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Inleiding/Voorwoord
Stichting PlatOO, bestuur openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs biedt u hierbij het jaarverslag
2018 aan.
Het jaarverslag bestaat uit een verslag van het College van Bestuur, een verslag van de Raad van
Toezicht en de jaarrekening.
In 2016 heeft PlatOO de strategische koers voor de periode tot en met 2020 vastgesteld. Uitgangspunt
in ons strategisch beleidsplan, getiteld “In Dialoog”, zijn de drie kernthema’s: goed onderwijs, de leraar
en verantwoord sturen. Tegelijkertijd willen we ons bezinnen op de toegevoegde waarde van onderwijs
in het huidige tijdsgewricht en van daaruit kijken naar wat beter zou kunnen. In het plan staat de leraar
centraal. Hij is de voornaamste schakel naar goed onderwijs. Samen met alle betrokkenen rondom onze
scholen willen we in dialoog blijven over goed onderwijs nu en in de toekomst.
Ook in 2018 hebben we mooie successen geboekt. Zo is er op bovenschools niveau gewerkt aan de
verdere organisatorische inbedding van de staftaken op met name financieel en personeel gebied.
Voor De Mijlpaal in Nuenen is het definitieve besluit tot start van de nieuwbouw genomen.
Onze stichting heeft een uitgebreid inspectiebezoek gehad in het kader van het nieuwe toezicht. In dit
nieuwe toezicht staat het bestuurlijk handelen en de bestuurlijke lijn centraal. De inspectie heeft ons
positief beoordeeld. We zijn daar blij mee en hebben dat met elkaar gevierd.
2018 is een bijzonder jaar geweest als we kijken naar de landelijke acties die leraren hebben gevoerd.
Wij erkennen het belang van goed onderwijs en dat er meer middelen nodig zijn om dit goed onderwijs
te kunnen blijven geven: om mensen te belonen voor goede prestaties, om meer expertise te
ontwikkelen, om meer personeel te benoemen en om nog meer kwaliteit te bieden.
We hebben met elkaar het belang van de professionele ruimte van de leraar verkend en onderkend.
Op alle scholen zijn dientengevolge initiatieven gestart om te komen tot een andere inrichting van de
organisatie, waardoor we nog meer uitvoering kunnen geven aan de opdracht die wij vanuit passend
onderwijs hebben. Als lerende organisatie willen we de betrokkenheid, de professionaliteit en het
eigenaarschap van de leraar bevorderen.
Tenslotte waren de mensen op onze scholen als immer positief kritisch op de rendementen van hun
onderwijs. Mensen die weten dat goed onderwijs er toe doet; daar zijn wij trots op!

Annemie Martens
College van Bestuur PlatOO
Maart 2019
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Hoofdstuk 1. De organisatie
Stichting PlatOO
Stichting PlatOO is een onderscheidend en innovatief schoolbestuur voor openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs. Onderscheidend in kwaliteit, maar ook in transparantie en tolerantie. PlatOO
heeft 15 basisscholen, waarvan 12 openbaar en 3 algemeen bijzonder, verspreid over 8 gemeenten in
de regio Helmond/Eindhoven.
De 15 scholen van PlatOO
OBS De Horizon
OBS Het Toverkruid
OBS De Bron
OBS de Hasselbraam
OBS ’t Schrijverke
OBS ’t Einder
OBS de Kleine Kapitein
OBS De Driehoek
OBS Het Klokhuis
BS De Mijlpaal
OBS de Rietpluim
OBS de Ranonkel
BS De Ruimte
OBS de Regenboog
BS de Krommen Hoek

gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente

Asten
Asten
Deurne
Deurne
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel
Gemert-Bakel
Laarbeek
Laarbeek
Nuenen c.a.
Nuenen c.a.
Someren
Son en Breugel
Son en Breugel
Son en Breugel

1.1 Missie en visie
Het Mission Statement van PlatOO dateert uit 2012, is opgenomen in het vigerende strategisch
beleidsplan, en is wat ons betreft nog reuze actueel. We leggen accent bij onze drijfveer, onze
werkwijze en onze identiteit. Kort gezegd:
Passie
Prestatie
PlatOO
Passie
Werken in het onderwijs is een vak. Een vak waar je trots op mag zijn. Bij PlatOO werken wij met trotse
vakmensen. Mensen die weten wat ze doen en waarom ze het doen zoals ze het doen:
NIET OMDAT HET MOET, MAAR OMDAT HET ERTOE DOET!
Prestatie
We vinden het bij PlatOO normaal dat we net dat stapje extra vragen van elkaar (van collega’s, van
kinderen en van ouders). Net dat stapje extra t.b.v. de brede ontwikkeling van kinderen: dat is onze
tweede natuur.
PlatOO
Wij zijn van oudsher een organisatie voor openbaar onderwijs in zuidoost Brabant. Later zijn daar
scholen van bijzonder neutrale signatuur bij gekomen. Al onze scholen hebben een bestaansgrond die
voor een groot deel is gelegitimeerd als alternatief voor het alom aanwezige RK-onderwijs in de regio.
Nog altijd staat PlatOO voor onderscheidend en innovatief onderwijs. Onderscheidend in kwaliteit, maar
ook in transparantie en tolerantie. PlatOO-scholen omarmen de cultureel-pluriforme samenleving waarin
we in Nederland samen leven. We laten inbreng van ouders en andere betrokkenen bij onze scholen
zwaar wegen. Tegelijkertijd gaan we niet zomaar mee in trends en staan we kritisch tegenover van
buiten opgelegde veranderingen. Het moet ons wel passen!
Aan de visie van PlatOO; passie, prestatie, PlatOO, geven wij uiting door middel van een viertal
kernwaarden. Deze zijn bepalend voor de wijze waarop wij als organisatie voor openbaar en algemeen
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toegankelijk onderwijs gekend en herkend willen worden en komen voort uit de wezenskenmerken van
het openbaar onderwijs zoals verankerd in onze identiteit.
Iedereen is hier welkom!
toegang voor iedereen
mensen ontmoeten

Wij maken samen het verschil!
openheid als basis van een gezonde
organisatie
samenwerken als meerwaarde
betrokkenheid als bindende factor

Hier werken trotse vakmensen!
personeel, de kracht van de organisatie

Wij zetten net dat stapje extra!
aandacht voor de totale ontwikkeling
ruimte voor mensen
actueel, dynamisch en verantwoord

Missie en visie geven inzicht in het wezen van de organisatie en in de inspiratie die mensen van PlatOO
vinden in hun werk. Dit impliceert gedeelde kernwaarden die eigen zijn gemaakt en die herkenbaar zijn
in kwaliteiten van onze mensen.
PlatOO is een professionele leergemeenschap die blijvend excelleert op de volgende kernkwaliteiten:
openheid
maatschappelijke betrokkenheid
kindgerichtheid
samenwerking met mensen
leren van en met elkaar
innovatief
sensitief en respectvol

In de huidige maatschappij vinden we onze kernkwaliteit openheid enorm relevant. We zijn openbaar
primair onderwijs, we staan midden in de samenleving, we hebben de toekomst onderhanden! Dat
maakt dat we een extra opdracht hebben in een tijd waarin mensen steeds vaker de neiging hebben
om het vreemde en het nieuwe te wantrouwen. Een tijd ook waarin veiligheid wordt gezocht in oude
zekerheden en waarin regelmatig de luiken worden gesloten.
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1.2 Inrichting
PlatOO is een stichting samenwerkingsbestuur voor openbaar en bijzonder neutraal onderwijs.
Sinds 1 januari 2009 werkt PlatOO met een College van Bestuur - Raad van Toezicht model. Daar is
expliciet voor gekozen vanwege de voor een maatschappelijke onderneming zo noodzakelijke scheiding
van bestuur en toezicht.

Het College van Bestuur werd in 2018 gevormd door Mw. A.M.B. Martens*)1.
Zo’n 290 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor ruim 3.000 leerlingen op 15 scholen.
Iedere school heeft zijn eigen directeur.
Bovenschools is een staf werkzaam, bestaande uit beleidsmedewerkers op het terrein van Financiën,
Onderwijskwaliteit en HRM, een financieel medewerker, medewerkers personele en salaris zaken en een
secretariaat, samen goed voor ca. 4,5 fte. De staf is zowel voor het CvB als voor de directeuren
werkzaam.
Het toezichthoudend orgaan bestaat uit een Raad van Toezicht (RvT). De leden van de RvT zijn
benoemd door de gemeenteraden van de 8 gemeenten, op bindende voordracht van een commissie
bestaande uit ouder- en personeelsleden van de GMR en uit leden van de Colleges van B&W zelf. De
RvT bestond in 2018 uit de volgende personen:
Dhr. F. van Engelen, voorzitter
Mw. M. van der Smissen, vice-voorzitter
Mw. K. Ali, lid
Dhr. R. van der Zanden, lid
Dhr. D. Zumker, lid
Verticale verantwoordingscycli
Management – College van Bestuur
Tussen bestuur en management van de scholen zijn resultaatafspraken gemaakt die tweemaal per jaar
worden gemonitord in een voortgangsgesprek tussen CvB en directie van de respectievelijke scholen.

1

Mw. Martens is sinds 2014 uit hoofde van haar functie tevens bestuurslid van het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs PO regio Helmond –Peelland.
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College van Bestuur - toezichthouder
Voorts is er tussen het bestuur en de toezichthouder verantwoording in de vorm van
voortgangsrapportages per kwartaal met als basis gezamenlijk opgestelde prestatie-indicatoren. Deze
indicatoren worden tevens regelmatig geëvalueerd en zonodig aangepast aan de actualiteit.
Horizontale verantwoording
In het kader van governance is PlatOO blijvend actief in het vinden van passende vormen van
ouderbetrokkenheid. Ook in 2018 hebben we opnieuw ons best gedaan om de ontwikkeling en
monitoring van het schoolbeleid te laten plaatsvinden in dialoog met de ouders (horizontale
verantwoording). In recente beleidsnotities van PlatOO wordt de importantie van het educatief
partnerschap als volgt verantwoord.
Educatief partnerschap is gezamenlijkheid van handelen en wederkerigheid voor ieders bijdrage aan de
ontwikkeling van het kind.
Geen klant, maar partner
Wederkerigheid bepaalt dat er sprake is van daadwerkelijk partnerschap. De school ziet het als haar
verantwoordelijkheid om een professionele dialoog aan te gaan met ouders met als doel hen medeeigenaar maken van het ontwikkel- en leerproces van hun kind.
De partnerrelatie tussen ouders en school is gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect. De school
toont respect voor de culturele en sociale achtergrond van het kind en de ouders, voor de gezinsvorm
en de opvoedingsstijl die ouders hanteren. Andersom tonen ouders waardering en respect voor de
keuzes die de professionals maken.
Maatwerk
Educatief partnerschap wordt ook gekenmerkt door maatwerk. Maatwerk in de samenwerking wordt
bepaald door het kind. Ieder kind is anders en vraagt iets anders van de samenwerking.
Zichtbaar in de school
In de school wordt het educatief partnerschap zichtbaar gemaakt op de onderdelen:
● Samenwerking rondom het individuele kind is vormgegeven in een schooleigen visie op
partnerschap die voor ouders in een afsprakendocument concreet wordt gemaakt. Hierin is de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ontwikkeling van het kind vastgelegd.
● Ouders en school houden periodieke gesprekken waaruit afspraken voortvloeien voor
interventies op school en thuis.
● Ouders zijn betrokken bij school en helpen mee activiteiten samen te organiseren.
● De school communiceert over wat er gebeurt op school en actuele relevante documentatie
wordt voor ouders toegankelijk gemaakt.
● Met inachtneming van de eigen professionele verantwoordelijkheid staat de school open voor
ideeën en suggesties van ouders over wat er op school beter kan.
● De school wijst ouders, indien noodzakelijk, op de mogelijkheden voor
opvoedingsondersteuning.
● De school heeft een schoolcontactpersoon.

1.3 Verantwoord sturen
Vanuit ons strategisch beleidsplan 2016-2020 hebben we een programma gericht op verantwoord
sturen. Om ons sterker te richten op onze onderwijsopdracht zijn we in gesprek gegaan over de
verbetercultuur en het dichter bij de bedoeling2 komen, directeuren meer te betrekken bij beleid en
verantwoording.

2

W. Hart, Anders vasthouden, in ontmoeting met Marius Buiting en Ruud Klarenbeek, Vakmedianet 2017.
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Aanloop anders organiseren
In het najaar van 2018 heeft het College van Bestuur samen met de directeuren en een aantal
stafmedewerkers een viertal studiedagen gehouden. Centraal tijdens deze studiedagen stond de vraag
hoe we meer vanuit de bedoeling kunnen werken en wat dat van ons vraagt in het ‘anders
organiseren’. Dit wil zeggen dat de Why (waarom zijn wij PlatOO en waarom bestaan wij), lees de
bedoeling, leidend is en de systemen en structuren ondersteunend zijn aan de bedoeling. Daarbij is de
denkrichting van binnenuit naar buiten.
Tijdens deze studiedagen hebben we met elkaar concrete afspraken gemaakt over inrichting, structuur
en organogram waarbij de verhoudingen en samenwerking tussen bestuurder, directeuren en
medewerkers van het stafbureau duidelijk zijn. Dit betekent dat directeuren en beleidsmedewerkers
vanaf januari 2019 werken met scholen- en expertteams. Binnen de scholen kan betrokkenheid en
eigenaarschap van leraren ook steeds meer een plek krijgen doordat er in diverse scholen gewerkt
wordt in onderwijsteams en expertteams.
Binnen de RvT heeft verantwoord sturen ook aandacht gekregen en is er sprake van een herijking van
het toezichtkader. Uitgangspunt van het geactualiseerde toezichtkader is openheid, vertrouwen in
elkaar en de aandacht ook voor zachte waarden zoals gedrag, attitude en vertrouwen.
De uitgangspunten van het toezichtkader zijn tevens het fundament om als bestuurder en directeuren
met elkaar het gesprek te voeren over “de bedoeling” van het onderwijs. In de eerste helft van 2019
actualiseren we hieruit voortvloeiend de bestuursfilosofie en het managementstatuut.

B. van der Hilst, blauwdruk voor de emergente school, de noodzaak voor horizontale sturing in
onderwijsorganisaties, 2015.
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Hoofdstuk 2. Strategie en beleid
2.1

In dialoog: Strategisch beleid 2016-2020

Dit zijn de thema’s vanuit het strategisch beleid waar PlatOO zich vanaf medio 2016 op richt:
De leraar! Ruimte en waardering voor de professional
De ambitie van PlatOO op het gebied van ‘goed onderwijs’ kan alleen dan verwezenlijkt worden als we
blijvend gericht investeren in de kracht van de leraar. Wie de leraar in zijn kracht zet, werkt aan
versteviging van de basis van goed onderwijs. We bieden leraren passende scholing; we investeren in
het leren van en met elkaar middels leernetwerken en laten initiatieven oppoppen. Middels PlatOOlab
willen we het ondernemerschap en het innovatief vermogen van de leraar stimuleren. Op schoolniveau
betrekt men de professional bij de schoolontwikkeling en werkt men steeds vaker in onderwijsteams
waardoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt ervaren.
Goed onderwijs! Persoonlijke aandacht voor het kind en in dialoog met de wereld
Goed onderwijs is passend onderwijs en vereist maatwerk.
Als je maatwerk levert, neem je het verschil als uitgangspunt. Het is dan van belang om te kunnen
diversifiëren en te variëren. Niet zozeer in de zin van gepersonaliseerd leren (in de vorm van het
aanbieden van een lesproduct), maar eerder in de zin van onderwijzen met persoonlijke aandacht voor
en in relatie met het lerende kind.
Voor het kunnen leveren van maatwerk is het noodzakelijk om bij de organisatie van je onderwijs
leerlijnen en referentiedoelen als basis te nemen voor het in te richten curriculum.
Naast de aandacht voor de 21th century skills zal er meer aandacht moet zijn voor zachte en
collectiverende waarden; een thema wat we in 2017 nader hebben verkend middels een dialoogavond
met GMR, CvB, RvT en directeuren.
Verantwoord sturen! Heldere lijnen, stevige afspraken
Om de gewenste continue professionele dialoog binnen de scholen mogelijk te maken, is het
noodzakelijk dat de onderwijskundig leiders zich bovenschools gesteund weten door doortastend
personeelsbeleid. Daarnaast zal een goed uitgewerkte en beredeneerde taken-, bevoegdheden- en
verantwoordelijkhedenstructuur (TBV-structuur) bijdragen aan het gesmeerd lopen van de organisatie.

