur.

1.5 Vorderingen (Verschil A-B)
De vorderingen zijn per saldo gestegen met € 201.003. 
De meest significante stijgingen worden met name veroorzaakt door nog te 
verrekenen vervangingsfonds (€ 136.987), 
vooruitbetaalde kosten (€ 64.375) en handelsdebiteuren (€ 78.477)
De belangrijkste daling is het gevolg van de afname van de post nog te vorderen 
OCW (€ 113.908).

1.7 Liquide middelen (Verschil A-B)
De liquide middelen laten ten opzichte van 2015 een stijging van € 146.050 zien.
Voor een uitgebreidere analyse verwijzen wij naar het kasstroomoverzicht in
de jaarrekening.
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2.1 Eigen vermogen (Verschil A-B)
Het eigen vermogen is toegenomen met € 300.784. 
Deze mutatie is overeenkomstig het behaalde resultaat over 2016. 

2.2 Voorzieningen (Verschil A-B)
De voorzieningen zijn per saldo met € 186.011 toegenomen.
Per ultimo 2016 was de voorziening professionalisering schoolleiders € 22.474 
lager dan de stand per ultimo 2015.
Deze laatste post is een resultante van het door OPSO in 2016 geïntensiveerde 
beleid om de kwalificatie van schoolleiders te verhogen.

In 2016 heeft door een extern bureau een schouw plaatsgevonden van alle on-
der OPSO vallende scholen. 
Deze schouw heeft geresulteerd in een aanpassing van het meerjarenonder-
houdsplan ten behoeve van de begroting 2017-2020.
Naar aanleiding van dit nieuwe plan is de dotatie groot onderhoud over het 
boekjaar 2016 wederom bezien en vervolgens aangepast.
Per saldo is de voorziening groot onderhoud toegenomen met € 213.634.

2.4 Kortlopende schulden (Verschil A-B)
De kortlopende schulden zijn in totaal met € 114.264 afgenomen.
De grootste dalingen worden veroorzaakt door de crediteuren (€ 122.086) en 
de premies loonheffing (€ 86.559). 
Daarnaast stijgen de overige kortlopende schulden met € 106.065 ten opzichte 
van 2015.
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8.2 Resultatenrekening 2016     

   
OPSO  Realisatie    Begroting   Realisatie   Verschil Verschil
Enkelvoudige resultatenrekening 2016 % 2016 % 2015 % (A)- (B) (A)- (C)
   (A)  (B)  (C)

   € €  €   €  € €

3.1  Rijksbijdragen 21.107.875 99,7% 20.330.052 99,2% 21.268.398 98,6% 777.823 -160.523

3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies 18.614 0,1% 0 0,0% 17.382 0,1% 18.614 1.232

3.5  Overige baten 36.402 0,2% 168.213 0,8% 280.109 1,3% -131.811 -243.707

3  Opbrengsten 21.162.891 100,0% 20.498.265 100,0% 21.565.889 100,0% 664.626 -402.998

4.1  Personeelslasten 17.942.878 84,8% 17.664.794 85,0% 17.554.296 81,4% 278.084 388.582

4.2  Afschrijvingen 410.960 1,9% 467.461 2,3% 420.242 1,9% -56.501 -9.282

4.3  Huisvestingslasten 1.381.726 6,5% 1.502.982 7,3% 1.481.071 6,9% -121.256 -99.345

4.4  Overige lasten 1.126.561 5,3% 1.117.437 5,5% 1.068.853 5,0% 9.124 57.708

4  Kosten 20.862.125 98,6% 20.752.674 100,1% 20.524.462 95,2% 109.451 337.663

        

 Saldo opbrengsten en kosten 300.766 1,4% -254.409 -0,1% 1.041.427 4,8% 555.175 -740.661

        

 Taakstelling personeelslasten  0,0% -232.966 0,0%  0,0% 232.966 0

        

5.1 Rentebaten 18 0,0% 0 0,0% 290 0,0% 18 -272

5  Financiële baten en lasten 18 0,0% 0 0,0% 290 0,0% 18 -272

        

 Totaal resultaat 300.784 1,4% -21.443 -0,1% 1.041.717 4,8% 322.227 -740.933
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8.2.1 Analyse resultatenrekening 

3.1 Rijksbijdragen t.o.v. begroting (Verschil A-B)
De rijksbijdragen laten ten opzichte van de begroting een positieve stijging zien 
van € 777.823. 
In het derde kwartaal van 2016 is de CAO-PO 2016-2017 tot stand gekomen.
Er is in de begroting 2016 geen rekening gehouden met de financiële uitwer-
king van de nieuwe CAO.
Een belangrijk financieel resultaat van de CAO onderhandelingen was de salaris-
stijging van 3,8% met terugwerkende kracht per 1 januari 2016.
Vervolgens was een belangrijk gevolg van dit onderhandelingsresultaat dat de 
bekostiging is aangepast ter volledige compensatie van de salarisstijging.

3.1 Rijksbijdragen t.o.v. 2015 (Verschil A-C)
Per saldo nemen de rijksbijdragen af als gevolg van een daling in de leerlingen-
aantallen.
Daarnaast is de rugzak overgangsregeling in 2016 niet meer van toepassing.

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies t.o.v. begroting (Verschil A-B) 
Er is in 2016 een vergoeding ontvangen voor de verhuur van een gymlokaal op 
de M.L. Kingschool.
Deze vergoeding was niet begroot. 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies t.o.v. 2015 (Verschil A-C)  
Er is geen noemenswaardige afwijking tussen de opeenvolgende jaren.

3.5 Overige baten t.o.v. begroting (Verschil A-B) 
De grootste afwijking wordt veroorzaakt door de zogenaamde gemene reke-
ning tussen OPSO en SPOOR.
Deze gemene rekening dient ter verrekening van kosten die aan beide stichtingen 
toegerekend moeten worden.
Er is gekozen voor een systematiek waarbij de verrekening van de kosten voor 
gemene rekening op de baten wordt gecorrigeerd.
In 2016 heeft SPOOR beduidend meer kosten betaald dan begroot. De doorbe-
lasting vanuit SPOOR is dan ook hoger.

De uiteindelijke verrekening met SPOOR is € 110.000 hoger dan begroot. 

3.5 Overige baten t.o.v. 2015 (Verschil A-C) 
Er is hier een aantal oorzaken aan te geven voor de daling van € 243.707.
De ontvangsten van PGB gelden op de ML King school zijn gedaald met  
€ 120.000.
In 2016 heeft een teruggave van € 103.000 door de Belastingdienst plaatsgevonden.
Het betrof een teruggave Loonheffing over voorgaande jaren. 

4.1 Personeelslasten t.o.v. begroting (Verschil A-B)
De personeelslasten, inclusief de taakstelling, waren € 511.050 hoger dan be-
groot.
In de begroting van 2016 was een taakstelling van € 232.966 opgenomen.

Het verschil is als volgt opgebouwd:
- Hogere lasten aan lonen en salarissen (€388.000).
-  Hogere kosten van personeel niet in dienst (€ 243.000). Dit betreft inhuur  

derden.
-  Het restant verschil wordt met name verklaard door een lagere post aan  

zogenaamde calamiteiten (€ 102.000).

4.1 Personeelslasten t.o.v. 2015 (Verschil A-C)
De personeelslasten bestaan uit lonen en salarissen en uit overige personeels-
lasten.
In 2016 waren de personeelslasten € 388.582 hoger dan het jaar daarvoor.
Met name de hierna volgende posten hebben geleid tot een hoger kostenniveau 
in 2016:
Een stijging van Personeel derden met € 278.000. Onder personeel derden moet 
het inhuren van derden worden verstaan.
Kosten die onder de noemer passend onderwijs vallen zijn met € 120.000 toe-
genomen. 
Er is € 60.000 meer uitgegeven aan professionalisering.
De lonen en salarissen waren in 2016 in totaal €127.000 lager dan in het boek-
jaar 2015.
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4.2 Afschrijvingen t.o.v. begroting (Verschil A-B)
De werkelijke afschrijvingskosten vallen € 56.501 lager uit dan begroot.
Enerzijds komt dit door de systematiek die gehanteerd is bij het begroten van 
de afschrijvingskosten.
Er wordt namelijk verondersteld dat alle investeringen aan het begin van het 
jaar plaatsvinden.
Bij elke investering die feitelijk later in het jaar plaatsvindt, zal de totale afschrij-
vingslast dus lager uitvallen dan begroot.
Anderzijds is er in de kostenontwikkeling een verschuiving gaande.
Leermiddelen worden steeds minder vaak geactiveerd. Er is namelijk steeds 
frequenter sprake van het aanschaffen van licenties in plaats van de oude ge-
trouwe boeken.

4.2 Afschrijvingen t.o.v. 2015 (Verschil A-C)
Met name de verschuiving zoals hierboven vermeld is de oorzaak van de ver-
schillen.

4.3 Huisvestingslasten t.o.v. begroting (Verschil A-B)
De huisvestingslasten zijn € 121.256 lager uitgevallen dan begroot.
Met name de energiekosten (€45.000) en de dotatie groot onderhoud (€ 64.000) 
zijn lager uitgevallen dan begroot.
De dotatie groot onderhoud is afgestemd op het meest recente meerjaren-
onderhoudsplan.

4.3 Huisvestingslasten t.o.v. 2015 (Verschil A-C)
In 2016 zijn de huisvestingslasten € 99.344 lager uitgevallen dan in 2015.
Hiervan komt €93.000 op het conto van de dotatie groot onderhoud 
Tevens constateren wij dat de energiekosten een dalende tendens te zien geven.

4.4 Overige lasten t.o.v. begroting (Verschil A-B)
De overige lasten zijn per saldo € 9.124 hoger uitgevallen dan begroot.
De belangrijkste posten die hoger zijn uitgevallen dan begroot zijn: 
• ICT: de kosten zijn € 43.000 hoger dan begroot
• Leermiddelen: scholen schaffen steeds vaker licenties aan, die niet geactiveerd 
worden, in plaats van papieren methoden (€65.149)

De belangrijkste posten die lager zijn uitgevallen dan begroot zijn: 
 •  het innovatiebudget. Scholen kunnen aanspraak maken op een  

innovatiebudget. Er is € 34.000 minder gedeclareerd dan begroot.
 • Aan profilering is er € 18.000 minder uitgegeven dan begroot.
 •  De kosten voor de medezeggenschapsraad/OR zijn ruim € 12.000 lager 

dan begroot.

4.4 Overige lasten t.o.v. 2015 (Verschil A-C)
De overige lasten zijn met €57.708 gestegen ten opzichte van 2015.
Met name de ICT gerelateerde kosten (€ 24.000) en de kosten van leermiddelen 
(€ 18.000) zijn debet aan deze stijging.

5. Financiële baten en lasten t.o.v. begroting (Verschil A-B)
De financiële baten worden niet begroot.

5. Financiële baten en lasten t.o.v. 2015 (Verschil A-C)
Zowel de hoogte van de bate alsook het verschil zijn verwaarloosbaar.
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8.3. Kasstroomoverzicht 
     

  
   2016  2015  

   €  €

  

Saldo opbrensten en kosten 300.766  1.041.427 

Aanpassing voor:     

Afschrijvingen 410.960  420.242 

Mutaties voorzieningen 186.011  315.702 

     

Mutaties in vlottende middelen:     

- vorderingen -201.003  57.880 

- schulden -114.264  38.201 

     

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 582.470  1.873.453 

     

Mutaties in interest  18  290

     

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  582.488  1.873.742

     

Mutaties in investeringsactiviteiten:     

- Investeringen in materiële vaste activa 397.288  294.851 

- Desinvesteringen  0  -4.388 

- Investeringen in financiële vaste activa 39.150  0 

     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  436.438  290.463

     

Mutaties liquide middelen 146.050  1.583.280 

     

Beginstand liquide middelen 6.361.497  4.778.218 

Mutaties liquide middelen 146.050  1.583.280 

     

Eindstand liquide middelen  6.507.547  6.361.498
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Activa Aanschaf-

prijs

Afschrijving 

cumulatief

Boek waarde Investering Des-

investering 

aanschaf-

waarde

Des-

investering 

afschrijving

Afschrijving Aanschaf-

waarde 

cumulatief

Afschrijving

cumulatief

Boekwaarde

01/01/16 01/01/16 01/01/16 2016 2016 2016 2016 31/12/16 31/12/16 31/12/16

€ € € € € € € € € € 

1.2.1 Gebouwen en terreinen:

Verbouwingen 24.472 8.263 16.210 0 0 979 24.472 9.242 15.231

1.2.2 Inventaris en apparatuur:

Leermiddelen 2.338.474 1.756.332 582.142 83.093 853.440 853.440 141.025 1.568.127 1.043.917 524.210

