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 Leeswijzer 

 
U staat op het punt om het jaarrapport 2017 te lezen van Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsscholen Kop 
Noord-Holland (voorheen Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp). 
 
 
Geen website 
 
 
Het jaarrapport 2015 en 2016 presenteerden we als website. Door technische problemen na een grote ICT-migratie 
is deze vorm voor het jaarrapport 2017 niet mogelijk. U ontvangt ons jaarrapport daarom weer digitaal in PDF of als 
papieren uitgave. 
 
 
 
 
Uit welke delen bestaat dit jaarrapport? 
 
 
In ons jaarrapport vindt u twee belangrijke onderdelen: een (bestuurs)jaarverslag (hoofdstukken 1 tot en met 10) en 
een jaarrekening (hoofdstuk 11). Het derde deel van ons jaarrapport bestaat uit de overige gegevens en de bijlagen. 
De jaarrekeningen van Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsscholen Kop Noord-Holland – die samen een 
personele unie vormen – worden zowel geconsolideerd als gesegmenteerd gepresenteerd.  
 
 
 
Hoe leest u dit jaarrapport? 
 
Het jaarrapport is een onderdeel van onze planning- en controlcyclus. We doen hierin verslag van de realisatie van 
de doelen die zijn geformuleerd in het strategisch beleidsplan en het bovenschools jaarplan 2017.  
 
 
Opbouw 
In dit jaarrapport doen we grotendeels waarderend verslag van de realisatie van de zeven speerpunten van beleid 
(hoofdstukken 1 tot en met 7) en de realisatie van het voorwaardenscheppend beleid (hoofdstuk 8) met bijbehorende 
doelen uit het bovenschoolse meerjarenplan. Slechts bij enkele paragrafen is geen doel opgenomen. Het betreft dan 
een toelichting op bestaand beleid of going-concern activiteiten. 
Daarnaast geven we informatie over de organisatie en haar omgeving (hoofdstuk 9). Uiteraard treft u ook de 
financiële informatie en de jaarrekening aan (respectievelijk in hoofdstuk 10 en 11).  
De controleverklaring van onze accountant is opgenomen in hoofdstuk 12. De bijlagen vindt u in hoofdstuk 13. 
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Legenda 
Vermeld zijn de meerjarendoelen per speerpunt. De mate waarin de subdoelen voor het desbetreffende verslagjaar 
zijn gerealiseerd, hebben wij met een icoon aangegeven. 
 
 

: niet gerealiseerd (voor minder dan 50%) 
 

 : gedeeltelijk gerealiseerd (voor 50% of meer) 
 

: volledig gerealiseerd 
 
 
We hebben ook aangegeven hoeveel % van de doelen waaraan een budget was gekoppeld binnen begroting zijn 
gebleven bij (gedeeltelijke) realisatie. Doelen met uitsluitend interne (personeels)kosten, zijn hierin niet meegeteld. 
 
 
 
 
Waar wordt het jaarrapport voorgelegd en besproken? 
 
Jaarlijks verantwoordt onze organisatie haar activiteiten in een jaarrapport. Vervolgens wordt het jaarrapport 
vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.  
Onze accountant heeft het rapport gewaarmerkt en voorzien van een controleverklaring. 
Conform onze statuten leggen we jaarlijks ons jaarrapport voor aan de gemeenteraden, de voormalige besturen van 
onze scholen. We bespreken het jaarrapport met de wethouders Onderwijs vanwege hun toezichthoudende rol. 
Intern leggen we verantwoording af aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Surplus (GMR). Wij 
leggen het jaarrapport ter informatie voor aan de GMR en bespreken het in een GMR-vergadering. We verstrekken 
het jaarrapport vanzelfsprekend aan al onze scholen en bespreken het in het directeurenoverleg. 
Als basisschoolbestuur zijn we verplicht een jaarrapport te overleggen aan het ministerie van OC&W (uitvoering door 
DUO). Voor de jaarrekening moeten we daarbij het model Elektronisch Financieel Jaarverslag (EFJ) aanhouden. 
 
 
 
 
Heeft u een vraag over dit jaarrapport? Of wilt u reageren? E-mail dan naar info@stichtingsurplus.nl . 
        
  

mailto:info@stichtingsurplus.nl
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 Voorwoord  

 
In 2017 bouwden we verder aan intensieve samenwerking.    
Samenwerking tussen onze scholen in het Alle Kansen project en samenwerking tussen schoolteams in het 
programma Pedagogische Tact en Leiderschap.   
Samenwerking met de pabo’s in het Exploreon en door het ontwikkelen van een post HBO opleiding 
Toekomstgericht onderwijs.  
Samenwerking tussen directeuren, staf en interne begeleiders in de ontwikkeling van de organisatie en in de interne 
kwaliteitszorg.  
Samenwerking met Kopwerk-Schooltij om een stabiel stelsel van scholen, met een doelmatige en efficiënte 
ondersteuning neer te zetten.   
Samenwerking tussen kinderen in het dagelijkse leren met en van elkaar, in de vele wetenschaps- en 
techniekprojecten, en in de leerlingenraden die inmiddels in bijna alle scholen draaien.   
Uiteraard zijn dit jaar ook de andere kernwaarden van Surplus leidend geweest: vernieuwend, zelfstandig, open. 
Maar SAMEN springt eruit in dit verslag.  En daar ben ik als bestuurder trots op.   
Ik wens u veel plezier met het lezen van dit verslag.   
     