2.2 Strategische beleidsdoelen 2016-2020
Meerjarenbeleid 2016-2020
In de onderstaande matrix zijn vanuit de hierboven genoemde thema’s de strategische beleidsdoelen en
de geplande uitvoering ervan in de tijd uitgezet. Zie voor de toelichting op de doelen het Strategisch
beleidsplan van PlatOO 2016-2020.
Beleidsrealisatie 2018
Hoofdlijnen uit de evaluatie van het jaarplan 2017-2018, afgeleid van het strategisch beleidsplan.
BELEIDSTHEMA
Professionele ruimte leraar
PlatOO-LAB 2.0;
ondernemerschap

Professionele ruimte leraar

REALISATIE
In schooljaar 2017-2018 zijn er 10 projecten opgestart vanuit
PlatOO-LAB 2.0, conform beleidsnotitie 2017-2020. De
coördinatoren hebben lerarenteams intensief geïnformeerd en flink
geïnvesteerd in PR en het uitbreiden van hun eigen netwerk. De
resultaten hebben geleid tot verhoging van ondernemerschap en
innovatief vermogen van de 10 betrokken leraren. In 2019
monitoren we steviger de versteviging van het leraarschap.
Leraren hebben ruimte om hun handelingsvermogen te vergroten
vanuit projecten PlatOO-LAB 2.0, het uitwisselen van ervaringen
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vergroten
handelingsvermogen

Professionele ruimte leraar
expertisepool

Professionele ruimte leraar
verbetering organisatie
structuur/cultuur

Goed onderwijs

Goed onderwijs

Goed onderwijs
Werken met leerlijnen
Verantwoord sturen
kwaliteitskader

Verantwoord sturen
bedrijfsvoering en HRM

Verantwoord sturen
bedrijfsvoering en HRM

binnen leernetwerken, deelname aan informatiebijeenkomsten en
scholing. De veranderingen binnen de organisatiestructuur-cultuur
dragen ook bij aan het vergroten van het handelingsvermogen van
de leraar. In totaal zijn 40 leraren actief geweest in leernetwerken
(ICT, leerlingenzorg, excellentie) waarbij ze ervaringen delen en
waarin ze leren van en met elkaar. Naast de geplande leernetwerken
is er in 2018 ook een pop-up netwerk ontstaan van het jonge kind.
12 leraren hebben op eigen initiatief hun onderwijsaanbod voor het
jonge kind gedeeld.
Het in beeld brengen van de aanwezige expertise en inzetbaarheid
wordt in 2019 opgepakt bij uitbreiding van de coördinatie
onderwijskwaliteit in samenwerking met de HR beleidsmedewerker.
Inzet van de gedragswetenschappers wordt geëvalueerd met de
directeuren/interne coördinatoren leerlingenondersteuning/IB.
5 scholen hebben een Professionele Leer Gemeenschap (PLG)-traject
doorlopen met ondersteuning van Ben van der Hilst. Dit traject krijgt
een vervolg in 2018-2019 in scholings/intervisiebijeenkomsten met
de schoolleiders en alle betrokken procesbegeleiders van de
betreffende scholen. Tevens is een groep volgscholen gestart.
Begeleiding wordt gerealiseerd vanuit Marnixacademie.
Onderwijs aan hoogbegaafden, conform beleidsplan 2015-2020:
In samenwerking met de Radbouduniversiteit heeft onderzoek
plaatsgevonden om het arrangement vanuit de excellentiebrigade te
versterken. Het aandachtspunt transfer van thuisklas - plusklas thuisklas is opgepakt in aanvullende afstemmingsafspraken en twee
scholingsmomenten vanuit Bureau Wolters. Ook hieraan wordt
wederom onderzoek vanuit de Radbouduniversiteit gekoppeld. Er
zijn 8 plusklassen geweest waar in totaal 96 kinderen deelgenomen
hebben. Vanuit gesprekken met ouders en betreffende leerlingen
zijn positieve ervaringen teruggehoord.
Voorschoolse periode:
De visienota Jonge Kind is uitgewerkt en vastgesteld. PlatOO kiest
hierbij niet voor een IKC maar voor verdere ontwikkeling van een
basisvoorziening.
Om het onderwijs beter af te stemmen op behoeftes van leerlingen
ligt de focus op het werken met leerlijnen. Dit is een binnen de
scholen een continue ontwikkeling.
Het toezichtkader van de Raad van Toezicht is herijkt. De code goed
bestuur is geactualiseerd. De onderwijskwaliteit binnen PlatOO is
onder de loep genomen. Bevindingen van kwaliteitszorg en
kwaliteitscultuur zijn vertaald naar actiepunten in het jaarplan 20182019.
Het financieel beleidsplan 2018-2021 en de uitgezette acties op
basis van de risicoanalyse zomer 2017, vormt de basis voor een
financieel gezonde organisatie. Het stafbureau is uitgebreid met een
strategisch beleidsmedewerker HR (0,8 fte). Dit voorziet duidelijk in
een behoefte van de directeuren.
Er is een groot lerarentekort geweest, m.n. in de wintermaanden
vanwege een hoog ziekteverzuim. Het ziekteverzuim wordt in beeld
gebracht om dit te vertalen naar ‘beleid op verzuim’. Vanwege
ervaren werkdruk en voor salarisverhoging hebben leraren 2 dagen
gestaakt en een uur het werk stilgelegd. Alle PlatOO-scholen waren
dicht.
Voorgestelde registratie voor leraren is niet uitgevoerd. Alle
directeuren zijn geregistreerd in het schoolleidersregister.
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Verantwoord sturen
ICT

Verantwoord sturen
AO bedrijfsprocessen

Verantwoord sturen
AVG

Tussentijdse stand van zaken uit tussenrapportage van het
bestuursbeleidsplan ‘Innovatie- en investeringsplan onderwijs
en ICT PlatOO 2015-2020’ (I&I-plan).
De globale indruk na drie jaar I&I-plan in werking is dat er op
meerdere niveaus van PlatOO sprake is van een groeiend
urgentiebesef ten aanzien van de rol en positie van ICT, innovatie en
technologie. Tegelijk zijn een flink aantal scholen in beweging
gekomen richting diepe implementatie van ICT. Daarbij stellen we
vast dat na een ambitieuze start het ontwikkelingstempo tussen de
scholen zeer uiteenlopend is evenals de gerealiseerde positie van de
scholen ten opzichte van de I&I-doelen.
In de tussenrapportage zijn adviezen geformuleerd op de korte en
middellange termijn om de doelen uit het I&I-plan verder te
realiseren.
Alle relevante werkprocessen voor personeelsleden zijn
gedigitaliseerd. Het systeem van AFAS is hierin leidend.
Werkprocessen zijn uitgewerkt in stroomschema’s. Een handboek AO
is in 2018-2019 in uitvoering gezet.
Hebben ons georiënteerd op wet- en regelgeving. Alle scholen
hebben, met medewerking van Fontys studenten, een quickscan
uitgevoerd en is een functionaris voor de gegevensbescherming
benoemd.
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Hoofdstuk 3. Onderwijskwaliteit
3.1 Waardering van ons onderwijs
Leerlingen en ouders/verzorgers
Leerlingen
Alle PlatOO-scholen werken met een vorm van een Kinder Medezeggenschap Raad (KMR). Via deze raad
is de medezeggenschap van leerlingen over een diversiteit aan onderwerpen geregeld. Om kinderen
nog meer te betrekken bij hun ontwikkeling is er op de PlatOO-scholen veel aandacht voor het
ontwikkelen van eigenaarschap. Daar vormen kind-ouder-school-gesprekken steeds vaker een rol in.
Ouders/verzorgers
Wij zien ouders als partners en hebben educatief partnerschap hoog in het vaandel. Ouders worden op
verschillende manieren betrokken bij de gang van zaken op school en de ontwikkeling van hun kind.
Iedere school maakt gebruik van de geijkte kanalen als een schoolgids, periodieke nieuwsbrief, digitale
media, jaarlijkse informatieavonden en tussentijdse rapportgesprekken. Bij de rapportgesprekken wordt
steeds vaker gekozen voor kind-ouder-schoolgesprekken, waarin ontwikkelingen en kinddoelen
onderwerp van gesprek zijn.
Ouders zijn vertegenwoordigd in een medezeggenschap per school en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad voor PlatOO-brede zaken. Binnen de GMR vindt een professionaliseringsslag
plaats om de inhoudelijke en kritische inspraak te kunnen versterken.
Medewerkers
Medewerkers van PlatOO weten zich vertegenwoordigd door een medezeggenschap per school en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor PlatOO-brede zaken.
Binnen het strategisch beleidsplan zijn diverse activiteiten opgenomen om de professionele ruimte van
leraren te vergroten. PlatOO-LAB 2.0 en ontwikkelingen binnen de scholen naar het werken in een
teamgerichte organisatie structuur dragen hieraan bij.
Tevredenheidsonderzoeken
In schooljaar 2017-2018 zijn gesprekken geweest met de GMR in het kader van ervaren werkdruk. Naar
aanleiding van opgestelde vragen is het Vervangingsfonds begin 2018 ingeschakeld om meer zicht te
krijgen op de ervaren werkdruk. Medewerkers hebben in mindere mate het belang van dit onderzoek
ingezien. Het instrument is niet positief ontvangen.
Binnen de scholen wordt regelmatig gepolst bij ouders op basis van ingezet of vigerend beleid bv.
evaluatie van kind-ouder-schoolgesprekken.
Maatschappij en overheden
De onderwijsinspectie
In maart 2018 heeft een vierjaarlijks onderzoek plaatsgevonden in het kader van het nieuwe
toezichtskader. Bij dit bestuursonderzoek is de hele organisatie doorgelicht en zijn 6 scholen van PlatOO
uitgebreid bezocht. PlatOO is positief beoordeeld en heeft een positief verslag ontvangen. Belangrijkste
punten uit het verslag:
Binnen het bestuur ligt een goede basis om samen met de doelen en plannen aan de slag te gaan.
Daarbij is er ruimte voor scholen om dat op een eigen manier te doen.
Het bestuur is financieel gezond.
De kwaliteitssystematiek van het bestuur en de scholen voldoet aan de wet, maar kan nog versterkt
worden.
Het bestuur valt onder het basistoezicht en wordt over vier jaar opnieuw onderzocht.
De inspectie heeft alle scholen van PlatOO een basisarrangement toegekend.
Het resultaat is uitgebreid gevierd in september 2018.
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Klachtenregeling
PlatOO kent een klachtenregeling. PlatOO is aangesloten bij de onafhankelijke Stichting
Onderwijsgeschillen. Het betreft één loket voor zowel klachten, bezwaren als geschillen in het
onderwijs. In de schoolgidsen van alle PlatOO-scholen is een passage gewijd aan de klachtenprocedure.
Op alle scholen is een schoolcontactpersoon aanwezig. Extern kan er een vertrouwenspersoon worden
ingehuurd door medewerkers.
Daarnaast zijn er in samenspraak met de GMR twee externe vertrouwenspersonen voor medewerkers
en ouders geworven in 2018. Op verzoek van de GMR zijn dit een man en een vrouw. In het ontvangen
jaarverslag van de externe vertrouwenspersoon zijn twee klachten opgenomen.
In 2018 zijn er 2 geregistreerde klachten bij PlatOO binnengekomen. Eén klacht had betrekking op de
groepsverdeling en een klacht m.b.t. ongewenst tussen leerlingen. Deze zijn door het bestuur naar
tevredenheid van de klagers afgehandeld.

3.2 Resultaten
De scholen van PlatOO hebben ruimte om binnen de gestelde beleidskaders een keuze te maken voor
de Eindtoetsleverancier. Hieronder de keuzes van de verschillende scholen. De toetsontwikkelaars
hanteren nog verschillende normeringen. Zij zijn in afstemming met elkaar om normen van de
verschillende toetsen op elkaar af te stemmen.

Wat zien we?
Schooljaar 2017-2018
● 12 van de 15 scholen behalen resultaten boven de ondergrens van hun normgroep, 2 van deze
scholen hebben voor het eerst met een ander toets gewerkt (overstap van CET naar IEP en van
IEP naar AMN).
● 3 van de 15 scholen behalen resultaten onder de ondergrens van hun normgroep, 2 van de 3
hebben voor het eerst de digitale versie van de CET afgenomen, 1 van de 3 heeft voor het eerst
de Route 8 afgenomen. Scholen stellen naar aanleiding van hun eindtoets een plan van aanpak
op.
● Van de 12 scholen waarbij het landelijk gemiddelde bekend is halen 9 scholen een resultaat op
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●

of boven het landelijk gemiddelde.
De spreiding in resultaten op eenzelfde toets tussen de verschillende scholen is groot, zeker als
deze worden afgezet tegen de schoolnorm.

Over 3 schooljaren
● Vanaf 2016-2017 zijn er verschillende toetsen in gebruik.
● Jaarlijks laten 10 van de 15 scholen een resultaat boven het landelijk gemiddelde zien.
○ In 2016 laten 5 scholen een resultaat onder de ondergrens van hun normgroep zien.
Daarnaast laat een 6e school ook een resultaat onder het gemiddelde van de eigen
norm groep zien, ondanks een resultaat op het landelijk gemiddelde.
○ We zien in 2017 5 scholen met een resultaat onder het landelijk gemiddelde, daarvan
behalen 2 scholen ook een resultaat onder de ondergrens van hun normgroep.
○ We zien in 2018 5 scholen met een resultaat onder het landelijk gemiddelde, daarvan
behalen 3 scholen een resultaat onder de ondergrens van hun normgroep. Analyses en
vervolgstappen vinden op schoolniveau plaats.

3.2.1 uitstroom VO 2018

Op onderdelen zien we verschillen in verwijsgedrag van PlatOO-scholen t.o.v. landelijk verwijsgedrag.
We zien binnen PlatOO relatief iets minder leerlingen met een VWO-advies. Daarnaast zien we meer
leerlingen met een havo-vwo en t-havo advies. Een nadere analyse vindt plaats in 2019.
PlatOO heeft te maken met veel scholen voor Voortgezet Onderwijs. In sommige gemeenten is er
sprake van één VO-school, regelmatig met meerdere locaties. De locaties zijn vaak gekoppeld aan een
uitstroomniveau. Vaak is er sprake van een VMBO-locatie, soms gekoppeld met praktijkonderwijs en
een VMBO-t t/m VWO-locatie.

3.2.2 Passend Onderwijs - goed onderwijs voor alle kinderen
We vinden het belangrijk om vanuit preventief handelen zoveel mogelijk kinderen onderwijs op maat te
kunnen bieden. Het goed in kaart brengen van de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften is
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daarbij belangrijk. De leraren worden hierbij mede ondersteund door de binnen PlatOO aanwezige
Interne Expertise (IEP). Op dit moment betreft dit structureel de inzet van twee oud-AB-ers vanuit
cluster 4 (gedragsmoeilijkheden). Zij ondersteunen op aanvraag de scholen door klassenobservaties SVIB-trajecten - groepstrajecten (onder andere groeiende groep, meidenvenijn) - leerlingtrajecten
(onder andere SVIB - Brainblocks - lichte psycho-educatie). Zij organiseren ook jaarlijks een aantal
informatieve (scholings) bijeenkomsten gericht op autisme - autisme belevingscircuit.
Preventief handelen wordt ook ondersteund door georganiseerde leernetwerken zoals ICT-netwerk, LNW
excellentie, LNW onderwijskwaliteit en LNW administratieve krachten. Binnen deze Leernetwerken wordt
kennis gedeeld, worden ervaringen uitgewisseld.
Daarnaast ontstaan regelmatig spontane schooloverstijgende bijeenkomsten waarin leraren op eigen
initiatief ervaringen en kennis uitwisselen en kennis maken met elkaars werkwijzen.
Om goed in te kunnen spelen op de onderwijsbehoeften van alle kinderen brengen de scholen jaarlijks
een schoolpopulatie in beeld. Onder andere op basis daarvan bepalen zij beleid en ontwikkelactiviteiten.
Dit overzicht wordt jaarlijks toegevoegd aan het ondersteuningsplan.
Daarnaast brengen scholen jaarlijks hun marktpositie in beeld.

3.2.3 Passend onderwijs en excellentie
Het onderwijs aan hoogbegaafden wordt sinds 2012 binnen PlatOO vormgegeven vanuit de
excellentiebrigade. Vanuit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk extra zorg en aandacht voor deze
doelgroep noodzakelijk te zijn. Vanuit een grondige analyse in 2015 is de beleidsnotitie 2015-2020
vastgesteld.
Vanuit de herijking zijn 4 speerpunten geformuleerd t.b.v. de verdere doorontwikkeling van het
onderwijs aan excellente leerlingen. Deze zijn opgepakt door de excellentiebrigade en een projectgroep.
De projectgroep heeft in 2017 gewerkt aan:
aanbod excellente in de onderbouw; ontwikkeling Rubi Rubrics
tweede leerlijn; verzorgen teambijeenkomst
De opdrachten zijn afgerond en de opbrengst is geëvalueerd. Gestelde doelen zijn behaald en zijn in
2018 meegenomen in het aanbod vanuit de excellentiebrigade.
De excellentiebrigade heeft in 2017-2018 met name geïnvesteerd in de transfer van het aanbod in de
plusklas naar de reguliere groep. Positieve bevindingen zijn gedeeld met alle medewerkers van PlatOO.
In het schooljaar 2018-2019 krijgt het aanbod binnen de thuisklas speciale aandacht.
Doorontwikkeling in de vorm van versterking van leerkrachtvaardigheden vindt ook in 2019 plaats.
In 2017-2018 hebben we een onderzoek laten uitvoeren door de Radboud Universiteit gericht op de
effecten van het onderwijsaanbod binnen de plusklas. Het verder uitbreiden van voltijds
begaafdheidsonderwijs in de reguliere groep en het zicht krijgenbinnen de plusklas en binnen de
thuisklas.
De onderzoeksbevindingen zijn gedeeld binnen de organisatie. Een vervolgonderzoek is in het najaar
2018 opgestart.
● Interventies gericht op versterking transfer thuisschool-plusklas; gestart bij aanvang schooljaar
2017-2018
● Bovenschoolse scholing leraren van PlatOO door Bureau Wolters; eerste bijeenkomst is geweest
in najaar 2018

3.2.4 Passend onderwijs en toelaatbaarheidsverklaringen (TLV)
PlatOO streeft voor alle kinderen zo thuisnabij passend onderwijs na. Het lukt niet altijd om alle
kinderen passend onderwijs te bieden binnen de reguliere basisschool. Wanneer blijkt dat we op een
andere manier passend onderwijs moeten realiseren gaan we samen met ouders in gesprek met onze
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partners van Speciaal Basis Onderwijs en Speciaal Onderwijs; we voeren het zogenaamde triadegesprek
voor een tijdelijke plaatsing. Daar waar twijfel is over de best passende setting voeren we het gesprek
graag met meerdere betrokken. Niet alle triadepartners staan daar altijd voor open. De afgelopen
schooljaren hebben we twee keer een triadegesprek met meerdere partners kunnen voeren. Een keer
heeft dit geleid tot een TLV SBO en een keer tot een TLV SO.
Toelaatbaarheidsverklaringen worden verrekend op basis van het aantal maanden dat een leerling in de
specialistische setting onderwijs volgt (bekostiging vanaf de eerste van de maand). Nieuwe TLV’s
kunnen in de loop van het schooljaar toegekend worden. TLV-beschikkingen lopen tenminste gedurende
het lopend schooljaar en het schooljaar daarop. Verlengingen kennen als startdatum altijd 01-08 van
het kalenderjaar waarin de verlenging plaatsvindt. Peildata voor financiering vanuit SWV zijn 01-08 en
01-02 van het kalenderjaar.
We hebben in de afgelopen schooljaren twee keer te maken gehad met een terugplaatsing vanuit een
SO-setting. Over het algemeen betekent op dit moment een TLV helaas een blijvende plek binnen een
S(B)O-setting en loopt bekostiging door totdat de leerling naar het voortgezet onderwijs gaat. PlatOO is
groot voorstander voor het werken met arrangementen. Indien een TLV noodzakelijk blijkt koerst
PlatOO op een terugkeer in het regulier onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband blijkt dit nog een
moeilijk proces te zijn.
aantal
17-18

TLV
SO

aantal
18-19
13

17

9

14

22

31

SBO

01-08-...