Ict 2.188.172 1.590.354 597.818 269.709 1.000.339 1.000.339 196.694 1.457.541 786.709 670.832

Meubilair 2.376.932 1.792.868 584.064 42.182 0 0 52.117 2.419.114 1.844.985 574.128

Overige inventaris en apparatuur 329.579 230.528 99.051 2.305 0 0 15.763 331.884 246.291 85.593

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen:

Vervoermiddelen 52.597 48.214 4.383 0 52597 52597 4.383 0 0 0

Totaal: 7.310.226 5.426.559 1.883.668 397.288 1.906.376 1.906.376 410.961 5.801.138 3.931.144 1.869.995

8.4  Specificaties behorende bij de balans 
8.4.1  Materiële vaste activa 
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    31/12/16 31/12/15

    € €

1.5 Vorderingen   

1.5.1 Debiteuren 125.589 47.112

1.5.2 OCW/LNV 1.008.183 1.122.091

1.5.7 Overige vorderingen 303.161 131.102

1.5.8 Overlopende activa 38.396 -25.979

1.5 Totaal vorderingen 1.475.328 1.274.326

     

  Uitsplitsing    

 

1.5.7 Overige vorderingen           

1.5.7.1 Overige overheden 27.698 3.139

1.5.7.2 Overige vorderingen 275.463 127.964

   303.161 131.103

1.5.8 Overlopende activa           

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 38.396 -25.979

1.5.8.3 Overige overlopende activa 0 0

   38.396 -25.979

   31/12/16 31/12/15

   € €

1.7 Liquide middelen   

 

1.7.1 Kasmiddelen 447 2.068

1.7.2 Tegoeden op bank 6.507.100 6.359.429

 

Totaal liquide middelen 6.507.547 6.361.497

   31/12/16 31/12/15

   € €

1.3 Financiële vaste activa

  Waarborgsommen 39.150

    

  Totaal waarborgsommen 39.150 0 

    Stand   Resultaat   Overige  Stand 

    01/01/16  mutaties  31/12/16

    €  € € €

2.1   Eigen vermogen 

2.1.1 Algemene reserve 6.443.239 300.784 0 6.744.023

2.1.2 Bestemmingsreserve 0 0 0 0

   (publiek)  

 

Totaal eigen vermogen 6.443.239 300.784 0 6.744.023

8.4.2 Financiële vast activa   8.4.4  Liquide middelen

8.4.3  Vorderingen     

8.4.5 Eigen vermogen 
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2.2     Voorzieningen Saldo 

01/01/16

€

Dotaties 

2016

€

Onttrekkingen

2016

€

 Vrijval 

2016

€

 Saldo 

31/12/16

€

Kortlopend

deel < 1 jaar

€

Langlopend 

deel > 1 jaar

€

2.2.1 Personeelsvoorzieningen:

          Jubilea 152.020 32.558 37.708 0 146.870 25.000 121.870

          Professionalisering schoolleiders 93.671 40.000 31.523 30.951 71.197 40.000 31.197

          Totaal 245.690 72.558 69.231 30.951 218.067 65.000 153.067

2.2.3 Overige voorzieningen:

           Onderhoud 663.061 400.701 187.067 0 876.695 187.067 689.628

            Totaal voorzieningen 908.751 473.259 256.298 30.951 1.094.761 252.067 842.694

8.4.6  Voorzieningen
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     31/12/16  31/12/15

     €                                            €

2.4  Kortlopende schulden:   

2.4.3  Crediteuren 165.968 288.054

2.4.4  OCW 0 0

2.4.7  Belastingen en premies  688.985 775.544

2.4.8  Schulden terzake pensioenen 172.863 178.702

2.4.9  Overige kortlopende schulden 365.069 259.004

2.4.10  Overlopende passiva 660.352 666.197

2.4  Totaal kortlopende schulden 2.053.236 2.167.500

    

   Uitsplitsing:   

2.4.7  Belastingen en premies sociale

   verzekeringen   

2.4.7.1  Loonheffing 688.985 775.544

    688.985 775.544

2.4.10  Overlopende passiva   

2.4.10.4 Vooruit ontvangen termijnen 17.821 76.644

2.4.10.5 Vakantiegeld 569.871 555.384

2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 12.600 12.600

2.4.10.8 Overige 60.060 21.569

    660.352 666.198

    Realisatie Begroting Realisatie

    2016  2016 2015

    € € €

3.1  Rijksbijdragen      

3.1.1  Rijksbijdragen OCW/LNV 19.995.218 19.369.607 20.226.614

3.1.2 Overige subsidies OCW/LNV 442.376 313.191 322.075

3.1.4  Ontvangen doorbetalingen  

  Rijksbijdrage SWV 670.281 647.254 719.709

3.1  Totaal Rijksbijdragen 21.107.875 20.330.052 21.268.398

      

  Uitsplitsing:      

3.1.2 Overige subsidies OCW/LNV      

3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 0 0 0

3.1.2.1.1 Niet-geoormerkte subsidies 442.376 313.191 322.075

  Totaal overige subsidies OCW/LNV 442.376 313.191 322.075

      

3.2   Overige overheidsbijdragen  

en subsidies      

3.2.2   Overige overheidsbijdragen  

en subsidies   18.614 0 17.382

3.2  Totaal overige overheids - 

bijdragen en subsidies 18.614 0 17.382

      

  Uitsplitsing:      

3.2.2  Overige overheidsbijdragen  

en subsidies:      

  - Bruidsschat  0 0 0

  - Overige 18.614 0 17.382

  Totaal 18.614 0 17.382

8.4.7 Kortlopende schulden  8.5  Specificaties behorende tot de resultatenrekening
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     Realisatie Begroting Realisatie

     2016  2016 2015

     € € €

3.5 Overige baten    

  

3.5.1 Verhuur 77.396 75.745 40.243

3.5.2 Detachering personeel 0 0 0

3.5.6 Overige -40.994 92.468 247.680

3.5 Totaal overige baten 36.402 168.213 287.923

      

 Uitsplitsing:    

 

3.5.6 Overige    

 

  Baten vorige jaren 3.260 0 101.492

  Zorgmiddelen via SWV 0 0 0

  Zorgmiddelen via ouders 18.669 42.292 138.779

  Overige personele vergoedingen 40.251 0 70.777

  Overige vergoedingen -103.174 50.176 -63.367

    - 40.994 92.468 247.680

     Realisatie Begroting Realisatie

     2016  2016 2015

     € € €

     4.1  Personeelslasten      

4.1.1. Lonen en salarissen 17.307.818 16.425.366 17.435.072

4.1.2 Overige personele lasten 1.362.014 1.239.428 846.270

    18.669.832 17.664.794 18.281.342

      

4.1.3 Af: uitkeringen 726.954 0 727.046

4.1 Totaal personeelslasten 17.942.878 17.664.794 17.554.296

      

  Uitsplitsing:     

4.1.1 Lonen en salarissen 12.920.257 17.431.828 14.185.479

4.1.1.3 Sociale lasten 2.881.884 0 1.667.966

4.1.1.4 Pensioenpremies 1.505.677 0 1.581.627

    17.307.818 17.431.828 17.435.072

      

4.1.2 Overige personele lasten     

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 41.607 65.000 50.301

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 901.864 760.913 467.941

4.1.2.3 Overig 418.543 413.515 328.028

    1.362.014 1.239.428 846.270

8.5.2  Overige baten    8.5.3.  Personeelslasten
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    Realisatie Begroting Realisatie

    2016  2016 2015

    € € €

4.2 Afschrijvingen    

  

4.2.2. Materiële vaste activa 410.960 467.461 420.242

      

  Uitsplitsing:    

 

4.2.2. Materiële vaste activa    

 

4.2.2 Verbouwingen 979 0 978,84

4.2.2 Leermiddelen 141.025 181.879 146.780

4.2.2 ICT 196.694 212.915 193.212

4.2.2 Meubilair 52.117 47.761 49.509

4.2.2 Overige inventaris en apparatuur 15.763 16.600 19.242

4.2.2 Vervoermiddelen 4.383 8.306 10.519

4.2 Totaal Afschrijvingen 410.960 467.461 420.242

    Realisatie Begroting Realisatie

    2016  2016 2015

    € € €

4.3 Huisvestingslasten     

4.3.3 Onderhoud 105.021 103.258 121.036

4.3.4 Energie en water 232.012 276.905 257.784

4.3.5 Schoonmaakkosten 486.547 497.632 485.278

4.3.6 Heffingen 46.491 41.220 47.538

4.3.7 Overige huisvestingslasten 110.955 119.074 76.054

4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening 400.701 464.893 493.380

4.3 Totaal Huisvestingslasten 1.381.726 1.502.982 1.481.071

8.5.4 Afschrijvingen 8.5.5  Huisvestingslasten  
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    Realisatie Begroting Realisatie

    2016  2016 2015

    € € €

4.4 Overige lasten    
 

4.4.1 Administratie en beheerslasten 236.585 270.049 225.419

4.4.2 Inventaris apparatuur en leermiddelen 889.976 847.388 843.434

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 0 0 0

4.4 Totaal Overige lasten 1.126.561 1.117.437 1.068.853

      

  Uitsplitsing:    

4.4.1 Administratie- en beheerslasten:    
 

  - administratie en beheer 60.373 65.000 56.626

  - accountantskosten 18.000 18.000 18.000

  - kantoorkosten BMO 13.997 15.000 20.186

  - huisvestingskosten BMO 17 0 0

  - bestuurskosten 51.726 42.848 37.871

  - advieskosten 58.979 85.000 54.444

  - overige 33.493 44.201 38.292

    236.585 270.049 225.419

4.4.1 Accountantslasten   

4.4.1.1 Honorarium Onderzoek jaarrekening 18.000 18.000 18.000

4.4.1.4 Andere accountantslasten 0 0 0

    18.000 18.000 18.000

4.4.2 Inventaris apparatuur en 

  leermiddelen    

  - leermiddelen 378.161 313.012 359.763

  - apparatuur 215.726 172.600 191.084

  - reproductie 83.841 87.230 79.510

  - overig 212.247 274.546 213.077

    889.976 847.388 843.434

      

      Realisatie Begroting  Realisatie

      2016  2016  2015

      € €  €

     

    Financiële baten en lasten   

Rentebaten 18 0 290

Rentelasten 0 0 0

Saldo financiële baten & lasten 18 0 290  

     Saldo   

          €

Hiervan is te bestemmen voor:   

Eigen vermogen 300.784

Bestemmingsreserve 1e waardering 0

    

    300.784   

8.5.6 Overige instellingslasten 8.5.7  Financiële baten en lasten 
 

8.6 Voorstel resultaat bestemming

Het exploitatiesaldo wordt naar gelang het resultaat toegevoegd of onttrokken aan 
het eigen vermogen.    
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(spaar)rekeningen rekeningnummer Saldo Saldo

   31-12-2016 31-12-2015

   € €

Zakelijk Rekening Courant ING 67.32.26.638 2.614 4.530

Zakelijk Spaarrekening ING 68.22.58.849 0 0

Schatkist bankieren 16953 6.470.152 6.315.169

Overige bankrekeningen  34.335 39.730

  

   6.507.100 6.359.429 

  

8.7  Treasuryverslag 

Treasury ontwikkelingen over de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 de-
cember 2016

Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, houdende regels over het beleggen 
en belenen van publieke middelen (Regeling beleggen en belenen door instel-
lingen voor onderwijs en onderzoek). Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten 
van alle benodigde respectievelijk overtollige middelen handelen wij overeen-
komstig de in deze regeling gestelde verplichtingen. 

Op 1 maart 2012 is OPSO overgegaan op schatkistbankieren bij het ministerie 
van Financiën.

Het schatkistbankieren, vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de Wet financiering  
decentrale overheden (FIDO d.d. 1 jul 2009) en de bijbehorende uitvoerings-
regeling Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden (RUDDO).

Conform deze regeling en richtlijnen heeft OPSO een treasury statuut opgesteld 
(bestuursbesluit 8 december 2014). In dit statuut wordt het treasury beleid uit-
eengezet en een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden in het kader van de treasury functie.

8.8 Overzicht verbonden partijen

De stichting Vrienden Openbaar Onderwijs Waterland stelt zich ten doel: het 
bevorderen van en het bieden van financiële ondersteuning aan activiteiten van 
de stichting: Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend 
(OPSO) en de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland 
en Oostzaan (SPOOR), beide gevestigd te Purmerend, alsmede het in stand 
houden van een fonds ten behoeve van deze stichtingen.