 
José Vosbergen, 
Bestuurder 
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Omgevingsanalyse 

Scholen van Surplus staan met beide benen in de samenleving, en weten dus wat er speelt:  
 

- We zien een aantrekkende economie. We zien een voortzetting van de trek van vooral jongere mensen uit 
de regio naar de Randstad; de vergrijzing neemt nog steeds toe. Hoewel de grote daling van de 
leerlingaantallen nu voorbij is, zien we nog steeds ieder jaar een lichte terugloop, met name in de vele kleine 
dorpen die ons gebied rijk is.     
 

- In het politieke klimaat zien we versnippering en nog steeds toenemend populisme. De samenleving is 
dermate ingewikkeld geworden dat een grote groep mensen zich vastklampt aan simplistische oplossingen 
voor grote maatschappelijke problemen als discriminatie, criminaliteit en armoede, waarbij zondebokken 
gezocht worden voor de oorzaak van de problemen. Surplus vindt het noodzakelijk om kinderen te leren 
vraagtekens te zetten bij oorzaak-gevolg relaties en bij de rollen van daders en slachtoffers, te beginnen bij 
hun eigen relaties binnen en om de school.   
 

- Het leren van kinderen speelt zich in belangrijke mate buiten de school af. Daar nemen de invloed van social 
media, games, en andere ict-middelen nog steeds toe. Surplusscholen zijn voortdurend op zoek naar de 
manier waarop binnen- en buitenschools leren elkaar kunnen versterken. Internet is inmiddels een krachtig 
leermiddel geworden, maar kinderen moeten er wel mee leren omgaan.  
 

- Op social media is iedereen mooi, succesvol, slim en benijdenswaardig. Dit gegeven laat zijn invloed gelden 
op de zelfbeelden, rolmodellen en daarmee op het zelfvertrouwen van kinderen, en ook daarop moet ons 
onderwijs inspelen. Zelfvertrouwen is immers een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle 
onderwijscarrière.   
 

- Sneller dan verwacht zijn we geconfronteerd met een leerkrachtentekort.  Met name bij de 
vervangingsproblematiek was het tekort in 2017 al knellend. Dat tekort leidt op zichzelf weer tot hoge 
werkdruk en stijgend ziekteverzuim. Leerkrachten en onderwijsorganisaties hebben terecht bij de politiek 
aan de bel getrokken. Leerkracht zijn is een fantastisch beroep, maar de arbeidsvoorwaarden zijn niet meer 
passend, waardoor we veel talent missen. Dit zal de komende jaren nog veel energie kosten. Intensieve 
samenwerking met de pedagogische academies is keihard nodig om bij de krappe arbeidsmarkt de kwaliteit 
van de leerkracht hoog te houden. De noodzaak om de beschikbare capaciteit efficiënt in te zetten is ook 
evident geworden. Omdat we alle kinderen de goede ondersteuning bij hun leerproces moeten blijven 
bieden is teamwork geboden: het hele team verantwoordelijk voor alle leerlingen, de hele week.  



 

 

Deel 1: Bestuursverslag 
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1. Opbrengstgericht werken 

Speerpunt 1 – Opbrengst gericht werken - 2015-2019 
 
Speerpunt 1 is het paraplu speerpunt van Surplus. Alles wat we doen draagt bij aan verbetering van de opbrengsten. 
Dat is geen doel op zich maar leidt tot de realisatie van onze kernopdracht: kinderen optimaal voorbereiden op hun 
rol in de samenleving en dus eruit halen wat erin zit. We werken aan maatschappelijk en persoonlijk relevante 
programma’s in scholen die oog hebben voor de maatschappelijke ontwikkelingen. De scholen expliciteren 
ambitieuze opbrengstnormen voor alle categorieën leerlingen. 
 

gerealiseerd 0% 

gedeeltelijk gerealiseerd 100 % 

binnen begroting Nvt % 

 

1.1 Duurzame opbrengsten 

Doel: Alle scholen voldoen duurzaam (meer dan een jaar) aan onze normen voor de 
opbrengsten van taal, rekenen en burgerschapsvorming. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: De trendanalyse is een middel om dit doel te bereiken. De controle vanuit het 

procesteam Opbrengstgericht Werken op het maken van de jaarlijkse trendanalyses is 
vervallen. Op elke school en in elk cluster worden jaarlijks een trendanalyse en plan 
van aanpak gemaakt op school- en clusterniveau van de opbrengsten van taal en 
rekenen. We zijn nu tevreden met de inhoudelijke kwaliteit van de trendanalyses. We 
monitoren wel scherp of de scholen aan de opbrengstnormen voldoen. 
 
Door stagnering in de samenwerking met Kopwerk-Schooltij is het geplande Handboek 
Kwaliteit niet gerealiseerd. Surplus maakt ondertussen de kwaliteit van het onderwijs 
op een andere wijze zichtbaar en monitort. Hiervoor hebben wij een handboek 
samengesteld met als uitgangspunt het nieuwe waarderingskader. Dit is in maart 2018 
gepresenteerd en vastgesteld. 
 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   interne kosten  

    
 
 

1.2 Leerlijn ontdekkend en ontwerpend leren 

Doel: Er is een leerlijn voor ontdekkend en ontwerpend leren, met veel aandacht voor 
wetenschap en technologie, kunst en cultuur, duurzaamheid en gezondheid. 

     
Status: n.v.t.  

 

 

     
Realisatie: Dit doel valt samen met doel 2.1. De verantwoording van de realisatie van het doel 

vindt u onder 2.1. 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   nvt  
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1.3 Duurzame kwaliteit pedagogisch klimaat 

Doel: Alle scholen voldoen duurzaam aan onze kwaliteitsstandaard voor het pedagogisch 
klimaat. 