SO

19

SBO

16

31-12- 18

35

waarvan
verlenging
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Bij een deel van de afgegeven TLV’s zien we onderstaande voortrajecten terug.
MKD
4

Zuiderbos

integratieklas
8

2

thuiszitter
4

zij-instroom
5

combi
2

PlatOO participeert in het Samenwerkingsverband passend onderwijs Helmond/Peelland (30-08) en
Eindhoven e.o. (30-07). De bestuurder van PlatOO is in 2014 toegetreden als lid DB van het bestuur
van regio 30-08. De medewerker onderwijskwaliteit is actief betrokken bij diverse ontwikkelactiviteiten
vanuit het samenwerkingsverband.
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Hoofdstuk 4. HRM
PlatOO staat voor een professionele organisatie die kwaliteit wil leveren en daar hebben we goede
leiders en taakverantwoordelijke medewerkers voor nodig. Medewerkers van PlatOO maken het verschil
en zijn de drijvende kracht binnen onze organisatie. Als werkgever dragen wij dit uit in ons
personeelsbeleid en trachten de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.
Vanuit de bestaande kaders, de cao-po en ons Integraal Personeels Beleid (IPB), realiseren we een
gezond en prettig werkklimaat waarin onze medewerkers de professionele ruimte krijgen om te werken
en zich te ontwikkelen. Zodat zij een aandeel leveren aan de bedoeling van onze organisatie, namelijk
een bijdrage leveren aan de groei van onze leerlingen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen
tijdens de basisschoolperiode.

4.1 HR thema’s
In 2018 hebben we een aantal belangrijke HR thema’s opgepakt.

4.1.1 Werving en selectie:
Op het gebied van instroom van nieuwe medewerkers hebben we in het voorjaar een PlatOO tour
georganiseerd. Met deze bustour hebben we potentiële leraren laten ervaren dat PlatOO een
interessante en innovatieve organisatie is met 15 scholen die ieder vanuit hun eigen kernwaarden
bijdragen aan het leveren van goed onderwijs voor ieder kind. Door een kijkje te nemen op een aantal
scholen ervaren sollicitanten de sfeer op een school en voelen ze waarom het inspirerend is om op een
PlatOO school te werken. De middag hebben we afgesloten met een druk bezochte speeddate ronde die
de start van het selectieproces gaf. Met deze aanpak hebben we alle 11 vacatures op de scholen
kunnen invullen voor de start van het schooljaar 18-19. Echter de Vervangers- en Invallerspool (VIP)
hebben we bij de start van het schooljaar 18-19 niet volledig bemenst kunnen krijgen, dit is een
aandachtspunt voor 2019.
Tevens hebben we een viertal werving- en selectieprocedures voor vacante directeursfuncties gehad.
Deze hebben we op eigentijdse wijze aangepakt door een tweetal scholen een vlog te laten maken
waarmee we geworven hebben. Dit heeft op drie scholen tot benoembare kandidaten geleid, waarbij
interne doorstroom ook tot één invulling heeft geleid.
Gezien de groei van de organisatie hebben we ook gekeken naar de noodzakelijke ondersteuning op het
bestuurskantoor op het gebied van HRM, onderwijskwaliteit en scholen en omgeving. We hebben op alle
drie de beleidsterreinen een succesvolle wervingsprocedures gehad waardoor er drie nieuwe
medewerkers gestart zijn in 2018 of nog gaan starten in 2019.

4.1.2 Scholing en ontwikkeling:
De huidige beleidsperiode van PlatOO kenmerkt zich door de focus op ondernemerschap en innovatief
vermogen van de leraar.
In 2018 hebben we de reeds ingezette scholing en kennisdeling in leernetwerken voortgezet. PlatOOlab
blijft het ondernemerschap en innovatief vermogen van leraren vorm en inhoud geven. Daarnaast
hebben we stappen gezet om gezamenlijke scholing en ontwikkeling in te zetten. Zo zijn een negental
scholen gezamenlijk bezig met scholing op het gebied van teamgecentreerd werken onder leiding van
Ben van der Hilst en de Marnix Academie, waarbij zij naast theoretische kennis, vooral van en met
elkaar leren op het gebied van het ontwikkelen van vaardigheden als procesbegeleider. Met als doel de
leraren meer in hun kracht te zetten.
Een mooi voorbeeld van teamleren is ook het scholingstraject door alle leraren van obs De Mijlpaal in
2018. Zij hebben allen succesvol de post HBO opleiding jenaplanonderwijs doorlopen.
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Samen opleiden in school:
PlatOO is aangesloten bij twee netwerken van opleidingsscholen. Het doel van deze trajecten is om
studenten die de de opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo) volgen, de mogelijkheid te bieden om
meer in de praktijk te leren. Twee PlatOO scholen zijn aangesloten bij het netwerk met de Fontys pabo
Eindhoven. Vijf PlatOO scholen zijn samen met pabo De Kempel en collega besturen in het construct
opleidingsschool actief om studenten in onderzoeksdriehoeken te laten leren. Daarnaast hebben we 6
gecertificeerde schoolopleiders en 1 is op dit moment nog in opleiding.
GMR
De leden van de GMR hebben in 2018 scholing vanuit Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) gevolgd.
Met als doel zich verder te versterken als partner in haar relatie met de bestuurder. Tevens zijn er in
het kader van de professionalisering van de GMR in 2018 gesprekken gevoerd over de doorontwikkeling
van de GMR, deze gesprekken worden in 2019 vervolgd waarbij onder andere gekeken wordt naar het
aantal GMR leden.
Begeleiding van starters
Iedere school heeft een begeleidingsplan voor startende leraren op de school. Dit begeleidingsplan is in
2018 verder doorontwikkeld en meer toegespitst op maatwerk in begeleiding vanuit de behoefte van de
starter. Tevens is er een verkenning gemaakt om het bovenschools begeleidingstraject voor de
Vervangers en Invallerspool verder door te ontwikkelen. Dit zal in 2019 verder uitgewerkt worden.

4.1.3 CAO ontwikkelingen:
In de nieuwe cao-po 2018-2019 is nog explicieter aandacht gegeven aan de professionalisering van
medewerkers en de duurzame inzetbaarheid van iedere medewerker. Binnen PlatOO worden hierover
afspraken gemaakt in de gesprekscyclus gesprekken tussen medewerker en directeur. Waarbij gekeken
wordt hoe medewerkers vanuit hun passie een bijdrage leveren aan de prestatie van onze organisatie
PlatOO.
Deze nieuwe cao-po heeft de functiereeks voor leraren geactualiseerd en heeft geleid tot een flinke
loonsverhoging voor het onderwijzend personeel. De aanpassingen in de functieprofielen zullen in 2019
doorgevoerd worden en daardoor zal de gesprekscyclus ook geactualiseerd moeten worden.
L10 en L11
Al voorafgaand aan de beschikbaar gestelde werkdrukgelden, hebben we binnen PlatOO aandacht
gegeven aan het thema werkdruk. Vanuit afspraken tussen bestuurder en GMR heeft iedere MR op
schoolniveau het gesprek gevoerd over werkdruk naar aanleiding van een aantal gestelde vragen.
Tevens is de mogelijkheid geboden een werkdrukscan op teamniveau te laten afnemen door het
vervangingsfonds. Een vijftal teams met directeur hebben gekozen om hieraan deel te nemen.
De beschikbaar gestelde werkdrukgelden vanuit de overheid zijn rechtstreeks toegekend aan iedere
school. Iedere school heeft een gedegen proces doorlopen waarbij alle leraren inspraak hebben gehad.
Tijdens één of meerdere teamgesprekken op iedere school hebben de leraren met de directeuren
verkend waar werkdruk ervaren werd. Met dit inzicht heeft iedere team gezamenlijk besloten hoe de
beschikbare middelen ingezet zouden worden. Iedere school heeft een bestedingsplan opgesteld die
door de meerderheid van de teamleden en door de PMR is goedgekeurd. De werkdrukgelden zijn
ingezet voor de volgende middelen:
Inzet van extra (vak) leraren
Inzet van extra onderwijsassistenten
Inzet van organisator voor activiteiten op school
Verminderen van administratieve lasten voor leraren
ICT middelen
In totaal gaat het om een bedrag van €466.650,00 dat in schooljaar 18-19 is ingezet voor werkdruk
verlagende middelen.
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Proces en vastgestelde en getekende bestedingsplannen
PlatOO

Bedrag
fte

Personeel

Materieel

Onderwijsassistent

0,37

€ 13.875,00

Leraar

5,87

€ 388.165,00

Vakleraar

0,86

€58.050,00

Het verminderen van de administratieve
lasten voor leerkrachten

€ 2.118,00

€ 2.118,00

Meer/betere ICT middelen

€ 2.442,00

€ 2.442,00

Andere zaken

€ 2.000,00

€ 2.000,00

TOTAAL

€466.650,00

4.2 Personele cijfers
In onderstaande tabellen en grafieken wordt kort een weergave gegeven van een aantal personele
gegevens binnen onze organisatie.
Opbouw van het personeelsbestand

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

totaal aantal medewerkers

280

285

283

totaal aantal fte

201

208

209

Het aantal medewerkers en fte blijft op bovengenoemde peildatum ongeveer gelijk in 2018 ten opzichte
van 2017. Dit betekent echter niet dat er geen in- en uitstroom is geweest gedurende het kalenderjaar
2018. We hebben te maken gehad met een twintigtal collega’s die zijn vertrokken vanwege een andere
baan danwel pensionering waardoor we gedurende het schooljaar meerdere werving en
selectieprocedures hebben gehad. Dit heeft geleid tot interne mobiliteit en ook tot externe instroom van
24 nieuwe collega’s voor ruim 17 fte.
Door het tekort aan vervangers in 2018 zijn een aantal medewerkers (tijdelijk) meer uren gaan werken,
deze flexibiliteit wordt erg gewaardeerd en zo proberen we de groepen kwalitatief goed te bemensen.
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Verdeling vaste en tijdelijke contracten
De verhouding tussen vaste en tijdelijke contracten is met 86% : 14% is een verdeling die de
organisatie voldoende flexibiliteit geeft, zie onderstaande grafiek.

Hoogte van contracten in fte
Conform het Strategisch Beleidsplan (SBP) wil PlatOO in de toekomst medewerkers voor minimaal 0,6
fte benoemen, zodat medewerkers optimale betrokkenheid bij de organisatie verkrijgen en we streven
naar meer fulltime aanstellingen. In onderstaande grafiek wordt zichtbaar hoe de verdeling van
contacten in grootte (fte) binnen onze organisatie is verdeeld.

Dit laat zien dat 62,5% van onze medewerkers 0,6 fte of meer werken. Dit is een lichte stijging ten
opzichte van 2017 toen nog 54,5% van onze medewerkers 0,6 fte of meer werkten. De groep
medewerkers met een contract van ten minste 0,8 fte blijft de grootste groep en dit is eveneens
positief.
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De verdeling van het aantal medewerkers naar geslacht

In bovenstaande grafieken is te zien dat het aantal mannen in onze organisatie in 2018 is toegenomen
met 3% ten opzichte van 2017. Wij hebben in onze wervingsactiviteiten ook aandacht besteed aan het
werven van mannen en ondernemen ook gericht activiteiten om mannen te werven zoals bijvoorbeeld
een ‘mannenbbq’. Onze “mannenwerkgroep” sluit hierbij aan bij de landelijke lijn van “Meestert”.
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De leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand

Bovenstaande grafiek laat zien dat de leeftijdsopbouw een redelijk klokvorm (dus normale oftewel
gaussverdeling) heeft, dit wil zeggen dat de leeftijdsverdeling gelijkmatig verdeeld is over de
leeftijdsgroepen. Waarbij de piek zit in de leeftijdsgroepen van 25-34 en 35-44 jaar. In 2018 hebben de
werving- en selectietrajecten vooral nieuwe medewerkers gebracht in de leeftijdscategorie van 35-44
jaar.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim binnen PlatOO is een aandachtspunt waar we in 2018 de opstart hebben gemaakt om
een grondige analyse te maken van het verzuim. Dit wordt in 2019 verder opgepakt en uitgewerkt in
een geactualiseerd verzuimbeleid en plan van aanpak.

Kijkend naar het verzuimpercentage is dit in 2018 met 6,36% ruim 2% lager dan 2017. Er zijn nog
geen landelijke verzuimcijfers van het po over 2018 bekend.
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De verzuimfrequentie is in 2018 omhoog gegaan van 0,85 naar 0,98. De verzuimfrequentie geeft het
gemiddeld aantal verzuimmeldingen per werknemer in een jaar aan. Deze toename wordt verklaard
door een stijging van het aantal medewerkers dat frequent verzuimt (3x of meer ziek in 12 maanden)
in 2018. Het aantal frequent verzuimers is van 23 medewerkers in 2017 gestegen is naar 27
medewerkers in 2018. Dit is een belangrijk aandachtspunt omdat frequent verzuim mogelijk de
voorbode is voor langdurig verzuim.
De verzuimduur is met 31,24 dagen in 2018 ook sterk toegenomen ten opzichte van 2017. Dit is
gedeeltelijk te verklaren doordat er in 2018 een aantal langdurige verzuimdossiers liepen die in een
aantal gevallen in 2018 zijn afgerond.

Wanneer het ziekteverzuim uitgesplitst wordt in kort (max 7 dagen), middel (8 t/m 42 dagen) en lang
(43 dagen of langer) verzuim over de afgelopen 3 jaar dan daalt het langdurig verzuim in 2018 ten
opzichte van 2017. Echter is het grootste deel van ons ziekteverzuim nog steeds langdurig verzuim.
In de analyse gaan we ons dan ook richten op de mate waarin het verzuim en met name langdurig
verzuim beïnvloedbaar is. In 2019 wordt dit verder geanalyseerd. Waarbij de gesprekken in de cirkel
van zieke medewerker, directeur en bedrijfsarts een prominente plek krijgen.
Doordat het verzuim binnen PlatOO relatief hoog is, heeft dit zwaar gedrukt op de vraag naar
vervangers. Omdat de VIP onvoldoende gevuld was met vervangers heeft dit een zware wissel
getrokken op onze vaste medewerkers. Zo hebben collega’s voor elkaar vervangen door extra te komen
werken en ambulante tijd in te leveren om de groepen zonder leraar les te geven. We zijn erg trots dat
onze collega’s deze extra stap willen zetten en zijn ons ervan bewust dat we hier zorgvuldig mee om
dienen te gaan.
Voor 2019 willen we een grondige analyse van het ziekteverzuim maken om gerichte acties te
ondernemen om ervoor te zorgen dat het ziekteverzuim verder zal dalen.
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Hoofdstuk 5. Scholen en omgeving
5.1

Marktpositie

In deze paragraaf wordt de marktpositie van PlatOO in kaart gebracht op basis van de teldatum 1
oktober 2018. We kijken hierbij terug naar de afgelopen 4 jaar en we geven inzicht in de leerling
ontwikkeling van PlatOO per gemeente. We bekijken de positie van PlatOO ten opzichte van de collega
besturen in de betreffende gemeente en in de regio. Het marktaandeel openbaar onderwijs in de
PlatOO-kernen ligt tussen de 13 en 48% (het laagste in Deurne en het hoogste in Breugel). In alle
gemeenten zien we een lichte stijging van het PlatOO-aandeel.
Aantal basisscholen per gemeente (inclusief SO/SBO) per 1 oktober 2018
Gemeente
PlatOO scholen
Andere scholen
Totaal
Asten
2
6
8
Deurne
2
12
14
Geldrop-Mierlo
1
13
14
Gemert-Bakel
2
11
13
Laarbeek
2
7
9
Nuenen
2
6
8
Someren
1
6
7
Son en Breugel
3
4
7
Ontwikkeling leerlingenaantallen
Met kleur is aangegeven welke scholen minder leerlingen hebben in het jaar T-1.

Regenboog
de Krommen Hoek
Horizon
De Bron
t Schrijverke
de Mijlpaal
de Ruimte
t Einder
De Kleine Kapitein
Hasselbraam
Rietpluim
Ranonkel
Driehoek
Klokhuis
Toverkruid
totaal

1-10-2016
100
185
124
107
324
157
167
236
138
254
459
261
138
229
145
3024

1-10-2017
106
172
134
118
349
132
164
237
146
254
440
269
140
223
115
2999

1-10-2018
112
162
135
147
376
124
162
241
138
258
449
259
145
223
125
3056

Een aantal scholen groeit duidelijk en sommigen sterk, zoals Het Schrijverke en De Bron.
Per 1 oktober 2014 zat De Regenboog in Son & Breugel voor het derde jaar onder de opheffingsnorm.
PlatOO heeft een beroep gedaan op de uitzonderingssituatie. Dit is door het ministerie geaccordeerd.
Ook op basis van 1 oktober 2018 is een uitzonderings-aanvraag ingediend en akkoord bevonden. Het
totaal aantal leerlingen is in 2018 ten opzichte van 2017 licht gestegen.
Scholen die (blijven) groeien zijn te vinden in gebieden waar nog of weer wordt gebouwd. Ook een
aantal scholen in jaren ’90 wijken hebben een lichte groei (Hasselbraam en Rietpluim).
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5.2

Gebouwen

Het merendeel van de schoolgebouwen is juridisch eigendom van PlatOO. Waar dit niet het geval is, zijn
de gebouwen (nog) eigendom van de gemeente. Een schoolgebouw wordt particulier gehuurd.
Onderhoudsrapportages
In een cyclus van 2 jaar worden de meerjaren-onderhoudsprogramma’s van alle schoolgebouwen
geactualiseerd en jaarlijks worden plannen uitgevoerd. Centrale dotatie in het onderhoudsfonds vindt
plaats op basis van de meerjarenplanning.
Nieuwbouw(plannen) en verbouwing
In 2018 is na de herfstvakantie de verbouwing op de Rietpluim in Nuenen gestart. Daarnaast zijn eind
2018 afspraken gemaakt voor het realiseren van aanvraag van nieuwbouw in 2019 voor diverse
scholen.