8.9 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

8.10 Kosten accountantscontrole
 

     Realisatie Begroting Realisatie

     2016  2016 2015 

    € € €

Kosten accountantscontrole    

Controle van de jaarrekening 18.000 18.000 18.000

Andere niet controlediensten 0 0 0

Totaal   18.000 18.000 18.000 
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8.11 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huisvesting
De huurovereenkomst voor de kantoorruimte Servicebureau aan Gedempte 
Singelgracht 18-20 te Purmerend. 
De overeenkomst is per 1 januari 2013 aangegaan voor de duur van zeven jaar.
Na het verstrijken van de genoemde periode (31 december 2019) wordt deze 
overeenkomst voortgezet voor een periode van één jaar. Derhalve van 1 janu-
ari 2020 tot en met 31 december 2020. Deze overeenkomst wordt vervolgens 
voortgezet voor aansluitende perioden van telkens één jaar.
De jaarlijkse huur bedraagt € 32.500.

Kopieercontract
Met Toshiba is een huurovereenkomst afgesloten betreffende de huur van kop-
ieermachines op diverse locaties. Het betreft een overeenkomst voor een peri-
ode van 60 maanden, vanaf 1 april 2014.
De jaarlijkse leasetermijnen bedragen € 20.000.

8.12 Continuïteitsparagraaf 

Op grond van de brief van het Ministerie van OC&W van 20 december 2013 
dient in het jaarverslag een continuïteitsparagraaf opgenomen te worden. 
De doelstelling van de continuïteitsparagraaf is dat iedere belanghebbende of 
belangstellende kennis kan nemen van de wijze waarop OPSO omgaat met de 
financiële gevolgen van het gevoerde of te voeren beleid. 
Daarmee wordt zicht geboden op het verwachte exploitatieresultaat in de 
komende jaren en de ontwikkeling van de vermogenspositie.

De prognose van de leerlingaantallen speelt een cruciale rol in het te voeren 
financiële beleid.
Met betrekking tot de meerjarenbegroting wordt voor de prognoses gebruik 
gemaakt van de cijfers van het Arbeidsmarktplatform.
Er wordt eventueel afgeweken van de cijfers van het Arbeidsmarktplatform  
indien specifieke informatie omtrent de lokale omstandigheden daartoe  

aanleiding geeft.
De prognose van het aantal FTE is sterk afhankelijk van de leerling prognoses.

Aantal FTE OPSO 2016 2017 2018 2019

Directie 18,49 18,49 18,49 17,49

OP 206,41 205,56 203,56 200,93

OOP 44,90 43,42 42,17 42,17

Totaal 269,80 267,47 264,21 260,59

Jaarrekening OPSPOOR 2016



83

Kengetal Omschrijving Formule
Norm  

OPSO

Norm  

inspectie
2016 2017 2018 2019

1 Solvabiliteit 2
(Eigen vermogen plus voorzieningen) 

gedeeld door balanstotaal
> 30% 79,24% 77,31% 76,54% 76,29%

2 Liquiditeit (current ratio)
Vlottende activa gedeeld door kort lopende 

schulden

2 > 1 3,90 3,40 3,30 3,40

3 Rentabiliteit Exploitatieresultaat gedeeld door alle baten
0% tot 5% > 0 1,40% -0,90% -1,60% -0,30%

4 Weerstandsvermogen
Eigen vermogen verminderd met de vaste 

activa gedeeld door de totale baten

5% > 10% 32% 31% 30% 29%

5 Verhouding tot baten Personeelslasten gedeeld door totale baten
82,00% 84,80% 85,30% 85,20% 84,50%

Huisvestingslasten gedeeld door totale 

baten

8,00% 6,53% 7,26% 7,24% 7,23%

Overige lasten gedeeld door totale baten
6,00% 5,32% 6,37% 6,80% 6,27%

Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft inzicht in hoeverre baten en lasten elkaar in evenwicht
houden. De Inspectie hanteert in feite de norm dat de rentabiliteit groter dan 
nul dient te zijn.
Een negatieve rentabiliteit is toegestaan, hoewel er wel eisen aan de omvang en 
duur hiervan worden gesteld.
Het resultaat zal, als gevolg van de implementatie van 3 projecten, tussen 2017 
en 2019 negatief uitkomen. 
De Inspectie hanteert een gemiddelde wat de rentabiliteit betreft.

Solvabiliteit
De solvabiliteit heeft als doel inzicht te geven in hoeverre OPSO in de
toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De Inspectie hanteert een sig-
naleringsgrens van >30%. OPSO voldoet hieraan doordat zij in 2016 en de ja-
ren daarna ruim boven de signaleringsgrens zit. 

Weerstandvermogen
Het weerstandsvermogen geeft door middel van de benoemde signalerings-
grenzen van het ministerie van OCW weer welke instellingen als financieel 
zwak (< 5%) en sterk (> 20%) kunnen worden betiteld.
OPSO zit met een gemiddelde van meer dan 30% gedurende de boekjaren 2017 
t/m 2019 op ruim voldoende.
Op basis van de huidige meerjarenbegroting blijft de verwachting met betrek-
king tot deze norm positief.
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Liquiditeit
De quick ratio geeft inzicht in hoeverre OPSO op korte termijn, dat wil zeggen 
een periode korter dan één jaar, aan haar verplichtingen kan voldoen.
De Inspectie hanteert 1,0 als signaleringsgrens. 
Met een ratio van 3,9 in 2016 en een geprognosticeerde ratio van meer dan 3,3 
tot en met 2019 laat OPSO een goede liquiditeitspositie zien.
De huidige liquiditeitspositie maakt het mogelijk om verdere investeringen in 
met name het onderwijs en ICT te realiseren.

Personeelslasten
De personeelslasten blijven ten opzichte van de totale baten hoger dan de nage-
streefde norm van 82%.

Huisvestingslasten en overige lasten
De huisvestingslasten en de overige lasten blijven, als percentage van de totale 
baten, vrij stabiel.
En tevens zijn deze lasten percentueel lager dan de door OPSO gestelde norm.

Zoals in de meerjarenbegroting verwoord, zal de focus van het beleid van OPSO 
gericht zijn op de volgende punten:

  - Het sturen en inrichten van de organisatie vanuit de kernwaardes
  - Onderwijskwaliteit en onderwijsontwikkeling;
  - Digitalisering van onderwijs en bedrijfsprocessen;
  - Het realiseren van een professionele lerende gemeenschap;
  - Kwalitatief hoogwaardige en accurate, vraaggerichte ondersteuning;
  - Modernisering van communicatiemiddelen en –kanalen
  -  Verduurzaming van de huisvesting en schoolgebouwen die onderdeel 

zijn van de “huisstijl” van OPSPOOR.

Enerzijds zijn bovenstaande punten onderdeel van reeds ingezet beleid.
Anderzijds is in de meerjarenbegroting gedurende 3 jaar een jaarlijks bedrag 
van € 190.000 gereserveerd voor de volgende drie strategische initiatieven:

  -  Het opzetten van een huisacademie teneinde te komen tot een zoge-
naamde “professionele leergemeenschap”. Er worden gedurende de ko-
mende drie jaren middelen vrijgemaakt voor het realiseren van deze 
doelstelling inzake het personeelsbeleid.

  -  Het realiseren van een IT-lab om te komen tot een doelmatigere en  
efficiëntere inzet van ICT binnen de gehele organisatie. Er worden 
gedurende de periode 2017-2020 extra middelen vrijgemaakt om het 
proces een extra impuls te geven.

  -  Het optimaliseren van communicatie en het gebruik van communi-
catiemiddelen. Ook voor deze doelstelling worden de komende drie 
jaren extra middelen ingezet om dit proces te benadrukken.
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Meerjarenbegroting (resultatenrekening)      

OPSO  Realisatie  Begroting Begroting Begroting

   2016 2017 2018 2019

   € €  € €

3.1 Rijksbijdragen 21.107.875 20.738.026 20.627.494 20.678.403

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 18.614 18.000 18.000 18.000

3.5 Overige baten 36.402 -8.322 -6.034 25.114

3 Opbrengsten 21.162.891 20.747.704 20.639.460 20.721.517

4.1 Personeelslasten 17.942.878 17.803.473 17.703.091 17.615.626

4.2 Afschrijvingen 410.960 415.549 483.162 487.280

4.3 Huisvestingslasten 1.381.726 1.505.568 1.493.705 1.498.568

4.4 Overige lasten 1.126.561 1.132.598 1.214.336 1.109.241

4 Kosten 20.862.125 20.857.188 20.894.294 20.710.715

5.1 Rentebaten 18   

5 Financiële baten en lasten 18 0 0 0

    

Taakstelling personeelslasten  -109.484  

    

1 Resultaat 300.784 0 -254.834 10.802

    

Project IT-lab  75.000 75.000 75.000

Project communicatie  40.000 40.000 40.000

Opspoor Academie  75.000 75.000 75.000

    

Totaal resultaat 300.784 -190.000 -444.834 -179.198
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Ontwikkeling baten
Het aantal leerlingen is de bepalende factor voor de hoogte van de Rijksbijdragen.
Na jaren van daling van de leerling aantallen lijkt er, op basis van de telling van 
1 oktober 2016, een stabilisatie plaats te vinden.
Het is op dit moment zeer ongewis in hoeverre dit feit geëxtrapoleerd kan worden. 
Vandaar dat uitgegaan wordt van de ter beschikking staande prognoses die 
vanaf 2018 vooralsnog een daling te zien geven.
De geprognosticeerde leerlingenaantallen zijn gebaseerd op informatie van het 
Arbeidsmarkplatform. 
Eventueel worden de cijfers van het Arbeidsmarktplatform bijgesteld indien 
dit, op basis van specifieke kennis, noodzakelijk wordt geacht.
Het totaal aan baten laat op termijn, evenals het leerlingenaantal, een dalende 
tendens zien.
De fluctuaties in de overige baten ontstaan door de daling in leerlingaantallen 
en ook de daarmee samenhangende teruglopende ouderbijdrage.

Ontwikkeling lasten
In de meerjarenbegroting ziet OPSO de personeelslasten dalen naar het niveau 
van € 17.615.626 in 2019.
Het managen van de loonkosten is van essentieel belang voor OPSO aangezien 
de loonkosten de belangrijkste kostenpost vormen voor de organisatie.
Het gaat dan met name om het efficiënt inzetten van het aantal FTE’s. 
Factoren zoals werkgeverslasten in de vorm van pensioenpremie en sociale las-
ten zijn een gegeven, maar kunnen een grote financiële impact hebben. 

De afschrijvingslasten laten een stijgende trend zien en bereiken in 2019 een 
niveau van € 487.280. Deze stijging is mede ingegeven door de steeds verder-
gaande invloed van ICT op het onderwijs.

De huisvestinglasten laten, met uitzondering van 2017, een stabiele trend zien. 
Het meerjarenonderhoudsplan heeft als basis gediend voor het meerjarenper-
spectief.

De meerjarenbegroting groot onderhoud kent een tijdshorizon van 10 jaar. 

De prognose van de overige lasten is gebaseerd op een extrapolatie van de gere-
aliseerde lasten tot en met het 3e kwartaal 2016.
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8.13 Risico inventarisatie  

In 2014 heeft een risico inventarisatie plaatsgevonden, deze zal in 2017 zal wor-
den herijkt. Voor 2017 en volgende jaren gaan wij uit van de volgende risico’s: 

De inrichting van de kwaliteitszorg van het onderwijsaanbod 
Om de kwaliteit goed te monitoren wordt gewerkt met twee instrumenten 
teneinde de kwaliteit te bewaken. Het betreft de Monitor Goed Onderwijs en  
Ultimview (bovenschools leerlingvolgsysteem). Ondanks het gebruik van deze 
instrumenten blijft de kwaliteitszorg een risico. 

Het op orde houden van voldoende kwaliteiten in de teams 
Onderwijs valt of staat met de mensen die lesgeven en met de mensen die  
leiding geven. De kwaliteit is divers. Gestart is met de lerende organisaties. 
De komende jaren zal dit worden voortgezet en vorm krijgen in een eigen  
academie. Deze academie zal modules aanbieden die een bijdrage leveren in de 
herregistratie voor het schoolleider- en lerarenregister. 

Het hebben van voldoende rapportage en sturing op de kosten. 
De beheersing van de kosten is nog onvoldoende. In 2014 en 2015 was een 
resultaat begroot welke niet is gerealiseerd. Een positief resultaat is in beide  
jaren gerealiseerd. Een betere beheersing en meer in control zijn is noodzakelijk. 
Voor 2017 is gebruik gemaakt van een ander instrument voor het begrotings-
proces. In dit instrument kunnen de gerealiseerde uitgaven worden gevolgd 
waardoor een eerdere bijsturing tot de mogelijkheden behoort. De gedeeltelijke 
onvoorspelbaarheid van de inkomsten blijft echter een risico. 