     
Status: n.v.t.   

     
Realisatie: Dit doel is vervallen omdat het samenvalt met 4.2. 

 

 Werkelijk Begroot Verschil 

   nvt  

    

 

1.4 Rapportage opbrengsten Surplus niveau 

Doel: Vanuit de audits wordt een rapportage op Surplus niveau ontwikkeld waaruit de 
verhoging van de opbrengsten zichtbaar wordt. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Het auditteam kijkt naar de opbrengsten en naar de kwaliteit van het onderwijs in de 

school met behulp van het handboek bij het waarderingskader van de inspectie 
(vastgesteld in maart 2018). 
Ook is er een vastgesteld format van aandachtspunten voor een auditbezoek.  
 
Het procesteam Opbrengstgericht Werken heeft een overzicht gemaakt van de scholen 
die zich in de risicozone bevinden voor het wel / niet halen van de eindtoets. Daarvoor 
heeft het procesteam tien metingen van de huidige groep 8 bekeken in de afgelopen 
twee schooljaren. De desbetreffende scholen zijn door het procesteam op de hoogte 
gebracht van de bevindingen. Scholen in de risicozone maken een verbeterplan 
waarbij interne en externe ondersteuning is ingeschakeld. Zie ook 5.1. 
 
Het auditteam is uitgebreid met een aantal intern begeleiders. Door deze uitbreiding 
van capaciteit lukt het hopelijk weer om de frequentie van bezoeken aan scholen op te 
schroeven van eens in de drie jaar naar eens in de twee jaar, zoals oorspronkelijk de 
bedoeling was. 
 

 
Doelen Werkelijk Begroot Verschil 

   interne kosten  

Totaal 0 0 0 
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2. Kindgericht onderwijs en ict 

Speerpunt 2 - Kindgericht onderwijs en ict - 2015-2019 
 
Het nieuwe leren - Dit speerpunt is de uitwerking in inhoudelijke en didactische zin van speerpunt 1. Doel is dat 
kinderen via een geleid proces steeds meer regie krijgen over hun eigen leerproces. Daardoor krijgen kinderen 
plezier in leren en verwerven ze de leervaardigheden en de motivatie voor een leven lang leren. 
 

Gerealiseerd 40 % 

gedeeltelijk gerealiseerd 20 % 

binnen begroting 0% 

2.1 Leerlijn ontdekkend en ontwerpend leren zaakvakken 

Doel: Er is een leerlijn van groep 1 tot en met 8 voor ontdekkend en ontwerpend leren, 
verbonden met de doelstellingen van de zaakvakken. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Leerlijn 

Door de scholing van de OBD op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren 
en de diverse initiatieven van het project ‘Alle Kansen op school’ (zie 
www.allekansen.nl) kunnen scholen al zelf een leerlijn opzetten. Ook heeft de Stichting 
Leerplan Ontwikkeling (SLO) leerlijnen ontwikkeld voor Wetenschap & Techniek en 
voor de 21ste eeuwse vaardigheden waarvan de scholen gebruik kunnen maken.  
 
Exploreon 
Op De Meerpaal is het project 'Exploreon' verder vormgegeven. Exploreon is erop 
gericht om de ontwikkelkracht van kleuters ook in groep 3 en 4 vast te houden. Samen 
met Ipabo en Nemo vertaalt De Meerpaal leerdoelen naar onderzoekende en 
ontdekkende activiteiten voor de groepen 3 en 4 waarbij een beroep wordt gedaan op 
alle domeinen van meervoudige intelligentie. Hieruit ontstaat een getoetste 
beschrijving van een inspirerende spelend-leren-omgeving voor groep 3 en 4 voor de 
brede talentontwikkeling. Ook dit bijzondere project draagt bij aan de realisatie van 
bovenstaand meerjarendoel. 
In het Exploreon is een drie-fasenmodel voor onderzoekend leren: leerkracht gestuurd 
onderzoek, gezamenlijk gestuurd onderzoek en leerling gestuurd onderzoek. 
In 2017 is de werkwijze verder doorgevoerd in de groepen 5 tot en met 8. Er is een 
leeromgeving ontstaan waar veel Surplusscholen (en ook scholen buiten Surplus) 
kennis opdoen.  
Er is een nieuwe subsidie van 30.000 euro toegekend aan Exploreon om een goed 
leerlingvolgsysteem binnen het concept op te zetten, waarbij alle ontwikkelingen van 
kinderen (cognitief en binnen de W&T vakken) goed in kaart kunnen worden gebracht. 
Dit wordt samen met de Ipabo ontwikkeld. Nemo versterkt de thema’s in de 
leeromgeving. 
 
Opleiding Specialist Toekomst gericht onderwijs 
Surplus en de iPabo hebben de handen in elkaar geslagen en zijn een tweejarige 
opleiding gestart voor leerkrachten: 'Specialist toekomstgericht onderwijs'. De opleiding 
is vooral gericht op ontdekkend en ontwerpend leren, 21ste eeuwse vaardigheden en 
verandermanagement. In september 2016 is de opleiding gestart met 21 leerkrachten 
van Surplus. De opleiding is geheel gefinancierd met subsidiegeld, onder andere van 
het platform Betatechniek. Voor een impressie zie het filmpje Specialist 
toekomstgericht onderwijs - https://youtu.be/OlzgbwP_la4 . De eerste lichting 
studenten is afgestudeerd in april 2018. 
 