School

Ontwikkelingen nieuwbouw / verbouw

BS De Mijlpaal
Nuenen

In de zomer van 2015 heeft de Nuenense gemeenteraad besloten dat
De Mijlpaal nieuw mag bouwen in de uitbreidingswijk Nuenen-west. In
juni 2016 is de definitieve financiering rond gemaakt en eind 2017
was het DO van het gebouw gereed. In 2018 zijn de plannen definitief
gemaakt en en de beoogde oplevering van het gebouw is medio 2020.

OBS De Rietpluim
Nuenen

Op de nieuwe hoofdlocatie van De Rietpluim is in 2018 de nodige
gebouwelijke opwaardering gestart. Dit wordt medio 2019 voltooid.

OBS De
Regenboog
Breugel &
Nutsschool De
Krommen Hoek

De Regenboog neemt sinds december 2016 deel in het gemeentelijke
project Breugel Bruist waarin wordt voorzien in nieuwbouw van een
aantal maatschappelijke functies waaronder educatie. Nadat de
gemeente besloten heeft om De Krommen Hoek niet te betrekken bij
het project en medio 2018 besloten heeft om de plannen van “Breugel
bruist”opnieuw te onderzoeken, heeft PlatOO in november 2018
toestemming gevraagd aan en gekregen van de gemeente om vanuit
PlatOO met een voorstel te komen met betrekking tot huisvesting.
Dit huisvestingsplan betreft beide PlatOO scholen in Breugel en wordt
in 2019 uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeente.

De Horizon &
Het Toverkruid

Eind 2018 is duidelijk geworden dat de nieuwbouw voor deze 2
scholen geen doorgang kan hebben zoals vastgelegd in het SHP ASten
voor primair onderwijs.
Besloten is dat De Horizon blijft bestaan op de huidige locatie en dat
voor Het Toverkruid nieuwbouw aangevraagd wordt in 2019.
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5.3

Samenwerking met externe partners

De directe omgeving
De PlatOO-scholen participeren actief in de gemeentelijke initiatieven op het terrein van onder andere
onderwijs- en jeugdbeleid (LEA VVE-beleid, transitie jeugdbeleid, PO-VO).
In het kader van de transitie jeugdzorg is PlatOO samen met ketenpartners betrokken bij gemeentelijke
gesprekken over opzet en invoering.
De VVE ontwikkeling staat bij alle gemeenten scherper op de agenda, mede naar aanleiding van de
bestandsopnamen die door de inspectie in de gemeenten is uitgevoerd en vanwege de harmonisatie
kinderopvang – peuterspeelzaalwerk.
De direct omwonenden weten de weg naar de scholen gemakkelijk te vinden als er bijvoorbeeld
problemen zijn met overlast. De samenwerking met de directe leefomgeving is goed.
Samenwerking met PABO’s
PlatOO participeert sinds 2017 in de opleidingsschool Tussen Dommel en Aa; een samenwerkingsconstruct van een 6-tal besturen met PABO de Kempel. 5 PlatOO scholen zijn actief betrokken.
Ook heeft PlatOO in het kader van samen opleiden een samenwerkingsovereenkomst met de FONTYS
PABO te Eindhoven. Hierin participeert 1 PlatOO school.
Daarnaast heeft PlatOO de samenwerking gezocht met de in 2017 gestarte universitaire opleiding PO op
de Radboud Universiteit in Nijmegen en zijn eerstejaars studenten op PlatOO scholen ontvangen.
Brainport
PlatOO is sinds 2017 actief betrokken bij de ontwikkeling van brainport school PO. Eén PlatOO school is
inmiddels (aspirant)brainportschool. De school heeft begin 2019 het predicaat brainportschool
toegekend gekregen. De bestuurder is actief in de kerngroep.
Cultuureducatie
Alle scholen zijn actief op het gebied van cultuureducatie en diverse scholen doen mee met de cultuurloper met name in de gemeenten Deurne-Asten-Someren.
Samenwerking met gemeenten en met jeugdzorg
Scholen werken samen in de lokale omgeving. Scholen werken intensief samen met gemeenten in de
educatieve agenda waarbij VVE een belangrijk agendapunt is. Daarnaast zijn scholen gesprekspartner in
de afstemming onderwijs en zorg. Elke gemeente heeft daar een eigen inrichting voor georganiseerd.
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Hoofdstuk 6. Financiën
6.1 Financieel beleid
Doel van het financiële beleid
Het algemene doel van ons financiële beleid kan als volgt worden omschreven:
·
het creëren van voorwaarden voor de realisatie van de doelstellingen van PlatOO
·
het waarborgen van de continuïteit van PlatOO
·
het behalen van een zo optimaal mogelijk rendement met de beschikbare middelen
Het is van belang dat we op elk moment over de juiste middelen kunnen beschikken, dat er dekkende
meerjarenbegrotingen zijn en doelgerichte strategische plannen en jaarplannen.
Risicoanalyse
PlatOO heeft sinds 1 januari 2017 de financiële en de personeelsadministratie in eigen beheer, met
uitzondering van een deel van de salarisadministratie die bij een nieuw administratiekantoor is belegd.
Doel is een grotere efficiency en hogere kwaliteit van de administratie en inrichting van
managementinformatie op maat.
In het eerste jaar zijn alle basisprocessen ingericht. In 2018 is een start gemaakt met het borgen van
processen en in 2019 wordt dit gecontinueerd.
In 2017 heeft PlatOO weer een risicoanalyse en een toetsing van het vermogen laten uitvoeren.
Hierin is voor 2018 een bufferliquiditeit van 7% van de baten met een kapitalisatiefactor van 39% als
veilige waarde vastgesteld. In 2018 zou het punt worden bereikt waarin aanwezig kapitaal en benodigd
kapitaal aan elkaar gelijk zijn en vanaf 2019 zou geen verdere afbouw van reserves meer kunnen
plaatsvinden.
In de risicoscan zijn de kans en de impact van de diverse risicogebieden getoetst.
Op het gebied van leerlingaantallen, organisatie en communicatie worden grotere risico’s ervaren dan
het landelijk gemiddelde en op het gebied van onderwijs, personeel en financieel lager dan het landelijk
gemiddelde.
Het financiële beleid van PlatOO van 2011 is naar aanleiding van de uitgevoerde risicoanalyse in 2017
geactualiseerd.
De in 2017 nogmaals geconstateerde eenmalige investeringsruimte is voor 2018 vastgesteld ten
behoeve van extra inzet voor innovatie- en kwaliteitsprojecten.
Hierbij zijn de volgende kaders gehanteerd:
·
Er mogen geen financiële verplichtingen ontstaan die doorwerken na 2018
·
Er moet meetbaar toekomstig rendement zijn:
in euro’s (meer inkomsten of minder kosten)
in kenmerken van excellente scholen (normen inspectie)
in aantal leerlingen
in aantal excellente leerkrachten
Realisatie van de doelen
Ter ondersteuning van de realisatie van de doelstellingen van PlatOO is benoemd welk deel van de
reserve in 2018 kan worden afgebouwd en extra kan worden ingezet voor innovatie- en
kwaliteitsprojecten.
Om de middelen ook tijdig ter beschikking te hebben wordt jaarlijks een liquiditeitsplanning opgesteld,
wordt de beleggingsportefeuille nauwlettend gevolgd en zijn afspraken gemaakt over de obligaties die
vrijvallen.
De meerjarenbegrotingen van de scholen worden conform PlatOO beleid dekkend opgesteld. De extra
middelen uit de reserve zijn separaat in beeld en worden bovenschools bestemd of toegekend.
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In 2016 tot en met 2019 zijn een aantal schoolbegrotingen niet dekkend vanwege onlangs gepleegde of
toekomstige nieuwbouw, of vanwege strategische overwegingen op bestuursniveau.
In 2016 is het nieuwe strategisch beleidsplan 2016-2020 vastgesteld en zijn de schoolplannen en de
jaarplannen opgesteld. Het streven is om alle plannen aan te laten sluiten bij het strategisch beleidsplan
en te voorzien van een financiele paragraaf ten behoeve van een beleidsrijke meerjarenbegroting en de
mogelijkheid om te toetsen op doelmatige inzet van middelen.

6.2 Interne risicobeheersing en controle
Voor de interne beheersing en de realisatie van de doelen wordt gewerkt met een planning en controlcyclus. Deze begint met het opstellen van het vierjarige strategische beleidsplan op PlatOO-niveau.
Deze wordt vertaald in een integrale meerjarenbegroting. Beide plannen worden ook op schoolniveau
uitgewerkt in een schoolplan en een integrale meerjarenbegroting.
Jaarlijks wordt het strategisch beleidsplan geactualiseerd en geconcretiseerd in een jaarplan.
Op basis van de jaarlijks opgestelde integrale meerjarenbegroting en het vigerende financieel beleid
vindt allocatie van middelen plaats.
Deze meerjarenbegroting wordt conform de oprichtingsstatuten van PlatOO ter overleg voorgelegd aan
de acht gemeenten, ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht en ter kennisgeving aan de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
De controle vindt plaats door middel van een periodieke bezettingsrapportage en door middel van een
financiële rapportage per kwartaal. Via analyse vindt eventuele bijsturing plaats gedurende het jaar
Eenmaal per kwartaal wordt verantwoord aan de Raad van Toezicht door middel van een rapportage
van de Key Proces Indicatoren, een financiële rapportage en een treasuryrapportage.
Directeuren zijn budgetverantwoordelijk voor de uitgaven en schoolspecifieke inkomsten die in de
schoolbegroting zijn vastgesteld.
De directeuren van PlatOO kunnen de financiële voortgang op elk gewenst moment online raadplegen
via de rapportage van de exploitatie en van de personele bezetting. dit rapportage- en
begrotingssysteem is gekoppeld aan het bronsysteem voor de financiële en personele administratie.
Elke personele mutatie wordt ter accordering voorgelegd aan de personeelsmedewerker van PlatOO
voordat deze wordt doorgevoerd in de personele administratie.
Het hierboven omschreven risicobeheersingssysteem werkt naar tevredenheid. We kunnen constateren
dat de gemiddelde afwijking tussen begroting en realisatie niet groter is dan 1% per jaar.

6.3 Toekomstige risico’s en onzekerheden
De meest recente brede risicoanalyse is in 2017 uitgevoerd.
De daarin beschreven risico’s zijn verdeeld in zes generieke aandachtsgebieden: onderwijs, demografie,
organisatie, personeel, financieel en communicatie.
Per aandachtsgebied is aangegeven voor welke risico’s en onzekerheden PlatOO zich in de komende
jaren ziet geplaatst en op welke wijze daarop wordt ingespeeld.
Risico’s kwaliteit van het onderwijs
Alle scholen van PlatOO hebben in 2018 een beoordeling goed of voldoende van de inspectie
(basisarrangement) toegekend gekregen.
Resultaten van het onderwijs uit het leerlingvolgsysteem worden twee keer per jaar door de scholen in
een schoolzelfevaluatie in beeld gebracht, van waaruit interventies plaatsvinden. Er is een bovenschools
PlatOO team Passend Onderwijs ingericht, ten behoeve van ondersteuning voor het juiste onderwijs aan
kinderen.
De kwaliteit van het onderwijs is een vast onderwerp tijdens de halfjaarlijkse voortgangsgesprekken
tussen bestuur en directeuren. Er zijn door PlatOO resultaatgebieden en te behalen normen vastgesteld.
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Het beleid voor de leerlingenzorg van PlatOO is in 2015 aangepast aan het landelijke nieuwe beleid voor
passend onderwijs en de daarbij horende nieuwe budgetten. Er is een bovenschoolse organisatie
ingericht ten behoeve van de ondersteuning van de scholen. Om het risico van niet-begrote
verwijzingen naar het speciaal onderwijs verder te minimaliseren wordt gewerkt met kengetallen en
tussentijdse rapportages. Door verevening heeft PlatOO te maken met een dalend budget voor passend
onderwijs. Jaarlijks wordt bezien of de te verwachten inkomsten van de samenwerkingsverbanden
aanleiding geven tot een andere interne verdeling van de budgetten of een aanpassing van het beleid.
Onderwijskundige vernieuwingen die in potentie toekomstbestendig zijn en die gedeeld kunnen worden
in de organisatie, staan hoog in het vaandel bij PlatOO. Hiervoor worden per project tijdelijke budgetten
vrijgemaakt. In 2015 is een gezamenlijk platform genaamd PlatOOlab
ontwikkeld waarin de onderwijskundige vernieuwingen worden gedeeld en gezamenlijk opgepakt.
In 2016 heeft PlatOO een tevredenheidspeiling uitgevoerd onder ouders, leerlingen en personeel. De
gemiddelde tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel is ruim voldoende. Het aantal
respondenten onder leerlingen en personeel was heel hoog en het aantal respondenten onder ouders
voldoende. Scholen hebben de uitkomsten verantwoord in de schoolgidsen en de adviezen zijn met de
medezeggenschapsraad afgestemd. In voorjaar 2019 wordt weer een tevredenheidspeiling uitgevoerd.
PlatOO heeft relatief veel kleine scholen, waarvan één school (de Regenboog) onder de opheffingsnorm.
Op grond van artikel 157 van de Wet op het primair onderwijs kan deze school volgens besluit van het
ministerie van OCW in stand worden gehouden.
De kwaliteit op alle scholen van PlatOO wordt gewaarborgd door het delen van de expertise die in
breder verband aanwezig is en wordt benut, door middel van onder meer scholenteams en expertteams
van directeuren, door leernetwerken en gezamenlijke projecten van leraren en van
onderwijsondersteunend personeel.
Risico’s demografie
PlatOO heeft in de afgelopen jaren een stabiel leerlingenaantal gehad. De regio Zuid-Oost Brabant heeft
te maken met lichte krimp. Tegen deze trend in heeft PlatOO voor de komende jaren een prognose met
een licht groeiend leerlingenaantal. Als gevolg hiervan is in de meerjarenbegroting gerekend met
eveneens een licht stijgende reguliere bekostiging van het ministerie van OCW en met een dalende
bekostiging vanuit de samenwerkingsverbanden.
Het risico van een kentering in de leerlingaantallen wordt ondervangen door een jaarlijkse actualisatie
van de meerjarenbegroting en door maandelijks de tussentijdse leerlingaantallen te monitoren en
beoordelen.
Risico’s organisatie
De strategische doelstellingen zijn opgenomen in een vierjarig strategisch beleidsplan dat is vertaald
naar een schoolplan per school.
Per schooljaar worden de plannen voor aankomend jaar uitgewerkt en op het eind van dat schooljaar
geëvalueerd. De voortgang van de schoolplannen wordt in de loop van het jaar getoetst in een gesprek
tussen college van bestuur en de schooldirecteur.
De vertaling van het strategisch beleidsplan naar schoolplannen met concretere doelstellingen en een
vertaling naar financiële middelen is actueel voor de eerstvolgende beleidsperiode 2020-2024 waarvoor
in schooljaar 2019-2020 het nieuwe strategisch beleidsplan wordt opgesteld met het daarmee
samenhangende financieel beleidsplan.
PlatOO heeft als uitgangspunt een zo klein mogelijk stafbureau. Ter versterking van de kwaliteit is het
stafbureau in 2018 uitgebreid met de nieuwe functie van strategisch beleidsmedewerker HRM.
In 2019 wordt een beleidsmedewerker School en Omgeving ingevuld en een beleidsmedewerker
Kwaliteitszorg. Daarnaast wordt onderzocht welke ondersteuning er nodig is op het gebied van ICT.
Vanuit ons strategisch beleidsplan 2016-2020 hebben we een programma gericht op verantwoord
sturen. In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met werken vanuit de bedoeling van onze
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onderwijsopdracht, waarbij directeuren meer worden betrokken bij beleid en verantwoording en er
wordt gewerkt met scholen- en expertteams.
Risico’s personeel
PlatOO heeft een jaarlijkse gesprekkencyclus. Met alle medewerkers wordt een
doelstellingen-, functionerings- of beoordelingsgesprek gehouden, waarvan de resultaten moeten
worden vastgelegd in een daarvoor opgesteld formulier in het personeelsdossier op de school. Het doel
van deze uitgebreide dossieropbouw is om risico’s tijdig in beeld te hebben en indien nodig te kunnen
anticiperen.
Bij onze selectieprocedure om nieuwe medewerkers te vinden, doorlopen we zorgvuldig de procedure,
met een "brede selectiecommissie", om de slagingskans van geschiktheid voor de functie zo hoog
mogelijk te laten zijn. Tevens worden nieuwe medewerkers altijd begeleid door een collega binnen de
school. Mocht het onverhoopt zo zijn dat uit de praktijk blijkt dat de match er niet is dan wordt er in
gesprek gekeken of er een andere geschikte plek is in de organisatie dan wel begeleiding richting ander
werk.
Er is een strakke monitoring van de voortgang en de inhoud van het (langdurig) ziekteverzuim. Het
risico zit voor PlatOO in langdurig verzuim. Elke langdurig zieke wordt intensief begeleid samen met de
arbodienst. In schooljaar 2018-2019 wordt het ziekteverzuimbeleid geactualiseerd.
Verlaging van het ziekteverzuim heeft extra prioriteit nu de arbeidsmarkt erg krap is.
In de zomer van 2017 is een onderzoek uitgevoerd naar de (financiële) voor- en nadelen van Eigen
Risicodragerschap voor de vervanging van zieke medewerkers. Op basis van het hoge ziekteverzuim
van afgelopen jaren zou het Eigen Risicodragerschap een financieel nadeel opleveren voor PlatOO. De
keuze voor wel of niet Eigen Risicodragerschap wordt elk jaar opnieuw getoetst.
Risico’s financieel
Er wordt gewerkt met een strakke planning en control cyclus voor de meerjarenbegroting, de voortgang
en de jaarrekening.
De resultaten wijken in de afgelopen jaren maximaal 1 % af van de begroting.
Sinds 1 januari 2017 voert PlatOO de administratie in eigen beheer, met als doel een grotere efficiency
en vermindering van foutkosten in de administratieve processen.
Na het opzetten van de basisprocessen in 2017 is in 2018 gestart met het verder verfijnen en
beschrijven van de administratieve organisatie. Dit proces loopt door in 2019.
Schooldirecteuren en bestuurder hebben online inzage in de actuele financiële voortgang en de
uitputting van de formatieve bezetting.
Externe verantwoording wordt afgelegd door middel van een kwartaalrapportage, waarin de actuele
ontwikkelingen en risico’s worden geanalyseerd en een prognose voor het exploitatieresultaat wordt
afgegeven.
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt het kader gevormd door de afspraken in het
Financieel Beleidsplan. Er wordt ook een meerjarige liquiditeitsbegroting opgesteld om te allen tijde
over de benodigde middelen te kunnen beschikken. Voor de afbouw van de eenmalige ruimte in de
reserves zijn bovenschools projecten benoemd en gemonitord.
Voor de afronding van de jaarrekening wordt een strakke planning gehanteerd, zodat deze in het
tweede kwartaal van het jaar als uitgangspunt voor nieuw beleid kan dienen voor scholen, college van
bestuur en GMR.
Het toekomstige onderhoud aan de gebouwen van PlatOO staat beschreven in een onderhoudsplan voor
20 jaar, dat elke twee jaar wordt geactualiseerd voor zowel buitenkant als binnenkant onderhoud. Bij
het opstellen van het plan wordt ook gekeken naar de liquiditeitsplanning van PlatOO en naar de hoogte
van de voorziening voor onderhoud. De benodigde dotatie aan de voorziening onderhoud wordt jaarlijks
bepaald aan de hand van de stand van de voorziening.
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Voor de investeringen in leermiddelen en inventaris wordt het meerjaren investeringsplan jaarlijks
geactualiseerd. De bijbehorende afschrijvingen zijn geïntegreerd in alle meerjarenbegrotingen.
Door hantering van de methode van afschrijving in het jaar van aanschaf kan direct worden gestuurd
op de uitgaven.
De meest actuele begroting van de samenwerkingsverbanden wordt opgenomen in en vertaald naar de
meerjarenbegroting van PlatOO. De toekomstige inkomsten voor PlatOO bevatten een onzekere
component door de methode van TLV-budgettering (verwijzing van leerlingen naar het speciaal
onderwijs) van een van de twee samenwerkingsverbanden. Door middel van een actuele administratie
van mogelijke verwijzingen wordt deze onzekerheid zoveel mogelijk geminimaliseerd.
In het voorjaar 2018 is een taskforce ingericht bestaande uit directeuren en een financieel medewerker
om met elkaar de risico’s naar de financiele situatie voor de komende jaren in beeld te brengen.
Adviezen zijn in het najaar gepresenteerd aan het CvB en zullen in 2019 een vervolg krijgen.
Risico’s communicatie
In het ICT-plan is beleid opgenomen op het gebied van mediawijsheid.
Ook is er een protocol voor crisiscommunicatie.
In het kader van de wet op de gegevensbescherming hebben stagiaires in 2018 een inventarisatie op de
scholen uitgevoerd. Eind 2018 is een functionaris gegevensbescherming aangesteld die beleid op het
gebied van informatiebeveiliging uitwerkt en implementeert.