De operationele risico’s: 

Krimp 
Op basis van de demografische ontwikkeling wordt een daling van het aantal 
leerlingen verwacht. Deze daling vond echter niet plaats in 2016 terwijl daar 
evenmin sprake was van een wijziging in het marktaandeel. De vraag is of er 
sprake is van een kentering of dat de daling in 2017 zich gaat voortzetten. Een 
krimp heeft niet alleen gevolgen voor het personeel maar ook voor de exploi-
tatie van de schoolgebouwen en de instandhouding van het aantal vestigingen 
als zelfstandige units. 

Ontwikkeling van de werkgeverslasten en compensatie vanuit de overheid 
Sturing op de ontwikkeling van de werkgeverslasten is niet mogelijk omdat 
deze lasten door derden worden opgelegd. Deze ontwikkeling wordt door de 
overheid niet altijd gecompenseerd. 

Ziekteverzuim en de lasten ervan 
Eigen risicodragerschap of niet, de lasten van verzuim zijn een risico. Borging 
van verzuimbeleid is noodzakelijk om juist op beïnvloedbaar verzuim te kunnen 
sturen.

Naleving van Wetgeving 
Verschillende organisaties oefenen controle uit op de naleving van de uitvoe-
ringsvoorschriften. Het betreft het ministerie, het UWV, het Participatiefonds 
en de Belastingdienst. In toenemende mate vindt verhaal plaats. Daarnaast 
worden de voorschriften stringenter en staan soms in contrast met datgene wat 
voor het onderwijs noodzakelijk is. Hoewel de Wet Werk en Zekerheid nog niet 
van toepassing is voor het openbaar onderwijs komt deze wel dichterbij door 
de aanvaarding van de Eerste Kamer van de Wet Normalisering rechtspositie 
ambtenaren.
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Aan het college van bestuur en de raad van toezicht van 
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend, 
Postbus 200, 1440 AE  Purmerend

Controleverklaring van de onafhankelijke  
accountant

A.  Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2016 

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Openbaar Primair en Speciaal 
Onderwijs Purmerend te Purmerend gecontroleerd. 

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

de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Openbaar 
Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend op 31 december 2016 en van 
het resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling jaarverslag-
geving onderwijs; 

 •  zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de ba-
lansmutaties over 2016 in alle van materieel belang zijnde aspecten recht-
matig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016; 
2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2016; en 
3.  de toelichtingen met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook 
de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW/EZ 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn be-
schreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening’. 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs 
Purmerend, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht rele-
vante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

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

B.  Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere  
informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 
andere informatie, die bestaat uit: 
 • het bestuursverslag; 
 • de overige gegevens.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 
informatie: 
 • met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
 •  alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving on-

derwijs en paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountants-
protocol OCW/EZ 2016 is vereist. 

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het Onder-
wijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 en de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerk-
zaamheden bij de jaarrekening. 
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere 
informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeen-
stemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW 
wet- en regelgeving. 

C.  Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad 
van toezicht voor de jaarrekening 
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 
weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarver-
slaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook verantwoordelijk voor het 
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en 
lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 
In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zoda-
nige interne beheersing die het college van bestuur noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelge-

ving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen 
of de onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort 
te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het college van 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstel-
ling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liqui-
deren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar ac-
tiviteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening. De raad 
van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces 
van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

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

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

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

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoor-
delijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groep-
scontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te 
voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de 
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omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op 
grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een con-
trole of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten 
noodzakelijk was.

Wij communiceren met de met de raad van toezicht onder andere over de  
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevinding-
en die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele signifi-
cante tekortkomingen in de interne beheersing.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opge-
nomen in de bijlage bij onze controleverklaring. 

Amsterdam, 19 juni 2017, 
Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.

De heer C. Rabe, 
Registeraccountant  
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Bijlage bij de controleverklaring: 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en heb-
ben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstem-
ming met de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantspro-
tocol OCW/EZ 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
Onze controle bestond onder andere uit: 

 •  het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwij-
kingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan 
wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in ge-
schrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheer-
sing; 

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

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

 •  het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde conti-
nuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en om-
standigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de on-
derwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de rele-

vante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandig-
heden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet 
langer kan handhaven; 

 •  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarreke-
ning en de daarin opgenomen toelichtingen; en het evalueren of de jaar-
rekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten 
alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten 
rechtmatig tot stand zijn gekomen.
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9  Jaarrekening 2016 SPOOR 
   9.1  Balans        

SPOOR Balans per 31 december 2016  31/12/16  31/12/15 €

(na resultaatbestemming)   (A) €  (B) (A) - (B)

   € € €

1 Activa   

1.2 Materiële vaste activa   

 - gebouwen en terreinen 116.746 4.948 111.798

 - leermiddelen 605.188 657.412 -52.224

 - ICT 767.094 517.271 249.823

 - meubilair 1.162.091 1.110.258 51.833

 - overige inventaris en apparatuur  50.024 50.572 -548

 - speeltoestellen 20.791 19.173 1.618

 - vervoermiddelen 5.250 5.250 0

1.3 Totaal materiële vaste activa 2.727.184 2.364.884 362.300

 

 Financiële vaste activa   

 waarborgsommen 20.795 0 20.795

 Totaal financiële activa 20.795 0 20.795

 Totaal vaste activa 2.747.979 2.364.884 383.095

1.5 Vorderingen   0

 - debiteuren 62.660 177.438 -114.778

 - kortlopende vorderingen 1.010.372 1.135.037 -124.665

 - overige vorderingen 402.378 387.576 14.802

 - overlopende passiva 106.339 60.606 45.733

 Totaal vorderingen 1.581.750 1.760.657 -178.907

1.7 Liquide middelen 4.092.045 4.248.846 -156.801

 Totaal vlottende activa 5.673.795 6.009.503 -335.708

 

 Totaal activa 8.421.774 8.374.387 47.387

    

    

SPOOR Balans per 31 december 2016  31/12/16  31/12/15 €

(na resultaatbestemming)   (A) €  (B) (A) - (B)

   € € €

2 Passiva   

2.1 Eigen vermogen   

 - algemene reserve 4.984.693 4.591.050 393.643

 - bestemmingsreserve 1 e waardering 94.131 131.756 -37.625

 Totaal eigen vermogen 5.078.824 4.722.806 356.018

2.2 Voorzieninhgen   0

 - personeelsvoorzieningen 416.698 448.254 -31.556

 - overige voorzieningen 860.996 650.120 210.876

 Totaal voorzieningen 1.277.694 1.098.374 179.320

2.4  Kortlopende schulden   0

 - crediteuren 240.983 572.542 -331.559

 - kortlopende schulden OCW 0 0 0

 - belastingen en premies SV 720.121 814.585 -94.464

 - schulden terzake pensioenen 172.599 188.924 -16.325

 - overige kortlopende schulden 119.296 454.556 -335.260

 - overlopende passiva 812.257 522.600 289.657

 Totaal kortlopende schulden 2.065.256 2.553.207 -487.951

 

 Totaal passiva 8.421.774 8.374.387 47.387
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9.1.1 Analyse balans SPOOR

1.2 Materiële vaste activa (Verschil A-B)

In 2016 is € 125.460 geïnvesteerd in verbouwingen. 
De afschrijvingen waren in totaal € 13.662. Per saldo nam de boekwaarde van 
gebouwen en terreinen derhalve toe 
met € 111.798.

De investering in leermiddelen bedroeg in 2016 € 106.056. Daarnaast heeft 
een desinvestering plaatsgevonden van boekhoudkundig volledig afgeschreven 
leermiddelen die niet meer in gebruik zijn.De totale desinvestering van de aan-
schafwaarde bedraagt € 2.810.001. De desinvestering afschrijving leermiddelen 
is € 2.808.029.
In 2016 was de afschrijving op in gebruik zijnde leermiddelen € 156.307.
Het totaal van de investeringen verminderd met de afschrijvingen over 2016 
en gecorrigeerd voor een klein resultaat uit de desinvesteringen leidt tot het 
verschil in boekwaarde leermiddelen van € 52.223.

In 2016 is er € 452.925 geïnvesteerd in ICT. De afschrijvingen op in gebruik 
zijnde ICT activa bedroeg € 196.798.
Ook bij de ICT activa hebben desinvesteringen plaatsgevonden van boekhoud-
kundig volledig afgeschreven apparatuur.
De aanschafwaarde van deze desinvesteringen bedroeg € 974.965. De gecumu-
leerde afschrijvingen zijn vanwege deze desinvesteringen met € 968.660 gedaald. 
Per saldo resulteren de desinvesteringen op ICT tot een negatief resultaat van  
€ 6.305 als gevolg van boekingsverschillen in de afschrijvingen . 
De boekwaarde ICT is per ultimo 2016 derhalve € 249.823 toegenomen ten 
opzichte van de stand per ultimo 2015.

Gedurende 2016 is er €159.993 geïnvesteerd in meubilair.
De desinvesteringen op de aanschafwaarde waren € 42.189 en de desinvesteringen 
op de afschrijvingen € 42.133. 
Deze desinvesteringen leiden tot een klein resultaat van €56.

Op het in gebruik zijnde meubilair is in 2016 € 108.104 afgeschreven.
De investeringen, gecombineerd met de desinvesteringen en de afschrijvingen 
hebben geleid tot een mutatie in de boekwaarde meubilair van € 51.833.

Aan overige inventaris en apparatuur is gedurende 2016 €10.719 geïnvesteerd.
De desinvesteringen op de aanschafwaarde waren € 1.078 en de desinvesteringen 
op de afschrijvingen € 461. 
Deze desinvesteringen leiden tot een klein resultaat van € 617.
Op de in gebruik zijnde overige inventais en apparatuur is in 2016 € 10.651 
afgeschreven.
De investeringen, gecombineerd met de desinvesteringen en de afschrijvingen 
hebben geleid tot een mutatie in de boekwaarde overige inventaris en appara-
tuur van € 548 negatief.

In 2016 is € 5.224 geïnvesteerd in speeltoestellen.
Het totaal aan afschrijvingen was € 3.606.
Per saldo resulteert dit in een mutatie speeltoestellen van € 1.618.

Op de vervoermiddelen is hetzelfde bedrag op de aanschafwaarde alsook op de 
afschrijvingen gedesinvesteerd.
Er hebben geen investeringen in vervoermiddelen in 2016 plaatsgevonden.
 Per saldo is de mutatie op vervoermiddelen derhalve nihil.

1.3 Financiële vaste activa
Er zijn waarborgsommen betaald voor het gebruik van tablets. 

1.5 Vorderingen (Verschil A-B)
De vorderingen zijn per saldo gedaald met € 178.907. 
De meest significante dalingen worden met name veroorzaakt door een daling van 
de vordering op OCW (€124.665), de daling op handelsdebiteuren (€ 114.778) 
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en de daling van vorderingen op gemeenten (€ 34.918).
De meest significante stijgingen worden met name veroorzaakt door nog te 
verrekenen vervangingsfonds (€ 56.350) en vooruitbetaalde kosten (€ 49.310).

1.7 Liquide middelen (Verschil A-B)
De liquide middelen laten ten opzichte van 2015 een stijging van €156.801 zien.
Voor een uitgebreidere analyse verwijzen we naar het kasstroomoverzicht in de 
jaarrekening.

2.1 Eigen vermogen (Verschil A-B)
Het eigen vermogen is toegenomen met € 356.018. 
Deze mutatie is overeenkomstig de toevoeging van het behaalde resultaat over 
2016. 

2.2 Voorzieningen (Verschil A-B)
De voorzieningen zijn per saldo met € 179.320 toegenomen.

Daarvan heeft € 31.556 betrekking op een daling van de personeelsvoorzie ningen.
Deze daling van de personeelsvoorzieningen wordt veroorzaakt door een  
daling van de voorziening wachtgeldverplichting (€ 11.448), een stijging van de 
voorziening jubilea (€ 1.977) en een daling van de voorziening professionalise-
ring schoolleiders (€ 22.085).
Met name deze laatste post is een resultante van het door SPOOR in 2016  
geïntensiveerde beleid om de kwalificatie van schoolleiders te verhogen.

In 2016 heeft door een extern bureau een schouw plaatsgevonden van alle onder 
SPOOR vallende scholen. 
Deze schouw heeft geresulteerd in een aanpassing van het meerjarenonder-
houdsplan ten behoeve van de begroting 2017-2020.

Naar aanleiding van dit nieuwe plan is de dotatie groot onderhoud over het 
boekjaar 2016 aangepast.
Per saldo is de voorziening groot onderhoud toegenomen met € 210.876.