Alle Kansen op school 
Ook op vele andere scholen is het ontdekkend en ontwerpend leren vormgegeven met 
de initiatieven die onder het Surplus-project 'Alle Kansen op School' vallen. Zie 
hiervoor www.allekansen.nl. Op deze website is informatie te vinden over alle 
innoverende initiatieven die op de scholen zijn ontplooid. Het filmpje 

http://www.allekansen.nl/
https://youtu.be/OlzgbwP_la4
http://www.allekansen.nl/
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‘Onderwijsinnovatie bij Surplus’ https://youtu.be/Vo5L9ykx42A ) geeft in het kort weer 
waarom en hoe we werken aan onderwijsinnovatie en daarmee ook aan de 
verschillende doelen die vallen onder Speerpunt 2. 
 
Nieuwe initiatieven binnen het project Alle Kansen op school zijn onder andere: 
 

• De Zwerm Sint Maarten heeft samen met de kinderen een Escaperoom voor 
onderzoekend leren gebouwd in een caravan. Deze caravan verhuist 
veelvuldig van school naar school.  

• De Peppel is gestart met het project Edukart. Echt karten met een raceteam 
inclusief de techniek en PR die daarbij horen. 

• Het Talentenorkest van De Tweewegen. 

Jaarlijks organiseren we een Alle Kansen-inspiratieavond voor alle medewerkers, waar 
kennis wordt gedeeld in workshops door en voor leerkrachten. 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 

  119.230 101.300 -/- 17.930 

    

2.2 Opbouw zelfsturing 

Doel: Er is een getoetste handreiking/leerlijn voor scholen voor de opbouw van zelfsturing 
door leerlingen van groep 1 tot en met 8. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Het plan van aanpak om te komen tot een leerlijn voor zelfsturing wordt opgesteld in 

2018. Hiervoor worden de ervaringen gebruikt van het project Alle Kansen op School, 
van het Exploreon op De Meerpaal, van het concept O4NT op De Zilvermeeuw alsook 
informatie uit diverse media en bronnen.  
 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   interne kosten  

    
 

2.3 Persoonlijke elektronische leeromgeving 

Doel: Er is een persoonlijke elektronische leeromgeving in alle scholen waarin leerlingen en 
leerkrachten hun leerprestaties monitoren. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Het procesteam Kindgericht Onderwijs heeft verschillende elektronische 

leeromgevingen (ELO’s) onderzocht die nu voor het basisonderwijs op de markt zijn. 
Het procesteam constateerde dat geen van deze ELO's passend is voor realisatie van 
het gestelde strategische doel. Op De Zilvermeeuw wordt een nieuwe ELO, namelijk 
ScoolTool, stap voor stap in gebruik genomen. Deze ELO lijkt veelbelovend en de 
ervaringen hiermee worden gevolgd door het procesteam Kindgericht Onderwijs. 
Sinds september 2017 werken alle scholen met Google Suites For Education (GSFE). 
GSFE biedt met Google Classroom ook een ELO. In 2018 zullen leerkrachten worden 
geschoold in het gebruik hiervan en bekijken we of we hiermee het gestelde 
strategische doel kunnen behalen.  
 

 Werkelijk Begroot Verschil 
   n.v.t.  

    

https://youtu.be/Vo5L9ykx42A
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3. Passend Onderwijs 

Speerpunt 3 - Passend onderwijs - 2015-2019 
 
Omgaan met en uitgaan van verschillen - We passen de principes van handelingsgericht werken toe voor alle 
categorieën leerlingen, waardoor zij  een aanbod en didactische benadering op maat krijgen.  

Gerealiseerd 70% 

gedeeltelijk gerealiseerd 30 % 

binnen begroting 0% 

 

3.1 Kindcentrum Waldervaart 

Doel: Het Kind Centrum Waldervaart in Schagen is ingericht als integrale voorziening voor 
onderwijs en opvoeding voor alle leerlingen met en zonder specifieke 
onderwijsbehoeften. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: De ontwikkeling van het kindcentrum met een  breed spectrum van deskundigheid, voor 

alle kinderen van de wijk Waldervaart, maar ook voor leerlingen uit de regio met een 
specialistische onderwijsbehoefte, is gestart in 2014. In de eerste fase is veel 
geïnvesteerd in elkaar ontmoeten, elkaars' expertise ontdekken, en kennismaken met de 
verschillende doelgroepen. Kinderen vanuit de verschillende stromen hebben elkaar 
ontmoet en deelgenomen aan (nog beperkte) gezamenlijke activiteiten.  
In de tweede fase vanaf 2016 is de keuze gemaakt de inhoudelijke ontwikkeling te 
verdelen in drie stromen, die dan later weer bij elkaar zullen worden gebracht. De eerste 
stroom is die van de specialistische voorzieningen samen met Parlan, de tweede stroom 
die van het reguliere onderwijs samen met de peuterschool, om de doorgaande lijn te 
realiseren, en de derde lijn is de afstemming van de verschillende 
kinderopvangvoorzieningen van 0 tot 12 jaar. Deze keuze leidde tot een grotere 
betrokkenheid van de teams en van de ouders bij de ontwikkelingen.  
Het managementteam van het kindcentrum is deels opnieuw bemenst, en is nu goed op 
stoom.  
 
In het najaar van 2016 is de keuze gemaakt om de Niko Tinbergenschool van Surplus en 
De Wegwijzer van Kopwerk samen te voegen per 1 augustus 2018. Dit proces ligt op 
schema. De overschrijding komt door de niet begrote kosten van de projectleider IKC 
In december 2016 bleek dat het onderwijs op De Tender een kwaliteitsimpuls nodig had. 
Dit proces is in 2017 opgepakt en ligt op schema.  
 