6.4 Exploitatieresultaat 2018
6.4.1 Vergelijkend balansoverzicht

Toelichting bij het vergelijkend balansoverzicht :
De balans is een momentopname van de vermogensstructuur van een organisatie.
Het balanstotaal is in 2018 gedaald met -353.000 euro (-5,1%) .
Hieraan liggen de volgende verschuivingen ten grondslag:
Activa
● De waarde van de materiële vaste activa is in 2018 nagenoeg gelijk gebleven (- € 30.000).
Er is geïnvesteerd in meubilair bij de Regenboog, de Bron en ‘t Schrijverke, de laatste twee
vanwege groei in leerlingenaantal. De aanpassing van het gebouw van de Rietpluim is
verschoven van 2018 naar 2019. In totaal zijn de investeringen in meubilair € 270.000 lager
dan begroot.
De beoogde investering van € 400.000 in nagelvaste inrichting op de Rietpluim is eveneens
verschoven naar 2019.
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De investering in ICT-middelen is bijna € 100.000 hoger dan begroot en de vervanging van de
traditonele leermethoden is bijna € 75.000 lager dan begroot.
In september 2018 heeft een inventarisatie op scholen plaatsgevonden van niet meer
aanwezige inventaris, op basis waarvan voor € 64.000 vervroegd is afgeschreven, met name
op apparatuur van Skool die niet meer bruikbaar was na overgang in 2017 op Google.
De waarde van de financiële vaste activa (beleggingsportefeuille) is afgenomen met € 210.000.
Er zijn twee obligaties voor in totaal € 261.000 verkocht en er zijn twee obligaties voor
gezamenlijk € 202.000 aangekocht. In 2018 is de amortisatie van de portefeuille
(waardebijstelling volgens de richtijnen) ruim € 10.000 negatief.
Voor de komende jaren is een verdere verkleining van de portefeuille voorzien ten behoeve
van de resterende afbouw van de reserve en geplande investeringen en onderhoud.
De vorderingen zijn op 31 december 2018 € 204.000 hoger dan ultimo 2017.
De nog te ontvangen post van OCW is € 49.000 hoger en de vordering op gemeenten is
€ 149.000 hoger. Bij deze laatste gaat het om een bedrag voor Eerste Inrichting van de
gemeente Geldrop-Mierlo voor ‘t Schrijverke dat in januari 2019 is ontvangen en daarnaast
vooral een nog te ontvangen bijdrage van de gemeente Nuenen voor de aanpassing van het
gebouw van de Rietpluim.
In 2018 zijn de obligaties die in 2019 gaan vrijvallen apart opgenomen onder effecten, met een
waarde van in totaal € 151.000.
De liquide middelen zijn in 2018 met € 468.000 gedaald.
De daling is een saldo van de overige balansposten : de daling van de effectenportefeuille, de
stijging van de effecten, de investeringen in apparatuur, de stijging van de voorziening
onderhoud, de nog te betalen en nog te ontvangen bedragen en het tekort op de exploitatie van
€ 257.000.

Passiva
● Het eigen vermogen is afgenomen met € 257.000 als resultante van het exploitatietekort in
2018. Begroot was een afname van € 348.000.
Het exploitatieresultaat wordt in de volgende paragraaf toegelicht.
Voor 2019 is een afname van het eigen vermogen begroot van € 114.000 conform het
exploitatieresultaat van de PlatOO begroting.
● De totale waarde van de voorzieningen is toegenomen met € 123.000.
Na flinke investeringen in onderhoud in 2017, is in 2018 minder onderhoud uitgevoerd
waardoor de voorziening voor Groot onderhoud is gestegen met € 106.000. De aanpassing van
het gebouw van de Rietpluim is verschoven naar 2019.
De voorziening voor Jubilea is iets gestegen op basis van de samenstelling van het huidige
personeelsbestand.
De voorziening Spaarverlof is weer verder afgenomen omdat een van de twee deelnemers in
2018 met pensioen is gegaan.
In 2018 is een voorziening voor Duurzame Inzetbaarheid ingericht, voor een medewerker die
uren Duurzame Inzetbaarheid (voorheen bapo) spaart op basis van een vastgesteld plan voor
latere opname.
● De stand van de kortlopende schulden was op 31 december 2018 € 219.000 lager dan een jaar
geleden. Deze post bestaat uit premies loonheffingen en sociale verzekeringen over de maand
december die in januari worden betaald, uit opgebouwde verplichtingen vakantiegeld en uit
facturen met een factuurdatum in 2018 die zijn betaald na 1 januari 2019. Met name deze
laatste post was op 31 december 2018 veel lager dan ultimo 2017.
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6.4.2 Exploitatieresultaat
Samenvatting (afgerond in 1000 euro)

Exploitatieresultaat (afgerond in 1000 euro)

Toelichting bij het exploitatieresultaat :
Algemeen
Het exploitatieresultaat is € 91.000 positiever dan begroot.
PlatOO heeft € 1.268.000 aan extra inkomsten ontvangen en hiervan is € 1.167.000 extra uitgegeven.
De beleggingsopbrengst is € 10.000 lager dan begroot.
Specifiek op de scholen is € 1.245.000 aan extra inkomsten geboekt (reguliere bekostiging OCW voor
met name CAO, groeibekostiging OCW, werkdrukmiddelen en bekostiging voor asielzoekerskinderen en
zigeunerkinderen) en € 1.251.000 aan extra uitgaven gedaan (loonkosten CAO, interim directeuren,
uitkeringskosten DUO, vervroegde afschrijvingen, huisvestingslasten, jaarbestellingen en ict-kosten).
Bovenschools zijn de inkomsten € 23.000 hoger dan begroot (hogere baten Samenwerkingsverbanden,
lagere baten detachering personeel) en zijn de uitgaven € 85.000 lager dan de begroting (met name bij
ICT, uitkeringskosten DUO die op de scholen zijn geboekt, uitgaven voor projecten en centrale
scholingskosten).
De stijging in 2018 van de totale netto personele lasten van PlatOO met € 944.000 is te verklaren door
de stijging in loonkosten als gevolg van : stijging CAO, stijging premies voor pensioen, WIA, WhK
(werkhervattingskas), vervangingsfonds en participatiefonds. Er zijn 2,4 fte minder ingezet dan begroot
(na aftrek van vervangers voor ziekte).
Onderstaand wordt per post toegelicht waar de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting
zijn ontstaan.
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Rijksbijdragen OCW
component

extra inkomsten

reguliere bekostiging OCW

€

995.000

personele bekostiging groei

€

89.000

nieuwe subsidies

€

19.000

bijz.bekostiging asielzoekerskinderen
bijz.bekostiging zigeunerkinderen
prestatiebox

€
€
€

19.000
22.000
20.000

subsidie vervanging studieverlof
€
4.000
zorgbudget samenwerkingsverbanden €_____ 80.000

€

herziene beschikking 17-18 in sept en
beschikking 18-19 in mrt (werkdruk) en
okt (CAO lonen en referentiebijstelling)
begroot was € 98.000 voor Horizon,
Bron, Schrijverke en Ranonkel en
realisatie was € 187.000 voor diezelfde
scholen
voor herintreders, onderzoek werkdrukvermindering, curriculumontwikkeling
leraren
voor ‘t Einder
voor Ranonkel en Toverkruid
verhoging als gevolg van verhoging
reguliere bekostiging
een extra student
TLV-beschikking 18-19 van Helmond
hoger, zorgbudget Eindhoven hoger in
plaats van daling verevening,
bestuursvergoeding en OPR-vergoeding

1.248.000

Overige overheidsbijdragen
component

extra inkomsten

subsidie gemeenten

€

Overige baten
component

toelichting

22.000

subsidies voor Brabants Verkeersveiligheidslabel Geldrop-Mierlo, Nuenen,
subsidie NT2 Asten, VVE-middelen
Gemert-Bakel

verschil inkomsten

detachering personeel

€

-57.000

verhuur
ouderbijdragen/tuss.opvang
bijdrage van derden

€
€
€

- 7.000
11.000
68.000

budget ambulante begeleiding

€_____-17.000
€
- 2.000

Personele lasten
component

verschil met begroot

loonkosten

€

771.000

extern personeel

€

166.000

scholing en studiedagen

€

- 32.000

toelichting

toelichting
twee detacheringsovereenkomsten
beeindigd en 1 verlaagd ; alledrie
gedekt door lagere loonkosten
nog af te wikkelen afspraken in 2019
met name hogere bijdragen schooluitjes
van Prins Bernard Cultuurfonds, de
Kempel Samen Opleiden, innovatieprijs
Xycarb voor PlatOOlab project
1 aug 1 leerling minder begeleiding Visio

toelichting
hogere loonkosten door nieuwe CAO en door
extra inzet voor werkdrukvermindering;
2,4 fte minder ingezet dan begroot
interimdirecteuren op twee scholen en leerkracht
ingehuurd via uitzendbureau
met name bovenschools lager dan begroot
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uitkeringskosten DUO
overige personele lasten

€
€

32.000
- 39.000

diverse kleinere posten

€_____ 37.000
€
935.000

betreft naheffing uitkeringskosten
de realisatie van projecten PlatOOlab staan
onder loonkosten
zoals werving, dotatie pers.voorziening, arbo

Afschrijvingen
component

verschil met begroot

toelichting

gebouwen en terreinen
machines en installaties
meubilair

€
€
€

aanpassing gebouw Rietpluim naar 2019

ICT

€

boekwaarde resultaat

€______ 64.000

-

5.000
2.000
8.000

25.000

€

aanpassing gebouw Rietpluim naar 2019,
meubilair Schrijverke wordt betaald van
Eerste Inrichting gemeente
er wordt meer geinvesteerd in ICT-middelen
en minder in klassieke leermethoden
afboeking niet meer aanwezige inventaris, met
name Skool-apparatuur na overgang op Google

74.000

Huisvestingslasten
component

verschil met begroot

toelichting

diverse huisvestingslasten

€

verdeeld over vele kleine posten, geen
substantiele of structurele afwijking

Overige instellingslasten
component

verschil met begroot

deskundigenadvies
jaarbestellingen
vrijval debiteur
reizen en excursies
overige onderwijslasten
diverse overige inst.lasten

€
€
€
€
€
€______
€

24.000

14.000
60.000
32.000
25.000
27.000
40.000

toelichting
een aantal specifieke teamtrainingen
groei leidt tot hoger verbruik dan begroot
vrijval door verrekening met voorz.onderhoud
met name schoolkampen hoger dan begroot
met name afrekening Vierslagleren
licenties, contributies, vrijwilligersvergoeding,
middelen VVE aan kinderopvang

134.000

Financiële baten en lasten
component

verschil met begroot

toelichting

saldo fin. baten en lasten

€

de netto opbrengst is lager dan begroot

- 10.000
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6.5 Stuurgetallen ultimo 2018
De financiële uitgangspunten van PlatOO worden op basis van kengetallen en signaleringswaarden
vertaald in een verantwoorde inzet van middelen en een verantwoorde hoogte van de algemene
reserve.
De signaleringswaarden van PlatOO zijn vastgesteld op basis van de actuele risicoanalyse. Deze
waarden kunnen worden bijgesteld als de risico’s voor PlatOO groter of kleiner worden.
In onderstaande tabel is de stand van de kengetallen op 31 december 2018 weergegeven.

Toelichting :
Kapitalisatiefactor (totale vermogen -/- boekwaarde gebouwen / totale baten)
De kapitalisatiefactor geeft aan of het beschikbare kapitaal ook voldoende wordt ingezet voor de
vervulling van de taken van de organisatie.
Sinds 2018 wordt de kapitalisatiefactor door de inspectie en OCW niet meer gehanteerd.
Op basis van de risico- en vermogensanalyse van 2017 heeft PlatOO een signaleringswaarde voor 2018
en 2019 vastgesteld. Deze waarde is ultimo 2018 lager door de CAO-groei van de rijksbaten en de
daling van de balanswaarde.
Deze kapitalisatiefactor is verder onderverdeeld in 3 verschillende financiële functies:
De transactiebuffer is bedoeld voor het betalen van korte termijn uitgaven, de financieringsbuffer voor
het vervangen van de inventaris en de resterende buffer is voor het opvangen van onvoorziene en
onbeheersbare risico’s. In 2018 was de transactiefunctie wat lager door een lagere stand van de
kortlopende schulden en door een lagere uitgaven voor groot onderhoud, waardoor de buffer ultimo
2018 wat hoger is.
Solvabiliteit (eigen vermogen + voorzieningen / totale passiva)
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre PlatOO in staat is om binnen een redelijke termijn alle schulden
terug te betalen.
Het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie hanteren een ondergrens voor de solvabiliteit van
30%. PlatOO houdt deze zelfde ondergrens als signaleringswaarde aan.
Hierdoor is er een veilige financiële basis voor het eenmalig inzetten van overtollige reserves.
Weerstandsvermogen (eigen vermogen -/- materiële vaste activa / rijksbijdrage)
Het weerstandsvermogen geeft aan of PlatOO niet-voorziene maar wel tot de reguliere bedrijfsvoering
behorende risico’s op kan vangen. Te denken valt aan arbeidsconflicten of een onverwacht hoog
ziekteverzuim.

37

Weerstandsvermogen I is destijds door Ernst & Young ontwikkeld voor de lumpsum PO. Als gezonde
waarde wordt hierbij een waarde tussen 5% en 20% gehanteerd, afhankelijk van het risicoprofiel van
de organisatie. PlatOO heeft een signaleringswaarde van 10% vastgesteld.
Het bereiken van deze signaleringswaarde ultimo 2017 betekent dat er extra aandacht is voor de
meerjarenkoers sinds dat moment. Er wordt toegewerkt naar dekkende exploitatiebegrotingen en er
worden bewuste keuzes gemaakt met betrekking tot de omvang van voorgenomen investeringen en
onderhoudsprojecten.
Current ratio / liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden)
Dit kengetal geeft aan in hoeverre PlatOO in staat is om op korte termijn alle openstaande facturen te
voldoen zonder inventaris of beleggingen te moeten verkopen.
Het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie hanteren een gewenste waarde tussen 0,5 en 1,5
voor deze liquiditeitsratio.
Met een ratio van minimaal 1,0 is het altijd mogelijk om inventaris te vervangen, facturen te betalen en
onverwachte risico’s op te vangen.
In de meerjaren liquiditeitsplanning is er rekening mee gehouden dat vrijkomende obligaties niet
automatisch opnieuw worden belegd, maar steeds wordt bekeken of de middelen nodig zijn om de
geplande afbouw van reserves en de geplande investeringen en onderhoud te bekostigen.
Rentabiliteit (totaal resultaat / totale baten)
Met dit kengetal wordt aangegeven in hoeverre de inkomsten en de uitgaven in evenwicht zijn, ofwel
hoeveel geld er over of tekort is in enig jaar.
Het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie gaan uit van de gemiddelde waarde over de afgelopen
3 jaren en hanteren daarbij een waarde tussen -1% en 5% voor de gewenste rentabiliteit.
PlatOO heeft als uitgangspunt dat er geen winst gemaakt hoeft te worden en dat er in reguliere jaren
wordt gewerkt met dekkende begrotingen. In de afgelopen jaren is de rentabiliteit lager geweest
vanwege de uitgevoerde afbouw van overtollige reserves. Voor 2019 is een rentabiliteit begroot die
weer boven de minimale waarde ligt.
Huisvestingsratio
Met de huisvestingsratio kan worden getoetst of er niet te veel onderwijsmiddelen worden besteed aan
huisvestingslasten. Het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie hanteren een gewenst maximum
van 10%. PlatOO heeft eveneens een signaleringswaarde van maximaal 10% vastgesteld.
In 2017 zijn een drietal herstylingsprojecten op scholen afgerond, waardoor de ratio in 2017 hoger is
dan in 2018.
Personeelsratio (totale personele lasten/rijksbaten)
Voor het geven van goed onderwijs is het van belang zoveel mogelijk middelen te kunnen inzetten voor
personele inzet. 85% van de rijksbekostiging is bedoeld voor personele lasten.
PlatOO heeft daarom de signaleringswaarde voor de personeelsratio op 85% vastgesteld.
In het primair onderwijs wordt met regelmaat gesignaleerd dat de materiële bekostiging niet toereikend
is voor de materiële uitgaven, wat een druk legt op de personeelsratio.
Het landelijk gemiddelde voor de personeelsratio van 2017 is hoger dan de waarde van PlatOO in
datzelfde jaar. Dit komt omdat PlatOO minder baten ontvangt van gemeenten en van derden. Het
percentage baten van gemeenten was in 2017 landelijk gemiddeld 2,9% en bij PlatOO 0,5%.
En van derden werd landelijk gemiddeld 3,7% ontvangen en bij PlatOO 2,8%.