2.4 Kortlopende schulden (Verschil A-B)
De kortlopende schulden zijn met € 487.951 afgenomen.

Het saldo crediteuren is met € 331.559 gedaald.

De te betalen Loonheffing was per ultimo 2016 € 94.464 lager dan het saldo per 
ultimo 2015.

Ter zake pensioenen zijn de kortlopende schulden € 16.325 lager dan het jaar 
daarvoor.

De overige kortlopende schulden dalen met € 335.260
Oorzaak hiervan is voornamelijk te wijten aan de volgende drie posten: afname 
van te verrekenen OCW (€238.936), participatiefonds (€ 27.449) en nog te betalen 
bedragen (€ 74.714).

Tenslotte stijgen de overlopende passiva met € 289.657 ten opzichte van 2015.
De belangrijkste posten zijn nog te besteden gelden overige subsidies (€ 102.621) 
en de mutatie van de post vooruitontvangen bedragen (€ 189.329).
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9.2 Resultatenrekening 2016     
   
SPOOR Realisatie    Begroting   Realisatie   Verschil Verschil
   2016 % 2016 % 2015 % (A)- (B) (A)- (C)
   (A)  (B)  (C)

   € €  €   €  € €

3.1 Rijksbijdragen 22.131.736 97,6% 21.389.014 98,9% 22.294.271 98,4% 742.722 -162.535

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0

3.5 Overige baten 538.644 2,4% 241.841 1,1% 352.978 1,6% 296.803 185.666

3 Opbrengsten 22.670.379 100,0% 21.630.855 100,0% 22.647.249 100,0% 1.039.524 23.130

4.1 Personeelslasten 18.781.849 82,8% 18.009.724 83,3% 18.695.735 82,6% 772.126 86.114

4.2 Afschrijvingen 489.128 2,2% 543.742 2,5% 553.196 2,4% -54.614 -64.068

4.3 Huisvestingslasten 1.690.662 7,5% 1.756.110 8,1% 1.983.628 8,8% -65.448 -292.966

4.4 Overige lasten 1.352.749 6,0% 1.333.584 6,2% 1.291.860 5,7% 19.165 60.889

4 Kosten 22.314.388 98,4% 21.643.160 100,1% 22.524.419 99,5% 671.228 -210.031

        

Saldo opbrengsten en kosten 355.991 1,6% -12.305 -0,1% 122.830 0,5% 368.296 233.161

        

Taakstelling personeelslasten  0,0% -192.962 -0,9%  0,0% 192.962 0

        

5.1 Rentebaten 27 0,0% 0 0,0% 176 0,0% 27 -149

5 Financiële baten en lasten 27 0,0% 0 0,0% 176 0,0% 27 -149

        

Totaal resultaat 356.018 1,6% 180.657 0,8% 123.006 0,5% 175.361 233.012
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9.2.1 Analyse resultatenrekening

3.1 Rijksbijdragen t.o.v. begroting (Verschil A-B)
De rijksbijdragen laten ten opzichte van de begroting een positieve stijging zien
van € 742.722 zien.
Als belangrijkste verklaring voor deze stijging geldt de compensatie die OCW 
heeft uitgekeerd naar aanleiding van de salarisstijgingen van 3,8% op basis van
de nieuwe CAO-PO 2016-2017.
Er is in de begroting 2016 geen rekening gehouden met de financiële uitwerking
van de nieuwe CAO.
    
3.1 Rijksbijdragen t.o.v. 2015 (Verschil A-C)
Per saldo zijn de Rijksbijdragen afgenomen met € 162.535.
Het afschaffen van de rugzakregeling speelt hier een rol.
Ten opzichte van 2015 is er € 145.000 minder ontvangen aan de rugzakregeling.
Daartegenover staat wel dat de opbrengsten in het kader van passend onderwijs
zijn toegenomen met € 81.000.

3.5 Overige baten t.o.v. begroting (Verschil A-B) 
De grootste afwijking wordt veroorzaakt door de zogenaamde gemene reke-
ning tussen SPOOR en OPSO.
Deze gemene rekening dient voor het verrekenen van kosten die aan beide 
stichtingen toegerekend kunnen worden.
Er is voor gekozen om de verrekening van de kosten voor gemene rekening aan 
de overige batenkant te corrigeren.
In 2016 heeft SPOOR beduidend meer kosten betaald dan begroot. De uitein-
delijke verrekening is € 110.000 hoger dan begroot. 
In het kader van opbrengst detachering is € 64.000 ontvangen die niet begroot 
was.
Evenzo is er € 23.000 subsidie Brede School en € 18.000 overige opbrengsten 
ontvangen die geen van allen begroot waren.

3.5 Overige baten t.o.v. 2015 (Verschil A-C) 
Het verschil van € 185.666 kan voor het grootste deel verklaard worden door
diverse baten en lasten die € 161.000 hoger zijn dan het voorgaande jaar. Dit 
komt omdat in 2015 op deze post onder andere een groot bedrag aan verreken-
de uitkeringskosten, ter hoogte van € 236.000 als last is geboekt.
Ook is er € 36.000 meer aan opbrengsten detachering en brede school in 2016
ontvangen ten opzichte van 2015.

4.1 Personeelslasten t.o.v. begroting (Verschil A-B)
De personeelslasten, exclusief de taakstelling, waren € 772.126 hoger dan begroot.
In de begroting was een taakstelling personeelslasten opgenomen ter hoogte 
van € 192.962.
Het verschil in personeelslasten is voornamlijk opgebouwd uit de volgende 
componenten:
 - Hogere lonen salarissen (€762.322) 
 -  Hogere kosten van personeel niet in dienst (€243.000). Dit betreft inhuur 

derden.
Het restant verschil wordt met name verklaard door een lagere post aan zoge-
naamde calamiteiten (€102.000).

4.1 Personeelslasten t.o.v. 2015 (Verschil A-C)
In 2016 waren de personeelslasten € 86.114 hoger dan het jaar daarvoor.
De bijdrage aan dienstencentrum Zaanstreek (€ 128.420) valt als uitschieter op.
In 2015 was er geen sprake van een bijdrage aan het dienstencentrum.

4.2 Afschrijvingen t.o.v. begroting (Verschil A-B)
De werkelijke afschrijvingskosten vallen € 54.614 lager uit dan begroot.
Enerzijds komt dit door de algemene systematiek die gehanteerd wordt bij het 
begroten van de afschrijvingskosten.
Er wordt namelijk vanuit gegaan dat de investeringen aan het begin van het jaar 
plaatsvinden.
Bij elke investering die later in het jaar plaatsvind valt de totale afschrijvingslast 
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dus lager uit dan begroot.
Anderzijds is er in de kostenontwikkeling een verschuiving gaande.
Leermiddelen worden steeds minder vaak geactiveerd. Er is namelijk steeds 
frequenter sprake van het aanschaffen van licenties.

4.2 Afschrijvingen t.o.v. 2015 (Verschil A-C)
Het verschil bedraagt hier € 64.068.
In 2015 is er versneld afgeschreven op digiborden. Dit feit in combinatie met de 
hierboven aangehaalde verschuiving verklaard het verschil voor een groot deel.

4.3 Huisvestingslasten t.o.v. begroting (Verschil A-B)
De huisvestingslasten zijn € 65.448 lager uitgevallen dan begroot.
Energiekosten zijn € 93.000 lager uitgevallen dan begroot. Ook de dotatie groot 
onderhoud is lager uitgevallen dan begroot (€ 68.000).
Daartegenover waren de kosten voor klein onderhoud (€ 42.000) hoger dan be-
groot. Ook het medegebruik huur (€ 25.000), de schoonmaakkosten (€ 13.000) 
en overige huisvestingskosten (€ 10.000) waren hoger dan begroot.

4.3 Huisvestingslasten t.o.v. 2015 (Verschil A-C)
In 2016 zijn de huisvestingslasten € 292.966 lager uitgevallen dan in 2015.
Met name een lagere dotatie grroot onderhoud (€ 90.000) en lagere overige 
huisvestingskosten (€ 145.000) hebben tot dit verschil bijgedragen.

4.4 Overige lasten t.o.v. begroting (Verschil A-B)
Per saldo zijn de overige lasten €19.165 lager dan begroot.
De volgende posten zijn onder andere hoger dan begroot:
-Adviseurskosten: € 26.000
-ICT : € 37.000
-leermiddelen en activiteiten: € 94.000

Noemenswaardige posten die lager zijn dan begroot bestaan uit:
-Kosten GMR: € 20.000
-Profilering: € 41.000
-Pilotprojecten: € 66.000
-Innovatie: € 45.000

4.4 Overige lasten t.o.v. 2015 (Verschil A-C)
De overige lasten zijn met € 60.889 gestegen ten opzichte van 2015.
Met name de ICT gerelateerde kosten (€ 24.000), de kosten van leermiddelen
(€ 18.000) en overige schoolgebonden kosten (€ 13.000) veroorzaken deze stijging.

5. Financiële baten en lasten t.o.v. begroting (Verschil A-B)
Deze worden niet begroot.

5. Financiële baten en lasten t.o.v. 2015 (Verschil A-C)
In 2016 is er € 148 minder ontvangen aan baten in vergelijking tot 2015.
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9.3. Kasstroomoverzicht      

  
   2016  2015  

   €  €

  

Saldo Baten en Lasten 355.991  122.831 

Aanpassing voor:     

Afschrijvingen 489.128  553.196 

Mutaties voorzieningen 179.320  332.170 

     

Mutaties in vlottende middelen:     

- vorderingen 178.908  332.632 

- schulden -487.952  264.832 

     

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 715.395  1.605.661 

     

Mutaties in interest en buitengewoon resultaat  27  176

     

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  715.422  1.605.837

     

Mutaties in investeringsactiviteiten:     

- Investeringen in materiële vaste activa 860.377  426.824 

- Desinvesteringen in materiële vaste activa -8.950  -13.620 

- Investeringen in financiële vaste activa 20.795  0 

     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  872.222  413.204

     

Mutaties liquide middelen -156.800  1.192.633 

     

Beginstand liquide middelen 4.248.846  3.056.214 

Mutaties liquide middelen -156.800  1.192.633 

     

Eindstand liquide middelen  4.092.046  4.248.847

Jaarrekening OPSPOOR 2016



99

Activa Aanschaf-

waarde

Afschrijving 

cumulatief

Boek waarde Investering Des-

investering 

aanschaf-

waarde

Des-

investering 

afschrijving

Afschrijving Aanschaf-

waarde 

cumulatief

Afschrijving

cumulatief

Boekwaarde

01/01/16 01/01/16 01/01/16 2016 2016 2016 2016 31/12/16 31/12/16 31/12/16

€ € € € € € € € € € 

1.2.1 Gebouwen en terreinen:

Verbouwingen 11.160 6.213 4.947 125.460 0 0 13.662 136.620 19.875 116.745

1.2.2 Inventaris en apparatuur:

Leermiddelen 4.254.885 3.597.473 657.412 106.056 2.810.001 2.808.029 156.307 1.550.940 945.751 605.189

Ict 2.753.513 2.236.242 517.271 452.925 974.965 968.660 196.798 2.231.473 1.464.380 767.093

Meubilair 2.921.135 1.810.877 1.110.258 159.993 42.189 42.133 108.104 3.038.939 1.876.848 1.162.091

Overige inventaris en apparatuur 137.020 67.274 69.746 15.943 1.078 461 14.257 151.885 81.070 70.816

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen:

Vervoermiddelen 65.262 60.012 5.250 50.262 50.262 0 15.000 9.750 5.250

Totaal: 10.142.975 7.778.091 2.364.884 860.377 3.878.495 3.869.545 489.128 7.124.857 4.397.674 2.727.184

9.4  Specificaties behorende bij de balans 
9.4.1  Materiële vaste activa 
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   31/12/16 31/12/15

   € €

1.5 Vorderingen   

1.5.1 Debiteuren 62.660 177.438

1.5.2 OCW/LNV 1.010.372 1.135.037

1.5.7 Overige vorderingen 402.378 387.576

1.5.8 Overlopende activa 106.339 60.606

   

   1.581.750 1.760.656

     

  Uitsplitsing

1.5.7 Overige vorderingen   

1.5.7.1 Overige overheden 33.085 85.923

1.5.7.2 Overige vorderingen 369.294 301.652

   402.378 387.576

     

1.5.8 Overlopende activa           

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 106.339 57.029

1.5.8.3 Overige overlopende activa 0 3.577

   106.339 60.606

   31/12/16 31/12/15

   € €

1.7 Liquide middelen    

1.7.1 Kasmiddelen 739 4.456

1.7.2 Tegoeden op bank 4.091.306 4.244.391

 