De opdracht voor 2017-2018 van de projectleider van het kindcentrum is onder andere 
om de managementstructuur van het kindcentrum voor te bereiden. Door externe 
factoren hebben we twee keer een nieuwe projectleider / ondersteuner moeten 
inschakelen. Dit heeft tot een half jaar vertraging geleid.  
 
Het gesprek over de deelname van schoolbestuur Sarkon aan de stuurgroep van het 
kindcentrum leidt naar verwachting binnenkort tot nieuwe afspraken. Met het bestuur van 
het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland en met Stichting Viertaal wordt 
gesproken over een mogelijke uitbreiding met cluster 2 en cluster 3 groepen, waarmee 
een compleet aanbod aan specialistische voorzieningen zou worden geboden.  
 
 
 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
  41.903 35.480 -/- 6.423 
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3.2 Handelingsgericht werken 

Doel: Alle leerkrachten zijn geschoold in Handelingsgericht Werken (HGW). 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Dit doel is in 2015 afgerond en going concern geworden. 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   interne kosten  

    
 

 

3.3 Handelings- en groepsplannen en leerling dossiers in Esis 

Doel: De administratie van groepsplannen, handelingsplannen en  leerling dossiers wordt 
efficiënt gevoerd in Esis. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Hiervoor zijn in 2017 geen subdoelen geformuleerd. Er zijn in 2017 geen nieuwe 

stappen gezet.  

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   interne kosten  
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4. Professionalisering van medewerkers 

Speerpunt 4 - Professionalisering van medewerkers - 2015-2019 
 
Competente leerkrachten - Dit speerpunt is er vooral op gericht dat leerkrachten de competenties verkrijgen om te 
kunnen zorgen voor differentiatie en vernieuwing van inhouden en didactiek.  
 

Gerealiseerd 30 % 

gedeeltelijk gerealiseerd 70 % 

binnen begroting Nvt % 

 

4.1 Portfolio en POP 

Doel: Alle medewerkers hebben een actueel portfolio in AFAS en een actueel persoonlijk 
ontwikkelplan gerelateerd aan de standaarden voor leerkrachten van Surplus. 
Medewerkers actualiseren dit jaarlijks. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Er zijn nieuwe formulieren ontwikkeld door het procesteam Personeel voor het voeren 

van functioneringsgesprekken en het opstellen van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan. 
Deze formulieren worden op dit moment in een pilot gebruikt. In 2018 worden de 
formulieren officieel vastgesteld. 
 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   interne kosten  

    
 

4.2 Opleidingsbeleid 

Doel: Er is een consistent  opleidingsbeleid op organisatieniveau, schoolniveau en 
medewerkersniveau, dat is afgeleid van de Visie op leren en ontwikkelen, het 
strategisch beleid en de schoolplannen, en dat wordt gemonitord in een te selecteren 
webbased systeem.   
Hierin zijn opgegaan Voormalig 4.5 Leerkrachtenregister en Voormalig 4.6 
Professionalisering directeuren. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Het opleidingsbeleid binnen Surplus is consistent opgezet vanuit de Visie op leren en 

ontwikkelen van Surplus. Alle medewerkers van de stichting zijn binnen de strategisch 
beleidsplanperiode opgeleid binnen de trajecten 'Pedagogische tact en Pedagogisch 
leiderschap' in juli 2018. Daarnaast zijn vraag en aanbod bij elkaar gebracht met 
betrekking tot het professionaliseringsthema Handelingsgericht Werken uit het 
strategisch beleidsplan. Dit heeft geleid tot het organiseren van een incompany training 
Ontwikkelvolgmodel (OVM).  
Het monitoren binnen een webbased systeem is nog niet gerealiseerd. Dit heeft te 
maken met de aanpassing van het tempo van het proces om te komen tot meer 
samenwerking met Stichting Kopwerk-Schooltij.  
 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   interne kosten  
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4.3 Specialisten 

Doel: Er zijn voldoende Surplus-medewerkers met specialistische expertise op de gebieden 
rekenen, taal, kunst en cultuur, technologie, sport en bewegen. Hiermee kunnen alle 
Surplus scholen worden bediend met minimaal een advies. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: In 2017 is er niet gewerkt aan dit doel. Zie 4.2. 

 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
  0 0 0 
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5. Reflectie en onderzoek 

Speerpunt 5 – Reflectie en onderzoek - 2015-2019 
 
Praktijkonderzoek in alle scholen is gericht op de permanent lerende school, met een directe verbinding met de 
kennisinstellingen. Leerkrachten en directeuren weten de goede vragen te stellen, onderzoek helpt ons de 
antwoorden te vinden. We werken vanuit de attitude te willen weten wat werkt en waarom, en we weten ook hoe we 
daar achter kunnen komen. 
 

gerealiseerd 0 % 

gedeeltelijk gerealiseerd 100 % 

binnen begroting Nvt % 

 

5.1 Brede audits 

Doel: We zetten audits breed in. Over heel Surplus, gericht op de onderwijsinhoud, maar ook 
op de didactische vaardigheden en op de ontwikkeling en ontwikkelkracht in de school. 

     
Status: n.v.t. 

 

 

     
Realisatie: Dit doel valt samen met 1.4 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   n.v.t.  