6.6 Treasuryverslag 2018
In het treasurystatuut van PlatOO is het beleid inzake beleggen en belenen vastgelegd.
Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk
risico. Eind 2017 is het risicoprofiel waarmee wordt gewerkt omgezet van zeer defensief naar defensief
om beter in te kunnen spelen op de huidige situatie op de financiele markten. De keuze voor een
defensief risicoprofiel werkt door in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van
middelen. Zo dienen herbeleggingen in de huidige onzekere financiële markt minimaal een AA-rating
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hebben. De aandelen met een beperkt risico hebben allemaal een hoofdsomgarantie van 100% op de
einddatum.
Het beheer van de beleggingsportefeuille is ondergebracht bij Rabobank/Schretlen en Co, waarmee de
voortgang 1 á 2 maal per jaar wordt doorgenomen.
Conform de regelgeving wordt de beleggingsportefeuille sinds een aantal jaren gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs in plaats van tegen nominale waarde. De amortisatie in 2018 was
€ 210.
In 2018 zijn de obligaties die op korte termijn worden afgelost in de jaarrekening gepresenteerd onder
liquide middelen.
De boekwaarde van de resterende effectenportefeuille na deze herrubricering bedroeg op 31 december
2018 € 1.236.970. De marktwaarde lag daar slechts € 14.000 boven.
Toelichting bij het beleggingsresultaat
In 2018 heeft de portefeuille een negatief koersresultaat behaald van – 0,2%.
De netto opbrengst van de financiele baten en lasten was in 2018 nog een klein positief saldo van €
14.770.
Conform afspraak is slechts een beperkt gedeelte van de aanwezige liquide middelen herbelegd, om
voldoende liquiditeiten ter beschikking te hebben voor de afbouw van reserves en de investeringen in
twee gebouwen van PlatOO. Een aantal slecht renderende obligaties is verkocht en vervangen door
nieuwe obligaties met een iets beter rendement.
De kredietwaardigheid van de portefeuille was aan het einde van 2018 als volgt verdeeld:
·
37 % van de obligaties had een AAA-rating
·
41,5 % een AA-rating
·
21,5 % een A-rating
Leningen met een A-rating mogen volgens de actuele Regeling Beleggen en Belenen worden
aangekocht mits de financiele onderneming is gevestigd in een lidstaat en de rating is afgegeven door
tenminste twee erkende ratingbureaus. Er zijn ultimo 2018 3 obligaties met een A-rating in de
portefeuille (van ABN-AMRO, RABO Nederland en Danske Bank).
Omdat de marktwaarde van de portefeuille gevoelig is voor de kapitaalmarktrente, is de gemiddelde
looptijd van de portefeuille vrij kort. 10 van de 13 obligaties wordt in de komende 5 jaren afgelost. De
duration (rentegevoeligheid) van de portefeuille van PlatOO is relatief laag en is in 2018 gelijk gebleven
op 3,9%.
In voorjaar 2017 is een externe risico- en vermogensanalyse uitgevoerd.
Op basis van deze analyse is geconcludeerd dat de afbouw van overtollige reserve is voltooid na 2018.
De geplande verkoop van obligaties ten behoeve van de investeringen op een van de PlatOO-scholen is
verschoven naar 2019, vanwege de uitgestelde verbouwing en herinrichitng.
De rente op nieuwe obligaties is extreem laag. Een toekomstige stijging zorgt voor onzekerheid met
betrekking tot de waarde van de obligaties. Er wordt dan ook voortdurend afgewogen of de portefeuille
wordt aangehouden ten behoeve van renteopbrengst of wordt verkocht ten behoeve van
verliesminimalisatie.
In de begroting is voor 2019 geen rendement opgenomen voor de beleggingsportefeuille.
Er is alleen een kostenpost van € 4.000 opgenomen voor bankkosten.
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6.7 Continuïteit van de organisatie
6.7.1 Meerjarenraming leerlingenaantal en personele bezetting

Toelichting :
Het leerlingenaantal van PlatOO is bij de laatste telling van 1 oktober 2018 met 57 leerlingen gestegen.
Acht van de vijftien scholen hebben een hoger leerlingenaantal gehad.
De leerlingprognose voor de komende jaren is tot stand gekomen op basis van een analyse per school
waarbij het aantal geboorten, de gemeentelijke prognoses, de huisvestingsplannen, de inschrijvingen
en de marktpositie zijn meegenomen.
In 2018 was de gemiddelde personele bezetting 1,6 fte hoger dan het gemiddelde van 2017.
Vanwege krapte op de arbeidsmarkt kon niet elke vacature onmiddellijk worden vervuld.
Volgens het beleid van PlatOO wordt gewerkt met dekkende meerjarenbegrotingen op schoolniveau.
In de meerjarenbegroting is daarom per school en per schooljaar de personele bezetting naar boven of
naar beneden aangepast aan het leerlingenaantal in de prognose, tenzij er strategisches keuzes zijn
gemaakt die van dat uitgangspunt afwijken.
In de personele begroting voor 2019 is een strategische personeelskeuze gemaakt voor twee scholen
(Klokhuis en Toverkruid) en in 2020 voor één school (Mijlpaal, nieuwe naam ’t Mooiste Blauw).
Daarnaast is de personele bezetting in de meerjarenbegroting aangepast aan de volgende gegevens :
● de licht dalende inkomsten uit de samenwerkingsverbanden
● het besluit om in 2018 voor het laatste jaar overtollige reserves af te bouwen
● de inzet van werkdrukmiddelen vanaf 1 augustus 2019
● de verhoging van werkdrukmiddelen vanaf 1 augustus 2021
Volgens recente informatie over de bekostiging wordt voor de werkdrukmiddelen een kasschuif
toegepast, waardoor er een verhoging komt vanaf 1 augustus 2019 en een verlaging op 1 augustus
2021. Deze informatie is nog niet verwerkt in bovenstaande vastgestelde meerjarenbegroting.
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6.7.2 Meerjarenraming balans

Toelichting :
Activa
Onder Materiële vaste activa is de meerjarenbegroting van de scholen opgenomen. In 2019 en in 2020
staan bij twee scholen in Nuenen nog flinke investeringen op de planning.
Bij de Financiële vaste activa is de vrijval van obligaties opgenomen en een geplande actieve verkoop
van ten minste een deel van de portefeuille.
Onder Vorderingen is een bedrag opgenomen dat is gebaseerd op de stand in de afgelopen jaren.
De Liquide middelen zijn restpost van de meerjaren balansposten.
Passiva
Het Eigen vermogen neemt af met de voorgenomen afbouw van de algemene reserve. Vanaf 2019 is
een (nagenoeg) dekkende exploitatiebegroting opgenomen. Er zijn op dit moment geen
bestemmingsreserves.
Onder Voorzieningen zijn de meerjarenplannen van de voorziening Onderhoud (buitenkant en
binnenkant onderhoud), de voorziening Spaarverlof, de voorziening Jubilea en de voorziening Duurzame
Inzetbaarheid opgenomen.
Voor de prognose van de Kortlopende schulden is het gemiddelde van de afgelopen jaren verwerkt.
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6.7.3 Meerjarenraming baten en lasten

Toelichting :
Baten
Rijksbijdragen
De reguliere bekostiging stijgt in de begroting. De volgende factoren zijn meegenomen :
In de begroting van de bekostiging is de leerlingengroei verwerkt.
De in 2018 afgesloten CAO met daarin een loonkostenstijging per 1 januari 2019 en per 1 januari 2020.
Voor 2019 is een tussentijdse groeibekostiging van 200.000 euro meegenomen, voor 2020 55.000 euro
en voor 2021 0 euro. In 2018 is door PlatOO € 186.000 ontvangen (verhoogd door CAO-wijziging).
Het budget voor Personeels- en Arbeidsmarktbeleid is verhoogd met middelen voor verlaging van de
werkdruk.
De budgetten van de samenwerkingsverbanden zijn met jaarlijks dalende bedragen opgenomen
conform de meest recente meerjarenbegroting van de samenwerkingsverbanden. Vanaf schooljaar
2020-2021 is gerekend met een stabiel niveau.
Overige overheidsbijdragen
De Overige overheidsbijdragen betreft gemeentelijke subsidies en zijn voorzichtig meegenomen in de
meerjarenbegroting.
Overige baten
De Overige baten zijn in de begroting wat lager dan het resultaat van 2018. In augustus 2018 zijn een
aantal detacheringsovereenkomsten beëindigd of verlaagd en de Overige baten bestaan deels uit
incidentele baten zoals sponsorgelden en een subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds.
Onder Overige baten vallen verder inkomsten van cluster I instellingen, arbeidsmarkt subsidies,
subsidies uit samenwerking met derden (bijv. Kempel en Fontys) en inkomsten uit verhuur.
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Personele lasten
De Personele lasten stijgen in de begroting. De volgende factoren zijn meegenomen:
De personele lasten zijn gestegen door de nieuw afgesloten CAO met daarin een loonkostenstijging.
De personele bezetting is aangepast aan zowel de leerlingengroei als aan de ontvangen
werkdrukmiddelen vanaf 1 augustus 2018.
De personele bezetting is eveneens aangepast aan de voltooide afbouw van reserves en de ambitie van
een dekkende begroting in de toekomst.
Afschrijvingen
De Afschrijvingen zijn wat hoger in 2018 omdat er een opschoning van niet meer aanwezige inventaris
heeft plaatsgevonden. De scholen van PlatOO zijn in 2017-2018 gestart met het werken met Google
waardoor de Microsoft apparatuur vervroegd is afgeschreven.
Voor 2019 is rekening gehouden met de aanpassing van een van de schoolgebouwen en de vervanging
van de inventaris aldaar. Voor 2021 is een lager investeringniveau gepland.
Huisvestingslasten
De meerjarenbegroting is ongeveer stabiel gehouden.
Overige instellingslasten
Er vindt een kentering plaats van aanschaf van klassieke leermethoden naar aanschaf van digitale
middelen met licentiekosten en verbruiksmaterialen zoals werkboekjes in de exploitatie.
Hierdoor is het niveau van de Overige instellingslasten nog niet uitgekristalliseerd.
Saldo financiële baten en lasten
Voor 2019 en verder is er vanuit gegaan dat er geen inkomsten uit de beleggingsportefeuille meer
zullen zijn en er alleen een restpost voor bankkosten overblijft.
Nettoresultaat
Op basis van de in 2017 uitgevoerde externe risico-en vermogensanalyse is besloten om vanaf 2019 de
reserves niet verder af te bouwen en met een (nagenoeg) dekkende exploitatiebegroting te gaan
werken.
Incidentele baten:
In 2018 is € 89.000 aan extra tussentijdse groeibekostiging ontvangen, € 19.000 voor eenmalige
subsidies van OCW, € 19.000 aan extra subsidies voor asielzoekerskinderen, € 4.000 extra subsidie
voor studieverlof en € 65.000 aan incidentele overige baten (sponsoring, Prins Bernard Cultuurfonds).
Incidentele lasten:
In 2018 is € 166.000 meer uitgegeven aan de inhuur van extern personeel, € 32.000 aan
uitkeringskosten DUO en € 14.000 extra aan deskundigenadvies.
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6.7.4 Meerjarenraming kengetallen

In paragraaf 5.2 is de continuïteit van de gebouwen weergegeven, in paragraaf 6.1, 6.2 en 6.3 de
interne risciobeheersing en controle en het jaarverslag van de Raad van Toezicht is opgenomen na het
bestuursverslag.
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7. Jaarverslag 2018 Raad van Toezicht
Algemeen
Stichting PlatOO, bestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs werkt sinds januari 2009
met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.
Alle statutaire en reglementaire zaken zijn vastgelegd. In het afgelopen jaar, 2018, heeft de RvT haar
taak conform statuten en reglement weten te realiseren.
De Raad van Toezicht bestond in 2018, conform statuten, uit vijf leden. In verband met het beëindiging
van de benoemingstermijn is per 31 december 2017 afscheid genomen van de voorzitter. De heer Frank
van Engelen is vanaf 25 april als kandidaat-lid aangesloten bij de bijeenkomsten. Op 3 juli 2018 waren
alle 8 gemeenten akkoord met zijn benoeming tot lid van de Raad van Toezicht waarna hij op 25
september 2018 door de Raad van Toezicht is benoemd tot voorzitter. Tot dat moment heeft de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, mevrouw Miriam van der Smissen het voorzitterschap
waargenomen. Het rooster van aftreden is op 25 april 2018 opnieuw vastgesteld.
Voor alle sturingsgeoriënteerde documenten geldt dat de RvT de richtlijnen zoals die vastgelegd zijn in
de code Good Governance, integraal volgt en toepast. Deze richtlijnen zijn vertaald naar de
PlatOOsituatie en opgenomen in de reglementen en werkafspraken die betrekking hebben op de interne
sturing van de organisatie van PlatOO.
Inrichting Raad van Toezicht
De RvT heeft de eigen werkwijze en procesgang vormgegeven. Vanwege efficiënt en effectief werken is
er voor gekozen om zaken in de voltallige RvT te bespreken en daarnaast te werken met twee
commissies die zaken voorbereiden; remuneratiecommissie bestaande uit twee leden en een
auditcommissie bestaande uit drie leden.
•
De remuneratiecommissie. Taak van deze commissie is het beoordelen van het functioneren
van het College van Bestuur. Hierover rapporteert de commissie De remuneratiecommissie
fungeert daarnaast als agendacommissie en is tevens sparring partner van het CvB.
•
De auditcommissie. Deze commissie heeft als hoofdtaak om een op de behoefte van de RvT
toegesneden integrale control tool (inclusief Key Process Indicators) op te zetten en de
resultaten daarvan te monitoren. Daarnaast adviseert de auditcommissie over de keuze voor de
accountant. De auditcommissie beoordeelt in eerste aanleg de begroting en de jaarrekening in
samenhang met het accountantsonderzoek. De auditcommissie bespreekt en beoordeelt
daarnaast in eerste instantie de financiële kwartaalrapportages en volgt nauwlettend het
vermogensbeheer en de beleggingen. Ook deze commissie rapporteert middels opleggers aan
de RvT over haar bevindingen en adviezen.
Terugblik 2018
De RvT heeft haar functie in 2018 naar tevredenheid uitgevoerd. Zij heeft haar toezichthoudende
functie goed kunnen nemen en heeft deze rol goed kunnen uitdragen. De samenwerking tussen de RvT
en het CvB verloopt naar wens; er is inhoudelijk goede afstemming. Ontwikkelingen binnen PlatOO
kunnen worden gevolgd; rollen, taken en posities zijn helder en er is onderling respect en waardering
voor ieders inbreng. De RvT vervult hiermee duidelijk een toegevoegde waarde in het interne toezicht.
Om toezicht te houden op de voortgang van PlatOO werkt de RvT met een set van vooraf vastgestelde
Key Process Indicators (KPI’s). Deze KPI’s zijn uitgewerkt in doelen en te bereiken resultaten. In 2013
zijn de KPI’s herijkt, mede met inachtneming van de te behalen doelen zoals vastgelegd in het
Strategisch Beleidsplan PlatOO 2012-2016. De RvT heeft zich in het vaststellen van de KPI’s gericht op
de onderdelen financiën, belanghebbenden, interne processen en kennis en innovatie. Ook in 2018 had
het College van Bestuur de opdracht om per kwartaal een voortgangsrapportage uit te brengen aan de
Raad van Toezicht op basis van deze vastgestelde KPI’s.
De RvT heeft in 2017 onder externe begeleiding een proces gelopen om te komen tot een nieuw
toezichtkader dat aansluit bij de nieuwe Governance code en het Strategisch Beleidsplan van PlatOO.
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Tijdens de RvT-vergaderingen werden deze kwartaalrapportages door CvB toegelicht en akkoord
bevonden. Uit de zelfevaluatie van de RvT begin 2017 is naar voren gekomen dat de KPI’s een nieuwe
aanpassing
behoeven. Hiermee zal, conform het nieuwe toezichtkader, gestart worden in 2019.
Activiteiten in 2018:
•
In 2018 heeft de RvT in haar vergaderingen goed uitvoering kunnen geven aan haar
toezichthoudende rol. Naast de te nemen besluiten zoals statutair vastgelegd, worden per kwartaal
de rapportages besproken en worden de voor PlatOO maatschappelijk relevante thema’s en
ontwikkelingen geagendeerd. In het kader van Bestuurskracht kijkt de RvT kritisch naar
verbeteringen en versterkende factoren zodat zij professioneler kunnen werken (o.a. tevredenheid).
•
De RvT is tevreden over deze opzet en vergaderingen worden goed en gestructureerd voorbereid.
De verantwoording van de CvB naar RvT verloopt naar wens. Binnen de RvT heerst een positief
lerend klimaat; een professionele cultuur waarin leden elkaar kunnen aanspreken.
•
In 2018 heeft de RvT gesprekken gevoerd met 4 medewerkers van PlatOO teneinde het
functioneren van de bestuurder beter te kunnen beoordelen. De beoordeling is positief. Deze is
besproken met het CvB.
•
De ontwikkelingen en groei van het openbaar onderwijs in de regio zijn nauwlettend gevolgd en het
Passend Onderwijs is regelmatig inhoudelijk onderwerp onderwerp van gesprek geweest.
•
Twee leden van de RvT hebben in 2018 scholing gevolgd bij de VTOI.
•
In navolging van 2017 heeft er in 2018 opnieuw een gezamenlijke bijeenkomst van de RvT met
GMR en directeuren plaatsgevonden. Deze bijeenkomst is mede voorbereid door enkele leden van
de RvT. Het thema was “Educatief Partnerschap”.
•
In het voorjaar van 2018 heeft de RvT een gesprek gevoerd met de inspectie in het kader van het
vierjaarlijkse inspectiebezoek. Ook bij de terugkoppeling door de inspectie was de RvT
vertegenwoordigd.
•
Op 4 april 2018 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden onder leiding van een extern adviseur. De
verbeterpunten zijn opgepakt.
•
In de tweede helft van 2018 is de RvT gestart met het afleggen van schoolbezoeken om het
gevoerde beleid in de dagelijkse praktijk te kunnen zien.
•
Op 21 september 2018 is voor alle medewerkers van PlatOO een feestelijke bijeenkomst
georganiseerd in het Speelhuis waarin de goede beoordeling door de inspectie gevierd is. Hierbij
zijn enkele leden van de RvT aanwezig geweest en heeft de voorzitter de medewerkers
toegesproken.
•
Op 21 november 2018 heeft de RvT overleg gevoerd met de GMR.
Besproken onderwerpen en geconstateerde afwijkingen
11 januari 2018:
- goedkeuring begroting 2018
25 april 2018:
- goedkeuring jaarrekening en bestuursverslag 2017
- financiële rapportage eerste kwartaal
- vaststellen rooster van aftreden
- vaststellen toezichtkader d.d. 13 december 2017
- geen scholenfusie of bestuursoverdracht met/van De Ratelaar Deurne
27 juni 2018:
- herbenoeming mevrouw K. Ali
- inzet werkdrukverlagingsgelden
- verslag eindgesprek met inspectie
25 september 2018:
- benoeming Frank van Engelen tot voorzitter RvT
- financiële rapportage tweede kwartaal (constatering: lager tekort dan begroot/conservatief
begroot)
- aanstelling DVE als accountant controle jaarrekening 2018
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- organisatieontwikkeling
12 december 2018:
- AVG (constatering: dringend verzoek RvT voor einde kalenderjaar aanstellen FG)
- Financiële rapportage derde kwartaal
- Goedkeuring begroting 2019
- Vaststellen procedure herbenoeming leden RvT
Activiteiten en scholing
De RvT heeft in 2018 vier regulieren vergaderingen gekend en één extra vergadering waarin de
begroting en de verbouwing van een school onderwerp van gesprek zijn geweest. De auditcommissie is
vier keer bijeen geweest, de remuneratiecommissie ook vier keer.
De RvT heeft specifieke activiteiten van PlatOO bijgewoond, zoals de nieuwjaarsreceptie en de
bijeenkomst die georganiseerd om de goede beoordeling van PlatOO door de inspectie te vieren.
In het voorjaar van 2018 werd de jaarlijkse congresdag van de Vereniging van Toezichthouders in het
onderwijs (VTOI) gevolgd. Hieraan hebben twee leden van de RvT deelgenomen.
Financiën
De RvT leden hebben, zoals gebruikelijk en vastgelegd in het RvT reglement, vacatiegelden ontvangen
voor hun RvT taken. De vacatiegelden zijn geïndexeerd. Tevens zijn er kosten gemaakt voor o.a.
scholing, vergaderkosten en reiskosten. In totaal gaat het om een kostenpost van
€ 30.649,54.
Functies en nevenfuncties
NAAM