  Totaal liquide middelen 4.092.046 4.248.846

   Realisatie Realisatie

    2016  2016  

   € €

 1.3  Financiële vaste activa

    

  Waarborgsommen 20.795 0 

2.1 Eigen vermogen Stand   Resultaat   Overige  Stand 

    01/01/16  mutaties  31/12/16

    €  € € €

 

2.1.1 Algemene reserve 4.591.050 393.643 0 4.984.693

2.1.2 Bestemmingsreserve 131.756 -37.625 0 94.131

   (publiek)  

 

Totaal eigen vermogen 4.722.806 356.018 0 5.078.824

9.4.2 Financiële vast activa   9.4.4  Liquide middelen

9.4.3  Vorderingen       
  
9.4.5 Eigen vermogen 
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2.2     Voorzieningen Saldo 

01/01/16

€

Dotaties 

2016

€

Onttrekkingen

2016

€

 Vrijval 

2016

€

 Saldo 

31/12/16

€

Kortlopend

deel < 1 jaar

€

Langlopend 

deel > 1 jaar

€

2.2.1 Personeelsvoorzieningen:

          Jubilea 148.933 54.996 53.019 150.910 25.000 125.910

          Professionalisering schoolleiders 99.140 46.000 22.607 45.478 77.055 46.000 31.055

          Wachtgeldverplichting 200.182 11.448 188.734 188.734

          Totaal 448.254 100.996 87.074 45.478 416.698 71.000 345.698

2.2.3 Overige voorzieningen:

           Onderhoud 650.120 501.924 222.083 68.965 860.996 222.083 638.912

           Totaal voorzieningen 1.098.374 602.920 309.157 114.443 1.277.694 293.083 984.611

9.4.6  Voorzieningen
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     31/12/16 31/12/15

     € €

2.4  Kortlopende schulden:   

2.4.3  Crediteuren 240.983 572.542

2.4.4  OCW  0

2.4.7  Belastingen en premies 720.121 814.585  

   sociale verzekeringen 

2.4.8  Schulden terzake pensioenen 172.599 188.924

2.4.9  Overige kortlopende schulden 119.296 454.555

2.4.10  Overlopende passiva 812.257 522.601

2.4  Totaal kortlopende schulden 2.065.256 2.553.206

    

   Uitsplitsing:   

2.4.7  Belastingen en premies

   sociale verzekeringen   

2.4.7.1  Loonheffing 720.121 814.585

    720.121 814.585

    

2.4.10  Overlopende passiva   

2.4.10.4 Vooruit ontvangen termijnen 201.755 -68.631

2.4.10.5 Vakantiegeld 577.182 564.245

2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 12.600 12.600

2.4.10.8 Overige 20.720 14.387

    812.257 522.601

    Realisatie Begroting Realisatie

    2016   2016 2015

     € € €

3.1  Rijksbijdragen      

3.1.1 Rijksbijdragen OCW/LNV 20.959.988 20.364.451 20.982.908

3.1.2 Overige subsidies OCW/LNV 468.829 339.401 484.008

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen

  Rijksbijdrage SWV  702.919 685.162 827.355

3.1 Totaal Rijksbijdragen 22.131.736 21.389.014 22.294.271

       

  Uitsplitsing:      

3.1.2 Overige subsidies OCW/LNV      

3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 0 0 0

3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies 468.829 339.401 484.008

  Totaal Overige subsidies OCW/LNV 468.829 339.401 484.008

       

3.2 Overige overheidsbijdragen  

  en subsidies      

3.2.2 Overige overheidsbijdragen

  en subsidies 0 0 0

3.2 Totaal Overige overheidsbijdragen

  en subsidies 0 0 0

       

3.2.2 Overige overheidsbijdragen

  en subsidies:      

  Bruidschat  0 0 0 

  Overige  0 0 0

   0 0 0

9.4.7  Kortlopende schulden 9.5   Specificaties behorende tot de resultatenrekening
9.5.1   Rijksbijdragen
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     Realisatie Begroting Realisatie

    2016   2016 2015

     € € €

    3.5 Overige baten    

    3.5.1 Verhuur 153.010 138.050 139.861

3.5.2 Detachering personeel 87.442 0 50.591

3.5.6 Overige 298.190 103.791 162.527

3.5 Totaal overige baten 538.644 241.841 352.978

      

 

  Uitsplitsing:    

3.5.6 Overige     

  Baten vorige jaren 0 0 0

  Zorgmiddelen via SWV 0 0 999

  Zorgmiddelen via ouders 0  

  Overige personele vergoedingen 55.572 35.814 159.805

  Overige 242.619 67.977 1.723

    298.190 103.791 162.527

    Realisatie Begroting Realisatie

    2016   2016 2015

     € € €

     4.1  Personeelslasten      

4.1.1. Lonen en salarissen 17.962.399 18.009.724 17.975.725

4.1.2 Overige personele lasten 1.437.876 0 1.424.451

    19.400.275 18.009.724 19.400.177

       

4.1.3 Af: uitkeringen 618.426 0 704.442

4.1 Totaal personeelslasten 18.781.849 18.009.724 18.695.735

       

  Uitsplitsing:      

4.1.1 Lonen en salarissen      

4.1.1.1 Lonen en salarissen 13.493.277 18.009.724 13.354.033

4.1.1.2 Sociale lasten 2.894.656  2.963.148

4.1.1.3 Pensioenpremies 1.574.466  1.658.544

    17.962.399 18.009.724 17.975.725

       

4.1.2 Overige personele lasten      

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 39.697  274.213

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 952.838  776.687

4.1.2.3 Overig 445.341  373.551

4.1.2 Totaal overige personele lasten 1.437.876 0 1.424.451

9.5.2  Overige baten    9.5.3.  Personeelsasten
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     Realisatie Begroting Realisatie

    2016   2016 2015

     € € €

4.2 Afschrijvingen    

  

4.2.2. Materiële vaste activa 489.128 543.742 553.196 

     

  Uitsplitsing:    

 

4.2.2. Materiële vaste activa    

 

4.2.2 Verbouwingen 13.662 1.068 1.116

4.2.2 Leermiddelen 156.307 185.303 168.356

4.2.2 ICT 196.798 220.344 264.865

4.2.2 Meubilair 108.104 111.946 105.004

4.2.2 Overige inventaris en apparatuur 14.257 16.775 13.692

4.2.2 Vervoermiddelen 0 8.306 163

4.2 Totaal afschrijvingen 489.128 543.742 553.196

     Realisatie Begroting Realisatie

    2016   2016 2015

     € € €

      

      4.3 Huisvestingslasten     

4.3.3 Onderhoud 163.721 121.084 151.942

4.3.4 Energie en water 276.446 369.615 322.924

4.3.5 Schoonmaakkosten 546.002 532.054 559.206

4.3.6 Heffingen 58.504 54.230 58.514

4.3.7 Overige huisvestingslasten 213.030 177.200 367.518

4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening 432.959 501.927 523.524

4.3 Totaal Huisvestingslasten 1.690.662 1.756.110 1.983.628

9.5.4 Afschrijvingen 9.5.5  Huisvestingslasten  
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     Realisatie Begroting Realisatie

    2016   2016 2015

     € € €

4.4 Overige lasten    

4.4.1 Administratie en beheerslasten 310.503 296.028 327.516

4.4.2 Inventaris apparatuur en

  leermiddelen 1.042.245 1.037.556 964.344

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 0   

 

4.4 Totaal Overige lasten 1.352.749 1.333.584 1.291.860

       

  Uitsplitsing:    

4.4.1 Administratie- en beheerslasten:    

  - administratie en beheer 57.360 65.000 62.155

  - accountantskosten 18.000 18.000 18.000

  - kantoorkosten BMO 22.774 15.000 12.518

  - huisvestingskosten BMO 0 0 0

  - bestuurskosten 28.123 32.300 27.157

  - advieskosten 111.913 85.000 129.981

  - overige 72.334 80.728 65.705

  - voorziening dubieuze debiteuren 0 0 12.000

    310.503 296.028 327.516

4.4.1 Accountantslasten    

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrek. 18.000 18.000 18.000

4.4.1.4 Andere accountantslasten 0 0 0

    18.000 18.000 18.000

4.4.2 Inventaris apparatuur en  

  leermiddelen:    

  - leermiddelen 432.733 337.843 411.215

  - apparatuur 237.074 199.850 223.548

  - reproductie 125.731 117.800 134.804

  - overig 246.708 382.063 194.777

    1.042.245 1.037.556 964.344

     Realisatie Begroting Realisatie

    2016   2016 2015

     € € €

      Financiële baten en lasten   

Rentebaten 27 0 176

Rentelasten 0 0 0

Saldo financiële baten & lasten 27 0 290 

     Saldo   

        €

Hiervan is te bestemmen voor:   

- Eigen vermogen  393.643 

- Bestemmingsreserve 1e waardering  -37.625 

    

     356.018    

9.5.6 Overige instellingslasten 9.5.7  Financiële baten en lasten 
 

9.6 Voorstel resultaat bestemming

Het exploitatiesaldo wordt naar gelang het resultaat toegevoegd of onttrokken aan 
het eigen vermogen.    
   
Het exploitatieresultaat volgens de exploitatierekening over 2016 bedraagt: 
€ 356.018  
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rekeningnummer Saldo Saldo 

  31-12-2016 31-12-2015

  €  €

 

Rabo 10.37.54.512 1.125 1.560

Rabo 36.61.39.27.86 3.877 3.789

ING 65.67.88.208 0 0

ING 96.93.651 11.115 10.696

16948 4.011.561 4.142.723

  63.629 85.622

  

  4.091.306 4.244.390

9.7  Treasuryverslag 

Treasury ontwikkelingen over de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 de-
cember 2016

Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de Minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, houdende regels over het beleggen 
en belenen van publieke middelen (Regeling beleggen en belenen door instel-
lingen voor onderwijs en onderzoek). Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten 
van alle benodigde respectievelijk overtollige middelen handelen wij overeen-
komstig de in deze regeling gestelde verplichtingen. 

Op 1 maart 2012 is SPOOR overgegaan op schatkistbankieren bij het ministerie 
van Financiën.

Het schatkistbankieren, vindt plaats binnen de kaders van de Regeling van de  
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de Wet financiering  
decentrale overheden (FIDO d.d. 1 jul 2009) en de bijbehorende uitvoerings-
regeling Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden (RUDDO).

Conform deze regeling en richtlijnen heeft SPOOR een treasury statuut opge-
steld (bestuursbesluit 8 december 2014). In dit statuut wordt het treasury beleid 
uiteengezet en een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden in het kader van de treasury functie.

9.8 Overzicht verbonden partijen

De Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan 
(SPOOR) is verbonden met de Stichting Vrienden Openbaar Onderwijs Water-
land.

De stichting Vrienden Openbaar Onderwijs Waterland stelt zich ten doel: het 
bevorderen van en het bieden van financiële ondersteuning aan activiteiten van 
de stichting: Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend 
(OPSO) en de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland 
en Oostzaan (SPOOR), beide gevestigd te Purmerend, alsmede het in stand 
houden van een fonds ten behoeve van deze stichtingen.

Sitchting SPOOR en stichting OPSO zijn verbonden partijen

8.9 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.
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9.10 Kosten accountantscontrole

9.11  Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huisvesting
De huurovereenkomst voor de kantoorruimte van het Servicebureau aan de 
Gedempte Singelgracht 18-20 te Purmerend. 
De overeenkomst is per 1 januari 2013 aangegaan voor de duur van zeven jaar.
Na het verstrijken van de genoemde periode (31 december 2019) wordt deze 
overeenkomst voortgezet voor een periode van één jaar. Derhalve van 1 januari  
2020 tot en met 31 december 2020. Deze overeenkomst wordt vervolgens voort-
gezet voor aansluitende perioden van telkens één jaar.
De geschatte kosten op jaarbasis zijn € 32.500.

Kopieercontract
Er is op 12 juli 2016 een huurovereenkomst afgesloten met Toshiba Tec betref-
fende de huur van kopieermachines op diverse locaties. Dit contract loopt 60 
maanden. De vaste kosten bedragen € 37.000 op jaarbasis.

9.12 Continuïteitsparagraaf 

Op grond van de brief van het Ministerie van OC&W van 20 december 2013 
dient in het jaarverslag een continuïteitsparagraaf opgenomen te worden. 
De doelstelling van de continuïteitsparagraaf is dat iedere belanghebbende of 
belangstellende kennis kan nemen van de wijze waarop SPOOR omgaat met de 
financiële gevolgen van het gevoerde of te voeren beleid. 
Daarmee wordt zicht geboden op het verwachte exploitatieresultaat in de  
komende jaren en de ontwikkeling van de vermogenspositie.