    
 
 

5.2 Praktijkonderzoek 

Doel: Op 10 scholen vindt jaarlijks een praktijkonderzoek met leerkrachten plaats door een 
onderzoeker vanuit een universiteit of pabo. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Pabo studenten voeren bij Surplus zelfstandig hun onderzoek uit op hun stagescholen. 

Zij worden daarbij gesteund door hun mentor, de praktijkbegeleiders van Surplus en 
door begeleiders op de pabo’s. 
Zij presenteren de resultaten van hun onderzoek alleen op hun eigen stageschool. 
Voor volgend schooljaar zetten we erop in dat het schoolteam een uitspraak doet over 
welke aanbevelingen uit het onderzoek zullen worden opgepakt op school. 
 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   interne kosten  
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5.3 Procesteams en onderzoek 

Doel: De procesteams van directeuren formuleren onderzoeksopdrachten op hun speerpunt 
en laten deze onderzoeken uitvoeren door de kennisinstellingen. Van ieder procesteam 
participeert één directeur met ‘zijn’ intern begeleider in een onderzoek. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: In 2017 is veel aandacht uitgegaan naar de samenwerking met Stichting Kopwerk-

Schooltij. Leden van het procesteam Reflectie en Onderzoek zijn ingezet in de 
werkgroep Reflectie en Feedback ter ondersteuning van het samenwerkingsproces met 
Kopwerk-Schooltij. Hierdoor was er onvoldoende capaciteit voor het opzetten van een 
structuur voor de volledige realisatie van bovengenoemd doel. 
 
De Mient, De Kei en De Brug deden in 2017 mee aan een onderzoek van de 
Universiteit van Amsterdam (UvA) en CED-groep over burgerschap. Daarbij ging het 
om vier aspecten: democratisch handelen, omgaan met verschillen, omgaan met 
conflicten en maatschappelijk verantwoord handelen. Er wordt gewerkt in drie stappen: 
het activeren van burgerschapservaringen, het analyseren van overeenkomsten en 
verschillen en het integreren van ervaringen.  
Het onderzoek heeft helder gemaakt wat wel en niet werkt in de klas als het gaat om 
reflecteren op burgerschapsvraagstukken. Wat wel werkt is in een waaier met 
werkvormen terechtgekomen. Leerkrachten geven aan dat de waaier goed bruikbaar 
is. 
 
Op De Meerpaal is in het Exploreon onderzoek uitgevoerd naar de leeromgeving voor 
het ontdekkend en ontwerpend leren door twee lectoren van de Ipabo, samen met 
leerkrachten. De kosten hiervan zijn opgenomen bij 2.1. 
 
Op de Julianaschool werkt het team met De Activiteit aan praktijkgerichte 
onderzoeksvragen. 
 
 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   interne kosten of op 

schoolniveau 
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6. Partnerschap met ouders 

Speerpunt 6 - Partnerschap met ouders - 2015-2019 
 
Dit speerpunt is nu gericht op het verbinden van de leeromgeving binnen de school met de leeromgeving buiten, 
vanuit het inzicht dat kinderen buiten zeker zo veel leren als binnen en dat de betrokkenheid van ouders thuis bij het 
leren van kinderen voor een spectaculaire verbetering kan zorgen van de leeropbrengsten en het leerplezier. Een 
consistente doorgaande lijn in inhoud en in pedagogische benadering werkt daarin versterkend. 
 

gerealiseerd 100 % 

gedeeltelijk gerealiseerd Nvt 

binnen begroting Nvt % 

 

6.1 Ondersteuning van het leren thuis 

Doel: Er is een door 4 scholen getoetste handreiking voor taal, rekenen en wereldoriëntatie 
voor ondersteuning van het leren thuis door ouders. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: In de voorgaande jaren zijn op verschillende scholen handreikingen samengesteld die 

ouders kunnen gebruiken bij het ondersteunen van het leren thuis. Ook zijn er 
handreikingen waarmee het gesprek tussen ouders en school wordt ondersteund. Elke 
school heeft zijn eigen manier van werken in deze en de ‘handreiking’ is lang niet altijd 
schriftelijk en bestaat vaak uit het geven van workshops per groep aan ouders of 
informatiebijeenkomsten over een thema. We hebben daarom besloten niet één 
‘Surplus’-handreiking samen te stellen. De grootste meerwaarde zit in het delen van 
alle verschillende werkwijzen en good practices in de clusters en dit gebeurt ook 
daadwerkelijk en doorlopend. Enkele goede schriftelijke voorbeelden zijn te vinden op 
het intranet. 
Bewustzijn houden op het belang van het ondersteunen van het leren thuis, gebeurt 
door middel van het programma Ouderbetrokkenheid 3.0. Zie hierover 6.2. 
Werken aan de realisatie van dit doel is hiermee going concern geworden. 
 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
  0 Interne kosten 0 
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6.2 Onderzoek effecten partnerschap met ouders 