HOOFDFUNCTIE

NEVENFUNCTIE

Frank van Engelen

Directeur-Bestuurder
Woonwenz

-

Lid RvT Pergamijn
Voorzitter Thuis in Limburg
Voorzitter ZPC De Rog

Karen Ali

Directeur Alumnirelaties en
universiteitsfonds
Technische Universiteit
Eindhoven

-

Lid landelijke Commissie Gedragscode
internationale student in het
Nederlands Hoger Onderwijs
Lid RvT Stichting Swalm en Roer
Lid RvT OSZG
Voorzitter Kamer Onderwijs
hogeschool Zuyd, compliance
vraagstukken

Bestuurder ONS Welzijn

-

Miriam v/der Smissen

-

Rob v/der Zanden

IT supplier en
contractmanager De Lage
Landen

Dick Zumker

Manager Sociaal medische
zaken UWV Roermond

-

Bestuursvoorzitter GroenLinks
afdeling Eindhoven
Lid RvT bibliotheek Eindhoven
Lid Beroepenveldcommissie HAN

Gemeenteraadslid Bladel Transparant
Voorzitter RvT Emiliusschool
Eigenaar Zumker Interim- en
Organisatieadviesbureau
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Resumé
Resumerend kijken zowel de Raad van Toezichtleden als ook het College van Bestuur terug op een
goed jaar. De Raad van Toezicht wil de medewerkers van PlatOO bedanken voor hun inzet en tevens de
ouders bedanken voor het vertrouwen in PlatOO.
Frank van Engelen,
voorzitter
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A1
1

Grondslagen

Algemeen

Activiteiten van het bevoegd gezag
In deze jaarrekening zijn de activiteiten van Stichting PlatOO en de onder deze rechtspersoon vallende
scholen verantwoord.

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn
jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek2 titel 9 van het
Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660
Onderwijsinstellingen.
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het
resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden de activa en
passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en allen hiermee verbonden, aan het verslagjaar
toe te rekenen lasten.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.

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

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldenden
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn voor de
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Financiële instrumenten
Stichting PlatOO heeft alleen primaire financiële instrumenten, voor de grondslag wordt verwezen naar de
behandeling per post.

2

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van aanschaf.
Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Investeringen onder de € 500 worden rechtstreeks ten laste gebracht van het resultaat.
Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de investeringen.
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Het economisch eigendom van de schoolgebouwen is in handen van de gemeenten. Het juridisch
eigendom berust voor het merendeel bij de stichting met uitzondering van de schoolgebouwen van 't
Schrijverke locatie Luchen, De Mijlpaal, De Driehoek, De Rietpluim, Het Klokhuis en Toverkruid locatie
Ommel. In het bestuursverslag is dit nader toegelicht.

Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen obligaties die niet behoren tot een handelsportefeuille en die
worden aangehouden tot het einde van de looptijd, worden gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde plus gearmortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting
op de balans anders is aangegeven.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12
maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Algemene reserve publiek
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen
gefinancierde activiteiten.
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van Stichting PlatOO.
Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil
tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat
ten laste van de algemene reserve gebracht.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen niet op activa in mindering zijn gebracht.
Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen
worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen
kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten
uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.
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Voorziening groot onderhoud
De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan
onroerende zaken die door de jaren een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorzieningen
zijn gebaseerd op een meerjarenbegroting die een periode kent van 20 jaar. Het uitgevoerde onderhoud
wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande
jaarlijkse dotaties toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarover de
meerjarenonderhoudsbegroting strekt. Daar waar in het groot onderhoud wordt voorzien door middel van
een convenant met de gemeente is geen voorziening getroffen.

Voorziening jubilea
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.
De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk
van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet (4,00 %). De werkelijke
jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening spaarverlof
De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer
personeelsleden het gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk
gespaarde uren tegen een historisch uurtarief. De in de cao opgenomen bindende genormeerde bedragen
zijn hier op van toepassing.
Voorziening Duurzame inzetbaarheid
In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de
BAPO-regeling vervallen. In een tweetal gevallen dient er een voorziening te worden gevormd.
1. Basisbudget (artikel 8A.4). Indien er schriftelijke afspraken worden gemaakt tussen werkgever en
werknemer (artikel 8A.5) , bijvoorbeeld voor studieverlof, dan is er sprake van een verplichting aan de
werknemer. De basis voor het vaststellen van de hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is
het aantal uur dat een medewerker heeft gespaard (zie schriftelijke afspraken), vermenigvuldigd met de
loonkosten per uur en gecorrigeerd met de kans dat deze uren ook daadwerkelijk worden opgenomen.
2. Duurzame inzetbaarheid oudere werknemers (artikel 8A.7). Om uren te kunnen sparen voor
ouderenverlof moet de werknemer conform artikel 8.A8 cao PO vooraf een plan indienen, waarin staat
hoe deze verlofuren de komende vijf jaren worden ingezet. De basis voor het waarderen van de
voorziening zijn deze plannen, die zwart op wit staan. Voor het vaststellen van de hoogte van de
voorziening wordt het aantal uur dat een medewerker op basis van deze plannen heeft gespaard (en niet
heeft opgenomen), vermenigvuldigd met de loonkosten per uur. De uitkomst hiervan wordt vervolgens
gecorrigeerd door de eigen bijdrage, de opnamekans en (indien materieel) discontering.
Voor de waardering van de voorziening duurzame inzetbaarheid van jaar T, wordt uitgegaan van de
plannen die voor de zomervakantie van jaar T zijn ingediend.

Kortlopende schulden
Dit betreft schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende
schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde plus geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de
nominale waarde van de schuld.
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3

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door
het Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen
doorbetalingen van de Rijksbijdrage.
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking
hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.
Geoormerkte OCW subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot
geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar
rato van de voortgang van de gesubsideerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen
activiteiten zijn verricht per balansdatum, worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW subsidies met een verrekeningsclausule worden ten gunste van de staat van baten en
lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsideerde lasten komen. Niet bestede middelen worden
verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.

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

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

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

Pensioenen
Stichting PlatOO heeft voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling.
Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op
een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de
werknemer pensioen heeft opgebouwd.
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever
en een deel door de werknemer wordt betaald.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit
toelaat.
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Per 31 januari 2019 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 98,6%. De pensioenverplichting
wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering
wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten
verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een
tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde
premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa.
In het jaar van investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuur vastgestelde termijnen:
Gebouwen/verbouwingen 40 jaar (2,5%)
Machines en installaties/digitale schoolborden/ bekabeling 10 jaar (10%)
Meubilair 15 jaar (6,66%)
Leermiddelen 8 jaar (12,5%)
Duurzame apparatuur 5 jaar (20%)
ICT apparatuur bestuurskantoor 3 jaar (33,3%)
ICT apparatuur scholen/beamers 5 jaar (20%)

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

4

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het
nettoresultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op
ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst- en
verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de
operationele activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van
gerealiseerde bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele,
investerings- en financieringsactiviteiten.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten
worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in
het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele
activiteiten.
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Model A: Balans per 31-12-2018

1.

Activa

(na resultaatverdeling)

31 december 2018

31 december 2017

Vaste Activa
1.2
1.3

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

2.662.346
1.236.970

Totaal vaste activa

1.5
1.6
1.7

Vlottende activa
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

3.899.316

1.482.592
151.163
1.055.211

Totaal vlottende activa
Totaal activa

2.
2.1
2.2
2.4

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

2.688.966

2.802.115

6.588.282

6.940.863

3.758.488
1.333.031
1.496.763

31 december 2017
4.015.478
1.209.710
1.715.675

6.588.282
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4.138.748

1.279.288
1.522.827

31 december 2018

Totaal passiva
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2.691.850
1.446.898

6.940.863

Model B: Staat van baten en lasten over 2018
Realisatie
2018
3.
3.1
3.2
3.5

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Realisatie
2017

Baten
Rijksbijdrage OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

17.175.745
88.571
369.637

15.928.354
65.912
372.176

16.183.538
86.086
461.281

Totaal baten

17.633.953

16.366.442

16.730.905

Overige lasten

14.777.080
575.187
1.131.671
1.421.776

13.842.628
500.653
1.107.848
1.288.647

13.571.445
540.902
1.427.588
1.501.885

Totaal lasten

17.905.714

16.739.776

17.041.820

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten

Saldo baten en lasten
5

Begroting
2018

Financiële baten en lasten

(271.760)
14.770

(373.334)
25.000

(310.915)
34.791

Resultaat

(256.990)

(348.334)

(276.124)

Resultaat na belastingen

(256.990)

(348.334)

(276.124)

(256.990)

(348.334)

(276.124)

Nettoresultaat
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Model C: Kasstroomoverzicht

2018
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo Baten en Lasten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen
Koersresultaat FVA
Veranderingen in vlottende middelen:
Vorderingen (-/-)
Schulden
Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties:
Ontvangen interest
Betaalde interest (-/-)
Opbrengsten financiele vaste activa
( excl. Amortisatie)

2017

(271.760)

(310.915)

510.991
123.321
(210)

492.035
(36.929)
(8.791)

(203.304)
(218.912)

(52.869)
295.492
(59.875)

1.907
(6.052)
18.916

378.023
63
(7.261)
41.989

14.770

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten:

34.791

(45.104)

412.814

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in MVA (-/-)
Desinvesteringen in MVA

(545.680)
64.196

(749.457)
48.164

Investeringen in FVA
Desinvesteringen in FVA

(201.660)
260.635

(410.864)
791.239

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten:

(422.510)

Mutatie liquide middelen

(467.615)

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

1.522.827
(467.615)

Eindstand liquide middelen
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91.896
1.430.931
91.896

1.055.211
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(320.918)

1.522.827

Model VA: Vaste Activa
1.

Activa

1.2

Materiële vaste activa
Mutaties 2018

1.2.1
1.2.2

1.2.3

Gebouwen en
terreinen
Inventaris en
apparatuur
Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Materiële
vaste activa

Cumulatieve
aanschaf-waarde
tot en met 1
januari 2018

Cumulatieve
afschrijvingen
tot en met 1
januari 2018

boekwaarde
per 1 januari
2018

Invest.

Aanschafwaarde
Desinvest.

Afschr. Desinvesteringe
n

Afschrijvingen

197.211

91.793

105.418

-

4.693.741

2.492.159

2.201.582

1.096.814

711.964

5.987.766

3.295.916

Cumulatieve
Cumulatieve
aanschafafschrijvingen
waarde tot en tot en met 31
met 31
december
december 2018
2018

boekwaarde
per 31
december
2018

-

-

3.336

197.211

95.129

102.082

519.676

252.913

199.838

412.391

4.960.504

2.704.712

2.255.792

384.850

26.004

24.604

13.483

95.261

1.098.214

793.742

304.472

2.691.850

545.680

277.517

213.321

510.988

6.255.929

3.593.583

2.662.346

Toelichting:
In 2018 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de aanwezige activa op scholen.
Hieruit zijn afboekingen geresulteerd ten bedrage van € 277.517 aanschafwaarde en € 213.321 cumulatieve afschrijvingen.
Het boekwaardeverlies ( € 64.196) is getoond onder de afschrijvingskosten.

Dit betreft voor het meerendeel Skool-apparatuur die niet meer bruikbaar was na overgang op Google.
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
Gebouwen/ verbouwingen
Machines en installaties/digitale schoolborden/ bekabeling
Meubilair
Leermiddelen
Duurzame apparatuur
ICT apparatuur bestuurskantoor
ICT apparatuur scholen/beamers
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40
10
15
8
5
3
5

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

aw
af
119057,41
88899,63
1666,95
540,46
2620408,72
1257196,9
1753429,31 1210540,98
1296700,85
900181,97
198078,43
88721,28
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5989341,67 3546081,22
(266.587)
(47.502)
Financiële vaste activa

1.3

Mutaties 2018
DesBoekwaarde
Investering investering
per 1 januari en verstrekte en afgeloste
2018
leningen
leningen

1.3.6

1.3.6.2

Waarde
correcties

Boekwaarde
per 31
december
2018

reclass.
Naar KT

Effecten

1.446.898

201.660

260.635

210

151.163

1.236.970

Financiële vaste activa

1.446.898

201.660

260.635

210

151.163

1.236.970

1.446.898

201.660

260.635

210

151.163

1.236.970

1.446.898

201.660

260.635

210

151.163

1.236.970

Obligaties
Effecten

Balanswaarde 1-12018
aankoop

Aankoopwaarde

verkoop

Koerswaarde 31-12- Balanswaarde 31-122018
2018

Koersresulaat

4,75% ING Bank Covered BD 209/2019

74.363

70.873

-

-

(436)

71.406

70.436

4,75% ING Bank Covered BD 2009/2019

85.088

81.454

-

-

(727)

81.606

80.727

4,00% Nederland 2009/2019

-

150.423

-

160.635

-

-

2,25% RABO VAR.CPN.OBL. 2010/2018

-

100.063

-

100.000

1,00% RABO FL MTN 2010/2020

100.000

100.000

-

-

3,38% EFSF 2011/2021

105.440

102.418

-

0,92% BNG VAR LANGE RENTE 2011/2021

102.997

101.713

-

2,88% COUNCIL OF EUROPE 2011/2021

110.030

105.731

60.153

2,75% DNB BOLIGKREDIT 2012/2022

10.212

-

-

-

101.290

100.000

-

(604)

109.393

101.813

-

(428)

101.690

101.284

-

-

(1.433)

108.534

104.299

56.346

-

-

(1.269)

58.534

55.077

173.822

167.015

-

-

(3.403)

162.973

163.612

1,00% ABN AMRO 2015/2025

103.280

103.280

-

-

(410)

101.266

102.870

1,00% NORDEA AB 2016/2023

206.954

206.954

-

-

(1.159)

204.476

205.795

0,50% NRW Bank 2016/2026

100.630

100.630

-

-

(70)