Aantal FTE SPOOR 2016 2017 2018 2019

Directie 21,24 21,24 20,24 20,24

OP 221,3 218,12 211,85 210,37

OOP 23,44 23,44 22,44 21,74

Totaal 265,98 262,80 254,53 252,35

Totaal aantal leerlingen SPOOR 01/10/16 01/10/17 01/10/18 01/10/19

Aantal 4236 4136 4132 4093

De prognose van de leerlingaantallen speelt een cruciale rol in het te voeren 
financiële beleid.
Met betrekking tot de meerjarenbegroting wordt voor de prognoses gebruik 
gemaakt van de cijfers van het Arbeidsmarktplatform.
Er wordt eventueel afgeweken van de cijfers van het Arbeidsmarktplatform 
indien specifieke informatie omtrent de plaatselijke omstandigheden daartoe 
aanleiding geeft.
De prognose van het aantal FTE is sterk afhankelijk van de leerlingprognoses.

     Realisatie Begroting Realisatie

     2016  2016 2015

     € € €

Kosten accountantscontrole    

Controle van de jaarrekening 18.000 18.000 18.000

Andere niet controlediensten 0 0 0

Totaal   18.000 18.000 18.000 
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Kengetal Omschrijving Formule
Norm  

SPOOR

Norm  

Inspectie
2016 2017 2018 2019

1 Solvabiliteit 2
(Eigen vermogen plus voorzieningen) 

gedeeld door balanstotaal
> 30% 75,48% 69,08% 69,27% 69,96%

2 Liquiditeit (current ratio)
Vlottende activa gedeeld door kort lopende 

schulden

2 > 1 2,70 1,90 1,90 2,00

3 Rentabiliteit Exploitatieresultaat gedeeld door alle baten
0% tot 5% > 0 1,60% -0,80% 0,10% 0,70%

4 Weerstandsvermogen
Eigen vermogen verminderd met de vaste 

activa gedeeld door de totale baten

5% > 10% 22% 21% 21% 22%

5 Verhouding tot baten Personeelslasten gedeeld door totale baten
82,00% 82,80% 83,70% 81,90% 81,10%

Huisvestingslasten gedeeld door totale 

baten

8,00% 7,46% 7,75% 7,80% 7,84%

Overige lasten gedeeld door totale baten
6,00% 5,97% 6,93% 6,94% 6,83%

Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft inzicht in hoeverre baten en lasten elkaar in evenwicht 
houden. De inspectie hanteert de norm dat de rentabiliteit rond break-even 
dient te liggen. Bij SPOOR is dit het geval.
Ook op basis van de meerjarenbegroting voldoet SPOOR aan de criteria.

Solvabiliteit
De solvabiliteit heeft als doel inzicht te geven in hoeverre SPOOR in de toe-
komst aan haar verplichtingen kan voldoen. De inspectie hanteert een signa-
leringsgrens van >30%. SPOOR voldoet hieraan doordat zij in 2016 en latere 
jaren ruim boven de signaleringsgrens zit. 

Weerstandvermogen
Het weerstandsvermogen geeft door middel van de benoemde signalerings-
grenzen van het ministerie van OCW weer welke instellingen als financieel 
zwak (< 5%) en sterk > 20% kunnen worden betiteld.

SPOOR zit met een gemiddelde van 22% in 2016 ruim boven de ondergrens.
Op basis van de huidige meerjarenbegroting blijft de verwachting met betrek-
king tot deze norm positief.

Liquiditeit
De quick ratio geeft inzicht in hoeverre SPOOR op korte termijn (< 1 jaar) aan 
haar verplichtingen kan voldoen.
De Inspectie hanteert 1,0 als signaleringsgrens. 
Met een ratio van 2,7 in 2016 en een geprognosticeerde ratio van rond 2,0 tot 
en met 2019 laat SPOOR een sterke liquiditeitspositie zien. De huidige liquidi-
teitspositie maakt het mogelijk om verdere investeringen in onderwijs en ICT 
te realiseren.
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Zoals in de meerjarenbegroting 2017-2019 verwoord, zal de focus van het be-
leid van SPOOR gericht zijn op de volgende punten:

  - Het sturen en inrichten van de organisatie vanuit de kernwaardes
  - Onderwijskwaliteit en onderwijsontwikkeling;
  - Digitalisering van onderwijs en bedrijfsprocessen;
  - Het realiseren van een professionele lerende gemeenschap;
  - Kwalitatief hoogwaardige en accurate, vraaggerichte ondersteuning;
  - Modernisering van communicatiemiddelen en –kanalen
  -  Verduurzaming van de huisvesting en schoolgebouwen die onderdeel 

zijn van de “huisstijl” van OPSPOOR.

Enerzijds zijn bovenstaande punten onderdeel van reeds ingezet beleid.
Anderzijds is in de meerjarenbegroting gedurende 3 jaar een jaarlijks bedrag 
van € 190.000 gereserveerd voor de volgende drie strategische initiatieven:

  -  Het opzetten van een huisacademie teneinde te komen tot een zoge-
naamde “professionele leergemeenschap”. Er worden gedurende de  
komende drie jaren middelen vrijgemaakt voor het realiseren van deze 
doelstelling inzake het personeelsbeleid.

  -  Het realiseren van een IT-lab om te komen tot een doelmatigere en  
efficiëntere inzet van ICT binnen de gehele organisatie. Er worden 
gedurende de periode 2017-2020 extra middelen vrijgemaakt om het 
proces een extra impuls te geven.

  -  Het optimaliseren van communicatie en het gebruik van communi-
catiemiddelen. Ook voor deze doelstelling worden de komende drie 
jaren extra middelen ingezet om dit proces te benadrukken.
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Meerjarenbegroting (resultatenrekening)      

SPOOR Realisatie  Begroting Begroting Begroting

   2016 2017 2018 2019

   € €  € €

3.1  Rijksbijdragen 22.131.736 21.855.786 21.559.929 21.392.359

3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies 0 23.000 23.000 23.000

3.5  Overige baten 538.644 317.034 305.984 274.836

3  Opbrengsten 22.670.379 22.195.820 21.888.913 21.690.195

4.1  Personeelslasten 18.781.849 18.574.314 17.931.904 17.598.394

4.2  Afschrijvingen 489.128 541.276 706.799 759.367

4.3  Huisvestingslasten 1.690.662 1.719.128 1.706.573 1.699.673

4.4  Overige lasten 1.352.749 1.348.925 1.329.690 1.291.662

4  Kosten 22.314.388 22.183.644 21.674.966 21.349.097

5.1  Rentebaten 27   

5  Financiële baten en lasten 27   

    

1  Resultaat 356.018 12.176 213.946 341.098

    

 Project IT-lab  75.000 75.000 75.000

 Project communicatie  40.000 40.000 40.000

 Opspoor Academie  75.000 75.000 75.000

    

 Totaal resultaat 356.018 -177.824 23.946 151.098
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Ontwikkeling baten
Het aantal leerlingen is de bepalende factor voor de hoogte van de Rijksbijdragen.
Na jaren van daling van de leerling aantallen lijkt er, op basis van de telling van 
1 oktober 2016, een stabilisatie plaats te vinden.
Het is op dit moment zeer ongewis in hoeverre dit feit geëxtrapoleerd kan 
worden. 
Vandaar dat uitgegaan wordt van de ter beschikking staande prognoses die 
vanaf 2018 vooralsnog een daling te zien geven.
De leerlingenaantallen zijn gebaseerd op informatie van het Arbeidsmarkplat-
form. 
Eventueel worden de cijfers van het Arbeidsmarktplatform bijgesteld indien 
dit, op basis van specifieke kennis, noodzakelijk wordt geacht.
De overige baten laten in de gepresenteerde jaren een redelijk stabiele ontwik-
keling zien. De fluctuaties ontstaan door de daling in leerlingaantallen en ook 
de daarmee samenhangende teruglopende ouderbijdrage.

Ontwikkeling lasten
In de meerjarenbegroting ziet SPOOR de personeelslasten dalen naar
het niveau van € 17.504.870. 
Het managen van de loonkosten is van essentieel belang voor SPOOR aange-
zien de loonkosten de belangrijkste kostenpost vormen voor de organisatie.
Factoren zoals werkgeverslasten in de vorm van pensioenpremie en sociale las-
ten zijn een gegeven, maar kunnen een grote financiële impact hebben. 

De afschrijvingslasten laten een stijgende trend zien en bereiken in 2020 een
niveau van € 747.802. Deze stijging is mede ingegeven door de steeds verder-
gaande invloed van ICT op het onderwijs.

De huisvestinglasten laten, met uitzondering van 2017, een dalende trend zien 
in de komende jaren. 
Daarnaast heeft het meerjarenonderhoudsplan als basis gediend voor het meer-
jarenperspectief.
De meerjarenbegroting groot onderhoud kent een tijdshorizon van 10 jaar met 
elke drie jaar een schouw moment. 

Middels het toepassen van indexeringen is het risico van prijsindexatie in be-
paalde mate ondervangen.

De prognose van de overige lasten is gebaseerd op een extrapolatie van de las-
ten van tot en met het 3e kwartaal 2016.

9.13 Risico inventarisatie

In 2014 heeft een risico inventarisatie plaatsgevonden, welke in 2017 zal wor-
den herijkt. Voor 2017 en volgende jaren gaan wij uit van de volgende risico’s: 

De inrichting van de kwaliteitszorg van het onderwijsaanbod 
Om de kwaliteit goed te monitoren wordt gewerkt met twee instrumenten 
teneinde de kwaliteit te bewaken. Het betreft de Monitor Goed Onderwijs en  
Ultimview (bovenschools leerlingvolgsysteem). Ondanks het gebruik van deze 
instrumenten blijft de kwaliteitszorg een risico. 

Het op orde houden van voldoende kwaliteiten in de teams 
Onderwijs valt of staat met de mensen die lesgeven en met de mensen die lei-
ding geven. De kwaliteit is divers. Gestart is met de lerende organisaties. De ko-
mende jaren zal dit worden voortgezet en vorm krijgen in een eigen academie. 
Deze academie zal modules aanbieden die een bijdrage leveren in de herregis-
tratie voor het schoolleider- en lerarenregister. 

Het hebben van voldoende rapportage en sturing op de kosten. 
De beheersing van de kosten is nog onvoldoende. In 2014 en 2015 was een  
resultaat begroot welke niet is gerealiseerd. Een positief resultaat is in beide jaren 
gerealiseerd. Een betere beheersing en meer in control zijn is noodzakelijk. 
Voor 2017 is gebruik gemaakt van een ander instrument voor het begrotings-
proces. In dit instrument kunnen de gerealiseerde uitgaven worden gevolgd 
waardoor een eerdere bijsturing tot de mogelijkheden behoort. De gedeeltelijke 
onvoorspelbaarheid van de inkomsten blijft echter een risico. 
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De operationele risico’s: 

Krimp 
Op basis van de demografische ontwikkeling wordt een daling van het aantal 
leerlingen verwacht. Deze daling vond echter niet plaats in 2016 terwijl daar 
evenmin sprake was van een wijziging in het marktaandeel. De vraag is of 
er sprake is van een kentering of dat de daling in 2017 zich gaat voortzetten. 
Een krimp heeft niet alleen gevolgen voor het personeel maar ook voor de  
exploitatie van de schoolgebouwen en de instandhouding van het aantal ves-
tigingen als zelfstandige units. 

Ontwikkeling van de werkgeverslasten en compensatie vanuit de overheid 
Sturing op de ontwikkeling van de werkgeverslasten is niet mogelijk omdat 
deze lasten door derden worden opgelegd. Deze ontwikkeling wordt door de 
overheid niet altijd gecompenseerd. 

Ziekteverzuim en de lasten ervan 
Eigen risicodragerschap of niet, de lasten van verzuim zijn een risico. Borging 
van verzuimbeleid is noodzakelijk om juist op beïnvloedbaar verzuim te kun-
nen sturen.