Doel: De effecten van de praktijk van partnerschap met ouders bij het leren van kinderen 
worden op vier pilotscholen wetenschappelijk onderzocht in het kader van 
praktijkonderzoek (zie 5.5.3) en de conclusies worden gedeeld met alle scholen. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Dit doel is in de loop van de strategische planperiode omgevormd naar het uitvoeren 

van audits op basis van het programma Ouderbetrokkenheid 3.0. Dit is een 
wetenschappelijk onderbouwde wijze van kijken naar en verbeteren van de 
samenwerking tussen ouders en school, van CPS Onderwijsontwikkeling en advies en 
Peter de Vries. Het programma is gebaseerd op 10 criteria voor een goede 
samenwerking tussen ouders en school. 
De leden van het procesteam Ouderbetrokkenheid zijn getraind in het programma 
Ouderbetrokkenheid 3.0 en kunnen daarbinnen audits uitvoeren op een school om te 
onderzoeken hoe ouders en school samenwerken. Dit is voor het eerst gebeurd in 
2016 op twee scholen. In 2017 zijn deze scholen gestart met werken aan de 10 criteria. 
Het traject bestond onder andere uit een samenwerkingsdag voor team en ouders en 
(de uitvoering van) een verbeterplan op één of meerdere gekozen criteria van 
ouderbetrokkenheid. Op beide scholen staat het traject op dit moment on hold door 
wisseling van directie en daarmee heroriëntatie op de koers van de school. 
In 2018 zal op een derde school een audit plaatsvinden en daarna een verbetertraject 
worden gestart. 
Niet altijd is een audit nodig. Maar in alle gevallen is Ouderbetrokkenheid 3.0 een 
goede systematiek om de samenwerking tussen ouders en school te verbeteren. Om 
scholen inzicht te geven in hun ondersteuningsbehoefte op het gebied van betere 
samenwerking tussen ouders en school, voeren de leden van het procesteam 
Ouderbetrokkenheid in 2017-2018 een uitgebreid individueel gesprek met elke directie. 
Daarin wordt aan de hand van de 10 criteria van ouderbetrokkenheid bekeken waar 
voor de school kansen liggen. Het procesteam helpt bij het formuleren van de 
ondersteuningsbehoefte zodat de directie deze kan meenemen naar het volgende 
schoolplan. In sommige gevallen zal hieruit een audit voortkomen. 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   interne kosten of op 

schoolniveau 
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7. Regionale verankering 

Speerpunt 7 - Regionale verankering – 2015-2019 
 
De verbinding van onderwijs en opvoeding is gericht op Surplus als open organisatie, die kansen benut om – 
ondanks de krimp - een dekkend aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de lucht te houden. En als een organisatie 
die zorgt dat deze scholen verbindingen kunnen aangaan met bedrijfsleven, sport- en cultuurinstellingen, en die 
ervoor zorgt om samen met de kinderopvang de leeromgeving te verrijken. 
 

gerealiseerd 50 % 

gedeeltelijk gerealiseerd 50 % 

binnen begroting 50% 

 

7.1 Dekkend aanbod en Kindcentra 

Doel: Vanuit het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland wordt een dekkend aanbod 
aan reguliere en speciale voorzieningen gerealiseerd, met integrale kind centra in 
Schagen, Den Helder en op Texel, waarin reguliere en speciale voorzieningen 
participeren, die nauw samenwerken onderling, en met de zorg, en die expertise delen. 
De expertise wordt ook gedeeld met de reguliere scholen. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Op drie plaatsen wordt in de regio gewerkt aan een kindcentrum waarin een verbinding 

wordt gemaakt tussen regulier en specialistisch basisonderwijs en alle vormen van 
kinderopvang.   
Voor de ontwikkeling van het Kindcentrum Waldervaart in Schagen: zie 3.1. 
Op Texel is de ontwikkeling van de campus nu in de ontwerpfase. Er zijn stappen gezet 
in de samenvoeging van de pc basisschool De Fontein met de Texelse vestiging van 
het speciaal basisonderwijs.   
In Den Helder is gekozen voor een verbinding van de inmiddels in één pand gevestigde 
voorzieningen voor specialistisch onderwijs met drie basisscholen (van drie 
denominaties) die in de nabije omgeving liggen van dat pand. 
Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland, waarvan Surplus deel uitmaakt, 
heeft in 2017 de visie op de brede kindcentra verder uitgewerkt. Het 
samenwerkingsverband wil toewerken naar een voorziening waarin alle kinderen op 
ieder moment de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. De ambitie blijft 
om zo veel mogelijk kinderen te ondersteunen in het regulier basisonderwijs. Maar 
daaraan is de ambitie toegevoegd om zo veel mogelijk kinderen die gebruik maken van 
specialistisch onderwijs zo vroeg mogelijk te laten terugstromen naar het regulier 
basisonderwijs, zodat de fuikwerking wordt voorkomen. Deze visie zal leidraad zijn 
voor de drie centra in de komende jaren. 
 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
  Zie 3.1   
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7.2 Stelsel stabiele scholen 

Doel: Met Kopwerk wordt een stelsel van goede, levensvatbare en stabiele reguliere scholen 
gecreëerd. Daarvoor wordt een bestuurlijke verbinding gemaakt. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Het doel om samen met Kopwerk een stelsel van stabiele scholen te creëren is ook in 

2017 leidend geweest. Na de fusie van pcbs De Regenboog met obs de Sluis in 2016 
zijn nu op twee andere plaatsen verbindingen gemaakt tussen combinaties van 
openbare scholen die samenwerken met de pc basisschool, met name ten westen van 
Schagen (pcbs De Regenboog, obs De Meerkoet, obs De Zwerm), en in het 
deelgebied Wieringerwerf-Slootdorp (pcbs Het Baken, obs De Triangel, obs De 
Zilvermeeuw, abbs De Meertuin).  Het plan van aanpak richt zich op het delen van 
expertise en het gezamenlijk ontwikkelen van een doorgaande lijn met de peuterschool 
en buitenschoolse opvang. Deze samenwerking zal ook in 2018 worden voortgezet.  
De samenvoeging van de openbare Niko Tinbergenschool met pcbs De Wegwijzer in 
Schagen zal zijn beslag krijgen per 1 augustus 2018.  De inzet van een 
procesbegeleider voor De Wegwijzer en N. Tinbergen was niet meegenomen in de 
begroting en zou vanuit de fusiemiddelen Ark – Wegwijzer worden bekostigd.  
Er is ook gewerkt aan de voorbereiding van de samenvoeging van pcbs De Ark met de 
dislocatie Groeneweg van obs Julianaschool. Dit proces is in februari 2018 gestopt, 
omdat er onvoldoende draagvlak was onder de ouders.  
De in 2017 gestelde doelen zijn gerealiseerd. Het is nu echter nog niet te zeggen wat 
de koerswijziging in de bestuurlijke samenwerking gaat betekenen voor het 
spreidingsplan van scholen in Hollands Kroon en Schagen.   