100.674

100.560

0,25% Nederland 2015/2025

100.080

-

100.080

-

-

101.498

100.080

0,75% Danske Bank 2016/2023

101.580

-

101.580

-

-

99.165

101.580

1.424.416

1.446.898

201.660

260.635

210

1.402.507

1.388.133

4,25% BELGIUM 2012/2022
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(63)

getoond op EFJ code 1.6
getoond op EFJ code 1.6

Model VV: Voorraden en vorderingen

31 december 2018
1.5

Vorderingen

1.5.1
1.5.2
1.5.6
1.5.7
1.5.8

Debiteuren
OCW / EZ
Overige overheden
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vorderingen

31 december 2017

24.094
784.608
336.166
113.410
224.315

25.082
735.503
187.024
110.998
220.681

1.482.592

1.279.288

Uitsplitsing

1.5.6

Vordering gemeente
Overige overheden

336.166
336.166

187.024
187.024

1.5.7

Nog te ontvangen overig
Nog te ontvangen van Vervangingsfonds
Nog te ontvangen couponrente
Subtotaal
Overige vorderingen

33.569
65.000
14.841
113.410
113.410

13.189
80.598
17.211
110.998
110.998

1.5.8

Vooruitbetaalde kosten
Snappet Borg
Overige waarborgsommen
Subtotaal
Overlopende activa

117.213
99.800
7.302
107.102
224.315

103.129
110.250
7.302
117.552
220.681

Model EL: Effecten en Liquide middelen
1.6

Effecten

31 december 2018
1.6.2

1.7

Obligaties

-

151.163

Effecten

-

151.163

-

-

Liquide middelen
31 december 2018

1.7.1
1.7.2

31 december 2017

Kasmiddelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen
Liquide middelen
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31 december 2017
2.021
1.520.806
1.522.827

Model D: Eigen vermogen

Stand per
1 januari 2018
2.1.1 Algemene reserve
Eigen Vermogen

Resultaat

Stand per
Overige mutaties 31 december 2018

4.015.478
4.015.478

(256.990)
(256.990)

-

3.758.488
3.758.488

4.015.478

(256.990)

-

3.758.488

4.015.478

(256.990)

-

3.758.488

Uitsplitsing
Algemene reserve
2.1.1 Algemene reserve
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Model VL: Voorzieningen en langlopende schulden
2.2

Voorzieningen

Stand per 1
januari 2018
2.2.1
2.2.3

Personeelsvoorziening
Overige voorzieningen

Dotaties

Onttrekking
en

Stand per 31 Kortlopend
december
deel
Tussen 1 en 5 langer dan
2018
< 1 jaar
jaar
5 jaar

Vrijval

229.760
979.950

45.241
338.000

27.491
232.428

-

247.509
1.085.522

21.087
270.000

116.272
815.522

110.149
-

1.209.710

383.241

259.919

-

1.333.031

291.087

931.794

110.149

212.535
17.223

36.349
-

15.920
11.571

-

232.964
5.652

15.435
5.652

107.380
-

110.149
-

-

-

27.491

-

8.892
247.509

-

229.759

8.892
45.241

-

2.2.1

Voorziening jubilea
Voorziening spaarverlof
Voorziening duurzame
inzetbaarheid
Personeelsvoorziening

21.087

8.892
116.272

110.149

2.2.3

Onderhoudsvoorziening
Overige voorzieningen

979.950
979.950

338.000
338.000

232.428
232.428

-

1.085.522
1.085.522

270.000
270.000

815.522
815.522

-

Voorzieningen
Uitsplitsing
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Model KS: Kortlopende schulden
2.4

Kortlopende schulden
31 december 2018

2.4.3
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

31 december 2017

126.033
649.929
160.259
50.737
509.805

118.926
655.693
157.073
298.814
485.169

1.496.763

1.715.675

561.458
88.471

525.045
130.648

649.929

655.693

Overige
Nog te betalen bedragen
Subtotaal

50.737
50.737

298.814
298.814

Overige kortlopende schulden

50.737

298.814

450.076

434.271

8.120
51.464
145
59.729

13.772
36.769
356
50.897

509.805

485.169

Kortlopende schulden
Uitsplitsing
2.4.7.1
2.4.7.3
2.4.7
2.4.9.2

2.4.9

2.4.10.5

Loonheffing
Premies sociale verzekeringen
Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vakantiegeld en -dagen

2.4.10.8

Netto lonen 13e maand
Overige
Voorschot/lening personeel
Subtotaal

2.4.10

Overlopende passiva
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Model G: Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW
G1. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)

Toewijzing
Omschrijving

Kenmerk

Subs.verv.Studieverlof 18 23TN

9290006-1

Datum

20-9-2018

totaal

bedrag
toewijzing

ontvangen t/m
verslagjaar

€

6.538

€

6.538

€

6.538

€

6.538

Prestatie
afgerond

Ja

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub B en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)
G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar
Toewijzing
Omschrijving

Kenmerk

Datum

bedrag
toewijzing

ontvangen t/m
verslagjaar

totale
kosten

te verrekenen
ultimo verslagjaar

€

€

€

€

bedrag

saldo

ontvangen in

lasten in

totale kosten

saldo nog te besteden

toewijzing

1-1-2018

verslagjaar

verslagjaar

31-12-2018

31-12-2018

€

€

€

€

€

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Toewijzing
Omschrijving
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€

Model OB: Opgave overheidsbijdragen
3.1

Rijksbijdragen
Werkelijk
2018

3.1.1
3.1.2
3.1.4

Begroting
2018

Werkelijk
2017

Rijksbijdrage OCW/EZ
Overige subsidies OCW/EZ
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

15.497.130
637.766
1.040.849

14.394.520
572.558
961.276

14.443.866
533.574
1.206.098

Rijksbijdragen

17.175.745

15.928.354

16.183.538

10.880.239
174.895
2.074.896
2.335.827
11.865
19.407
15.497.130

10.219.194
98.000
1.741.229
2.336.097
-

10.177.321
230.159
1.730.013
2.302.159
4.214

-

-

3.1.1

OCW personele bekostiging
OCW personele bekostiging groei
OCW personeel en arbeidsmarkt beleid
OCW materiele instandhouding
OCW materiele instandhouding groei
OCW overige subsidieregelingen
Rijksbijdrage OCW/EZ

14.394.520

14.443.866

3.1.2

Bijz.bekostiging asielzoekers/zigeuners
OCW prestatiebox
Subsidie vervanging studieverlof
Overige subsidies OCW/EZ

49.100
548.775
39.891
637.766

8.000
528.481
36.077
572.558

8.896
451.283
73.395
533.574

3.1.4

SWV Helmond-Peelland PO
SWV Passend onderwijs PO Eindhoven
Herverdeling baten
Passend onderwijs reserve uitbetalingen
Passend onderwijs bestuursvergoeding
Passend onderwijs OPR vergoedingen
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

3.2
3.2.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige overheidsbijdragen en -subsidies

88.571

65.912

86.086

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

88.571

65.912

86.086

17.865
70.706
88.571

8.571
57.341
65.912

39.690
46.397
86.086

Uitsplitsing

837.756
191.450
7.312
4.332
1.040.849

819.151
142.127
(1)
961.276

978.102
168.412
50.206
3.047
6.332
1.206.098

Uitsplitsing

3.2.2

Vergoeding gemeente personeel
Vergoeding gemeente materieel
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
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Model AB: Opgave andere baten
3.5

3.5.1
3.5.2
3.5.5
3.5.6

Overige baten
Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

Servicekosten
Detachering personeel
Ouderbijdragen
Overig

91.072
115.579
26.542
136.445

98.300
172.500
13.300
88.076

103.127
150.097
11.009
197.048

Overige baten

369.637

372.176

461.281

9.656
33.208
93.580

12.325
49.871
25.880

(393)
1.700
38.083
157.659

136.445

88.076

197.048

Uitsplitsing
Sponsoring
Tussenschoolse opvang
Ondersteuningsbudget amb.begeleiding
Overige baten
3.5.6

Overig

Jaarrekening 2018 PlatOO

- 69 -

Model LA: Opgave van de lasten
4

Lasten

4.1

Personele lasten
Werkelijk
2018

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Af: Uitkeringen
Personele lasten

Begroting
2018

Werkelijk
2017

14.639.409
807.039
669.368
14.777.080

13.601.066
641.562
400.000
13.842.628

13.637.622
667.972
734.149
13.571.445

10.675.715
2.544.752
1.418.942
14.639.409

9.918.509
2.364.258
1.318.299
13.601.066

10.108.706
2.165.093
1.363.823
13.637.622

24.777
355.345
426.917
807.039

20.000
189.200
432.362
641.562

Uitsplitsing
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3

Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Lonen en salarissen

4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3

dotaties voorzieningen
personeel niet in loondienst
overige
Overige personele lasten

(14.079)
284.932
397.119
667.972

Toelichting
aantal FTE:
Directie
Onderwijzend personeel
OOP

15,9
163,9
25,6
205,4

17,9
165,9
24,7
208,5

Inclusief poolers en min/max contracten en exclusief oproepkrachten.
Betreft de gemiddelde standen 2018 en 2017.
4.2
4.2.2

Afschrijvingslasten
Materiële vaste activa

575.187

500.653

540.902

Afschrijvingslasten

575.187

500.653

540.902

3.338
412.392
95.261
64.196
575.187

8.354
397.732
94.567
500.653

3.349
392.775
95.912
48.866
540.902

Uitsplitsing
Gebouwen en terreinen

4.2.2

Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Boekwaarde verlies MVA
Materiële vaste activa
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4.3

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huisvestingslasten

Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige huisvestingslasten
Huisvestingslasten

Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

35.451
72.172
271.624
335.410
39.521
338.000
39.493

38.000
64.250
258.198
328.800
45.550
338.000
35.050

51.023
80.764
233.810
334.349
41.203
588.000
98.439

1.131.671

1.107.848

1.427.588

35.498
3.995
39.493

34.800
250
35.050

30.427
68.012
98.439

Uitsplitsing

4.3.8

Bewaking/ beveiliging
Overige huisvestingslasten
Overige huisvestingslasten

Jaarrekening 2018 PlatOO

- 71 -

4.4

Overige lasten
Werkelijk
2018

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

Administratie- en beheerslasten
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Dotatie voorziening debiteuren
Overig
Overige lasten

268.885
889.507
(31.723)
295.107
1.421.776

Begroting
2018

Werkelijk
2017

246.050
828.650
213.947
1.288.647

347.426
879.033
40.526
234.900
1.501.885

11.495
130.478
24.760
22.363
14.141
30.650
33.699
1.300
268.885

10.000
116.500
23.350
21.900
10.650
35.000
28.650
246.050

9.011
26.894
178.691
26.678
18.207
13.538
40.460
33.481
466
347.426

11.495

10.000

20.549

11.495

10.000

4.131
2.214
26.894

326.009
427.139
17.779
112.199
6.381
889.507

266.000
417.500
19.100
115.000
11.050
828.650

257.140
492.304
15.998
111.036
2.554
879.033

Uitsplitsing

4.4.1

Administratiekantoor
Accountantskosten
Deskundigenadvies
Telefoon en portikosten
Drukwerk en schoolgids
Kantoorbenodigdheden
Onkostenvergoeding RvT/ bestuur
Public relations en marketing
Overige administratielasten
Administratie- en beheerslasten
Uitsplitsing

4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.4

4.4.2

Onderzoek jaarrekening
Andere controle opdracht
andere niet-controle diensten
Accountantslasten

Leermiddelen
ICT
Mediatheek en bibliotheek
Reproductiekosten
Overige materialen
Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Jaarrekening 2018 PlatOO

- 72 -

Werkelijk
2018

Begroting
2018

Werkelijk
2017

9.362
59.630
5.798
6.434
13.699
29.145
66.993
19.404
26.460
13.426
9.632
35.124
295.107

9.250
44.050
5.850
6.375
10.010
42.437
39.300
17.450
18.225
6.000
6.400
8.600
213.947

12.467
44.324
3.928
3.784
17
30.241
48.421
14.864
42.299
(2.615)
37.171
234.900

1.907
18.916
6.052
14.770

31.000
6.000
25.000

uitsplitsing

4.4.4

Kabeltelevisie en overige rechten
Abonnementen en contributies
Representatie
Medezeggenschap en ouderraad
Overige verzekeringen
Culturele vorming
Sportdag,vieringen,reizen en excursies
Testen en toetsen
Bijdrage aan derden
Vrijwilligersvergoeding
Tussenschoolse opvang
Overige onderwijslasten
Overig

Model FB: Financiële baten en lasten
5

Financiële baten en lasten

5.1
5.3
5.5

Rentebaten
Waarde mutatie.fin. vaste activa en effecten
Rentelasten (-/-)
Financiële baten en lasten
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63
41.989
7.261
34.791

Model E: Overzicht verbonden partijen

Het bestuur is verbonden met het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO.
Bestuurder A. Martens heeft ook een bestuurdersrol binnen genoemd
samenwerkingsverband.
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WNT-verantwoording 2018 Stichting PlatOO
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT
is van toepassing op Stichting PlatOO.
Het voor Stichting PlatOO toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018
€ 133.000 (Klasse C , 8 punten).
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking
en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Bedragen * € 1

A. Martens

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband in FTE
(fictieve) dienstbetrekking
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Bestuurder
01/01-31/12
1,00
Ja
€ 111.955,93
€ 17.879,52
€ 129.835,45

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldidg betaald bedrag
Totale bezoldiging

€ 133.000,00
€ 0,00
€ 129.835,45

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband in FTE
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2017
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen.

D.Zumker

M.J.P.J.C
F.C.M.
van
der Engelen
Smissen

Bedragen * € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldidg betaald bedrag
Totale bezoldiging

van R.M. van der K.S. Ali
Zanden

lid

lid

voorzitter

lid

lid

01/01-31/12

01/01-31/12

25/4-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

€ 2.913,22

€ 2.913,22

€ 2.723,55

€ 2.913,22

€ 2.913,22

€ 2.913,22

€ 2.913,22

€ 2.723,55

€ 2.913,22

€ 2.913,22

€ 13.300,00

€ 13.300,00

€ 13.664,38

€ 13.300,00

€ 13.300,00

€ 2.913,22

€ 2.913,22

€ 2.723,55

€ 2.913,22

€ 2.913,22

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

01/01-31/12
€ 2.844,22
€ 2.844,22

01/01-31/12
€ 2.844,22
€ 2.844,22

€ 0,00

01/01-31/12
€ 2.844,22
€ 2.844,22

01/01-31/12
€ 2.844,22
€ 2.844,22

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2017

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

Meerjarige financiele verplichtingen
leverancier

activiteit

Grenke/ Samsung

lease copiers

1-12-2015

1-12-2020

60

€ 38.968

Kempel

huur kantoorpand

1-10-2014

30-9-2019

60

€ 31.982

DVEP

levering elektriciteit

1-5-2015

31-12-2020

68

€ 137.688

ENECO

Levering gas

1-5-2015

31-12-2020

68

€ 153.690

Saassen

Dig.veiligheid volg systeem

1-6-2018

1-6-2020

24

€ 8.611

laride

Onderhoudsbeheer

4-6-2018

4-6-2020

24

€ 39.204

Salure

Vervangingstool

1-1-2017

1-1-2020

36

€ 8.773

Datapas

Software

1-1-2017

1-1-2020

24

€ 7.549

Wentzo Wireless

WiFi

5-2-2017

4-2-2019

24

€ 37.619

NOG

nationale onderwijs Gids

24-1-2018

23-1-2021

36

€ 4.184

S-IP

IP via glasvezel

22-3-2018

21-3-2020

24

€ 1.697

Heutink

Licentie overeenkomst

7-3-2018

21-7-2026

96

€ 62

CSB service & beheer

Onderhoud installaties

1-5-2018

30-4-2020

24

€ 2.650
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looptijd in maanden

jaarlijkse kosten

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Bovenschools management/College van bestuur:
Mevrouw A.M.B. Martens

��
Raad van Toezicht

De heer F. C.M. van Engelen, voorzitter

De heer D.Zumker, lid

Mevrouw M.J.P.J.C. Van der Smissen, Vice-voorzitter/secretaris

li�

De heer R.M. Van der Zanden, lid

Mevrnuw K.S.

An ,

Datum vaststelling jaarrekening
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Overige gegevens
Bestemming van het resultaat
Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming.
Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:
Resultaat 2018
€ (256.990) wordt onttrokken aan de algemene reserve
€

(256.990) totaal resultaatverdeling
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Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op
de waardering van de in de balans getoonde posten of het resultaat.
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Controle verklaring van de onafhankelijke accountant
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DVE Audit B.V.
Traverse 3
3905 NL Veenendaal
T: 085-1305425

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: Stichting Platoo bestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs

A

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van “Stichting Platoo bestuur voor openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs” te Helmond gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen “Stichting Platoo bestuur voor openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs” op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over
2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals
opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW
2018.
De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2018;
• de staat van baten en lasten over 2018; en
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van “Stichting Platoo bestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk
onderwijs” zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

DVE is de merknaam van waaruit DVE Audit B.V. (KvK nr. 70883092) haar diensten aanbiedt.
Hierop zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn bij ons kantoor op te vragen.

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

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf
‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is
om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen
of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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 controleopdracht, dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude,
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
balansmutaties, die van materieel belang zijn
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de

•

•
•

redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Veenendaal, 15 april 2019
DVE Audit B.V.
Digitaal ondertekend

Marco Peter
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Burger
Datum: 2019.04.15
Burger
10:05:51 +02'00'

M.P. Burger RA CIA

Algemene gegevens
Bestuursnummer

41860

Naam instelling
Adres
Postadres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres
Website
Contactpersoon
Telefoon
E-mailadres

PLatOO
Deurneseweg 13
Deurneseweg 13
5709 AH
Helmond
0492-392112
info@platoo.nl
www.platoo.nl
M. Habermehl
0492-392112
mariel. habermehl@platoo.nl

BRIN-nummers
05ZX
06PD
07FL
07GU
08DM
08JE
09NJ
20OW
21DA
21MV
23BW
23TN
23ZM
24AB
24DV

Jaarrekening 2018 PlatOO

Sector
OBS De Regenboog
De Krommen Hoek
OBS De Horizon
OBS De Bron
OBS 't Schrijverke
De Mijlpaal
De Ruimte
OBS 't Einder
OBS De Kleine Kapitein
OBS De Hasselbraam
OBS De Rietpluim
OBS De Ranonkel
OBS De Driehoek
OBS Het Klokhuis
OBS Het Toverkruid

PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

- 82 -