Naleving van Wetgeving 
Verschillende organisaties oefenen controle uit op de naleving van de uitvoer-
ingsvoorschriften. Het betreft het ministerie, het UWV, het Participatiefonds 
en de Belastingdienst. In toenemende mate vindt verhaal plaats. Daarnaast 
worden de voorschriften stringenter en staan soms in contrast met datgene wat 
voor het onderwijs noodzakelijk is. Hoewel de Wet Werk en Zekerheid nog niet 
van toepassing is voor het openbaar onderwijs komt deze wel dichterbij door 
de aanvaarding van de Eerste Kamer van de Wet Normalisering rechtspositie 
ambtenaren. 
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Bijlagen
De leden van het samenwerkend College van Bestuur:
Mevrouw A. Kuiper, SPOOR: Portefeuillehouder Financiën, Huisvesting  
en Servicebureau
De heer J. de Graaf, OPSO: Portefeuillehouder Onderwijs, Personeel en  
Communicatie

Per 1 april 2016 is de heer C.E.J. van Meurs in dienst getreden als voorzitter van 
het College van Bestuur OPSO-SPOOR.
Per 1 april 2016 is de heer J. de Graaf uit dienst getreden bij OPSO en per 1 augustus 
2016 is mevrouw A. Kuiper uit dienst getreden bij SPOOR.
De volgende beleidsstukken zijn door het samenwerkend College van Bestuur in 
2016 vastgesteld:

Datum besluit Besluitenlijst vanaf 01-01-2016

januari Notitie Nieuw Personeel

januari Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 

februari Functieboek 

februari Bestuursformatieplan

februari Meerjarenbegroting 2016-2019

februari Scholingsplan medewerkers Servicebureau

maart Jaarplan 2016 College van Bestuur

maart 
Intentieverklaring Expertisecentrum  

Samenwerkingsverband Waterland

maart Bovenschools Scholingsaanbod 2016-2017 

april Invordering- en Incassoregeling

april Overplaatsingsbeleid 2016-2018

april Jaarverslag en Jaarrekening 2015

juni Marap 1e kwartaal 2016

juni Fusieplan SBO De Botter – SBO Het Tangram

juni Intentieverklaring IKC met obs AkkerDijk

juni Bestemmingsplan ICT 

september Marap tot en met augustus 2016

september Ziekteverzuimbeleid

september Eigen Risicodragerschap Vervangingsfonds

oktober Besluit aanpassing afschrijvingstermijn touchscreens

oktober Ziekteverzuimbeleid (herzien)

december Meerjarenbegroting 2017-2020

Raad van Toezicht OPSO
De heer P. Tange (voorzitter)
De heer E. Dubois (lid)
De heer D.J. van ’t Veer  (lid)

Raad van Toezicht SPOOR 
De heer S. van Geldorp (voorzitter)
De heer P. Huisman (lid)

Raad van Toezicht OPSO-SPOOR
De heer E. van Wattingen (lid)
De heer J. Walter (lid)
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De volgende beleidsstukken zijn in 2016 door de Raad van Toezicht goedgekeurd:

- Meerjarenbegroting 2016-2019 OPSO
- Meerjarenbegroting 2016-2019 SPOOR
- Jaarverslag en Jaarrekening 2015 OPSO
- Jaarverslag en Jaarrekening 2015 SPOOR
- Bestuursoverdracht SBO De Botter naar SBO Het Tangram
- Meerjarenbegroting 2017-2020 OPSO
- Meerjarenbegroting 2017-2020 SPOOR

De volgende themapunten zijn in 2016 behandeld:

- Marap 1e helft 2016
- Marap 2e helft 2016
- Eigen Risicodragerschap Vervangingsfonds
- Bestemmingsplan ICT en Onderwijs
- Evaluatie leden Raden van Toezicht
- Ontwikkeling marktaandeel
     
Aan het eind van het verslagjaar waren de volgende personeelsleden werkzaam 
op het Servicebureau:

Datum besluit Besluitenlijst vanaf 01-01-2016

Mevrouw C. Grol (SPOOR) Managementassistent

Mevrouw L. Koek (OPSO) Managementassistent

Mevrouw C. Wierenga (SPOOR) Receptioniste

Mevrouw B. Lindner (OPSO)
Controller Beleidsmedewerker  

personeelszaken

Mevrouw G. Stavenuiter  

(SPOOR tot 1-6-2016)
Beleidsmedewerker personeelszaken

Mevrouw J. Timmerman

(SPOOR tot 1-6-2016)
Interim Beleidsmedewerker personeelszaken

Mevrouw I. Voorn (SPOOR) Personeelsadviseur en salarisadministratie

De heer J. Wiggering (SPOOR) Personeelsadviseur en salarisadministratie

Mevrouw I. van Steenis (SPOOR) Senior Medewerker personeelszaken 

Mevrouw M. de Graaf (OPSO) Medewerker personeelszaken 

Mevrouw B. van Teeffelen (OPSO) Medewerker personeelszaken 

Mevrouw M. Zandvliet (SPOOR) Senior medewerker Financiën

De heer B. Rodrigues  

(OPSO vanaf 1-5-2016)
Beleidsmedewerker Financiën

Mevrouw M. Kraakman (SPOOR) Interim Senior medewerker Financiën

Mevrouw J. Timmerman (OPSO) Administratief medewerker 

Mevrouw A. van Mourik (SPOOR) Administratief medewerker

Mevrouw P. van Hulsen  

(OPSO tot 1-8-2016)
Medewerker Financiën

Mevrouw M. Hubelmeijer (OPSO) Beleidsmedewerker Huisvesting

De heer P. Swart (SPOOR) Senior medewerker Huisvesting

Mevrouw L. van der Wouw(SPOOR) Senior medewerker Huisvesting

Mevrouw A. van Vliet (OPSO) Medewerker gebouwenbeheer

De heer W. Schuur (SPOOR) Beleidsmedewerker Onderwijs

De heer P. van Dijk (OPSO vanaf 1 april) Beleidsmedewerker Onderwijs

De heer H. Oudega (SPOOR) Beleidsmedewerker ICT 

Mevrouw W. Krieger (SPOOR) Managementassistent Onderwijs
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Aan het eind van het verslagjaar vielen de volgende scholen met de volgende directeuren onder OPSO:

School Brin nr. Naam directier Adres Postcode Plaats

OBS De AkkerDijk 16 MC Mevrouw F. Serné Zichthof 9-11 1445 HC Purmerend

OBS De Boemerang 16 UC De heer D. v. Alfen Jachtwagenstraat 64 1445 NM Purmerend

OBS ‘t Carrousel 16 BZ Mevrouw A. Huizing (vanaf 1-8-2016) Flevostraat 2 1442 PZ Purmerend

OBS De Delta 21 NH
Mevrouw N. Boelens (vanaf 1-8-2016)

Mevrouw E.G. Heijstek vanaf 1-8-2016
Delfland 2 1447 AV Purmerend

OBS De Koempoelan 26 AP De heer E. Stam Gangeslaan 59 1448 BV Purmerend

(V)SO Martin Luther King school 15 DZ De heer W. Mensinga Dr. J. den Uyllaan 10-12 1442 VS Purmerend

OBS De Nieuwe Wereld 27 CJ De heer W. Roos Yellowstone 11 1448 XW Purmerend

OBS Oeboentoe 27 NZ De heer C. van den Berg Zambezilaan 278 1448 PN Purmerend

OBS ’t Pierement 24 BL
Mevrouw N. Boelens (vanaf 1-8-2016)

Mevrouw E.G. Heijstek vanaf 1-8-2016
Beethovenstraat 62-64 1447 RS Purmerend

OBS De Ranonkel 16 HK Mevrouw D. Ayi Boterbloem 3 1441 TT Purmerend

SBO Het Tangram 19 UM De heer R. Narold Slenkstraat 50 1441 MS Purmerend

OBS Weidevogels 25 EA Mevrouw C. Spaan Loirestraat 7 1448 JJ Purmerend

OBS Wheermolen 16 AJ De heer A. Peet Dr. A. Schweitzerlaan 32a 1443 WT Purmerend

OBS Willem Eggert 15 WJ Mevrouw J. Sibie Jan van Egmondstraat 14 1441 HM Purmerend
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Aan het eind van het verslagjaar vielen de volgende scholen met de volgende directeuren onder SPOOR:

School Brin nr. Naam directeur Adres Postcode Plaats

OBS De Bloeiende Perelaar 09IQ De heer A. van der Lee Middenpad 1 1461 BW Zuidoostbeemster

OBS De Blauwe Morgenster 10VP De heer H. Lonnee Nic. Cromhoutlaan 2 1462 JL Middenbeemster

OBS De Piramide 09ES Mevrouw M. Alting (vanaf 1-8-2016) Langemeerstraat 14A 1135 JE Edam

OBS Ds. J.L. de Wagemaker 09DS De heer H. Kuijs Poortwachtersweg 3 1121 JX Landsmeer

OBS De Stap 09ZP Mevrouw G. van Wijk Ds. M.L. Kingstraat 2d 1121 CP Landsmeer

OBS De Fuik 11SO De heer H. Kuijs (a.i.) Den Ilp 88 1127 PH Den Ilp

OBS De Gouwzee 18MH Mevrouw A. Sijm Wilhelminalaan 58 1141 CW Monnickendam

OBS De Fuut 18JD Mevrouw C. Steur Avegaar 85 1141 JL Monnickendam

OBS De Havenrakkers 18JE De heer P. Bakker Nieuwland 32 151 BA Broek in Waterland

OBS De Overhaal 18KX Mevrouw M. Baans Zuiderwaarder Dorps-straat 41 1153 PD Zuiderwoude

OBS H.M. van Randwijk 11GT mevrouw A. Lammers Gruttostraat 3 1452 XH Ilpendam

OBS Wijdewormer 04IA Mevrouw J. den Otter (vanaf 1-8-2016) Wijdewormerplein 1 1456 CB Wijdewormer

OBS De Harpoen 18EP Mevrouw J. den Otter Weiver 2 1546 LB Jisp

OBS De Eendragt 18MN Mevrouw C. Meulenbelt wnd. (vanaf 1-8-2016) Zandweg 15 1531 AJ Wormer

OBS Weremere 18NU Mevrouw C. van den Berg Kameelstraat 15 1531 EK Wormer

OBS De Kweekvijver 18KJ De heer H.H. Straatmijer Paling 2 1511 LK Oostzaan

OBS De Rietkraag 18LU Mevrouw J.C. v.d. Lippe Rietschoot 342 1511 LK Oostzaan

OBS Noorderschool 18NH Mevrouw J.C. v.d. Lippe De Haal 44 1511 AS Oostzaan

OBS De Koningsspil 18QD Mevrouw S. Dolstra (vanaf 1-2-2016) Seevancksweg 93 1474 HT Oosthuizen

OBS Meester Haye 18UD De heer D. Knip Beets 52 1475 JD Beets

OBS ‘t Tilletje 18OZ De heer D. Knip Warder 126/128 1473 PH Warder

OBS Prinses Beatrix 18TA De heer D. Knip Kwadijk 92 1471 CE Kwadijk

OBS Middelie 18SF De heer D. Knip Middelie 92 1472 GT Middelie
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Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

GMR leden per 31 december 2016

Mevrouw I. Wilharm (voorzitter) personeel OBS De Fuut (SPOOR)

Mevrouw M. Gedikink personeel (V)SO M.L. Kingschool (OPSO)

Mevrouw A. Koenen-Brevé personeel OBS Wheermolen (OPSO)

De heer M. Broekman personeel (V)SO M.L. Kingschool (OPSO)

Mevrouw M. Cornelissen personeel OBS De Eendragt (SPOOR)

Mevrouw M. Riecker personeel OBS De Piramide (SPOOR)

Mevrouw A. Poppelier (vice vrz) Personeel SBO Het Tangram (OPSO)

Mevrouw P. Doorn-Bosch ouder OBS Wheermolen (OPSO)

De heer H. Zuidinga ouder OBS Willem Eggert (OPSO)

Mevrouw C. Ruis ouder OBS Oeboentoe (OPSO)

De heer R. Galesloot ouder OBS De Koempoelan (OPSO)

De heer P. ten Bruggencate ouder
OBS De Blauwe Morgenster  

(SPOOR)

De heer R. Lagrand ouder
OBS De Gouwzee /  

OBS De Overhaal (SPOOR)

Mevrouw M. Visser ouder OBS De Gouwzee (SPOOR)

Mevrouw K. Kloosterman ouder OBS De Fuut (SPOOR)

De heer R. de Groot Ambtelijk secretaris
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In 2016 zijn de volgende beleidsstukken voor instemming, advies of ter  
informatie aan de GMR aangeboden:

- Overplaatsingsbeleid OPSO en SPOOR
- Bestuursformatieplan OPSO en SPOOR
- Privacyreglement OPSO en SPOOR
- Begroting 2016 OPSO en SPOOR
- Bestemmingsplan ICT
- Jaarverslagen en Jaarrekeningen OPSO en SPOOR
- Functiemix OPSO en SPOOR
- Ziekteverzuimbeleid OPSO en SPOOR
- Eigen Risicodragerschap Vervangingsfonds OPSO en SPOOR
- Meerjarenbegroting 2017- 2020 OPSO en SPOOR
- IPAP-verzekering
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