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
  7.800 0  -/- 7.800 

    
 

7.3 Doorgaande lijn peuter en kleuter 

Doel: Er zijn afspraken over een vloeiende overgang van de peuterprogramma’s naar de 
kleuterbouw met geselecteerde, stabiele partners in de kinderopvang. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: De verbinding met Kappio kinderopvang, de voorkeurspartner van Surplus, heeft ook in 

2017 tot een intensivering van de doorgaande lijn peuters-kleuters gezorgd.  
 
In Nieuwe Niedorp is Kindcentrum De Snip goed op weg.   
We hebben geconstateerd dat de meeste ouders nog geen beeld hebben van wat een 
kindcentrum voor hen kan betekenen. Er is een start gemaakt met een proces waarbij 
alle partners en de ouders gezamenlijk een visie formuleren op de meerwaarde die een 
kindcentrum heeft voor alle ouders en kinderen. Dit proces wordt uitgevoerd in 2018. 
Deze visie zal een basis bieden voor het partnerschap op alle scholen in ons gebied.   
 
Het al maar uitblijven van overheidsbeleid ten aanzien van kindcentra is een 
vertragende factor, omdat we nog altijd te maken hebben met verschillen in 
regelgeving die de samenwerking belemmeren. 
 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
  25.000 25.000 0 
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7.4 Warme overdracht groep 8 naar VO 

Doel: Er is een warme overdracht van de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet 
onderwijs georganiseerd op het gebied van leervermogen  en leervaardigheid. De 
koude overdracht van leerresultaten is goed geregeld. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: De overdrachtsprocedure die in 2016 is opgesteld, is gevolgd door alle scholen. Hierin 

staan zowel de warme als de koude overdracht beschreven. De werkgroep PO-VO 
heeft de procedure geëvalueerd. 
Binnen de scholengroep Wieringermeer is het samenwerkingsproject met het 
voortgezet onderwijs 'Ik leer digitaal' voortgezet. Daarbij heeft ook De Peppel zich 
aangesloten. In 2018 zal er op bestuurlijk niveau worden besproken welke 
competenties bepalen of onze leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs 
wel of niet succesvol zijn.  
 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   interne kosten  
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8 Voorwaardenscheppend beleid 

8.1 Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is het geheel van maatregelen waarmee wij op systematische wijze de kwaliteit van onze scholen en 
van de stichting in brede zin bewaken en verbeteren. De audits vormen het hart van onze kwaliteitszorg, maar ook 
de gesprekkencyclus, het periodieke kwaliteitsonderzoek, het opleidingsbeleid en de samenwerking met de pabo’s 
zijn bouwstenen van ons kwaliteitsbeleid. 
Resultaten: op 31 december 2017 hadden alle scholen een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs.  
 

Gerealiseerd 80 % 

gedeeltelijk gerealiseerd 0 % 

binnen begroting 33 % 

8.1.1 Ouders en leerling bevragen op beleidsrealisatie 

Doel: Leerlingen en ouders  worden als onze belangrijkste stakeholders jaarlijks in een 
bijeenkomst bevraagd op de relevantie van onze doelstellingen en op de 
beleidsrealisatie op schoolniveau. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Acht scholen van Surplus zijn met hun leerlingenraad en de ouders van de leerlingen 

van de leerlingenraden in gesprek gegaan over de relevantie van onze doelstellingen 
en de realisatie daarvan op schoolniveau. Als leidraad werden aanbevelingen van 
kinderen gebruikt, die enkele jaren geleden in dit kader zijn opgesteld. De acht scholen 
hebben zich vrijwillig aangemeld om mee te werken. 
Uit de gesprekken bleek, dat op een aantal van de acht scholen de leerstof en de 
leraar nog leidend zijn en nog niet voldoende wordt uitgegaan van de competenties en 
talenten van de kinderen. Als verklaring werd geopperd dat dit gedeeltelijk heeft te 
maken met de prestatiedruk die in het basisonderwijs wordt ervaren, maar ook met 
onbekendheid mét en angst vóór de nieuwe media wat leerkrachten tegenhoudt 
nieuwe media te gebruiken in de klas.  
MAAR…er gebeurt steeds meer op het gebied van onderzoekend leren: er wordt veel 
gewerkt met onderzoeksvragen in de onderbouw. In de bovenbouw vooral bij 
wereldoriëntatie. Er wordt goed geluisterd naar de kinderen en er is een goede 
afwisseling in leer- en doe-activiteiten. Op steeds meer scholen doen games, 
als Scratch, Mijnklas.nl, Muiswerk, Bomberbot en Mindstorms, hun intrede.   
Het allergrootste compliment aan de scholen is echter: je leert niet alleen rekenen en 
taal, maar ook sociale vaardigheden, onderzoeken,  plannen, samenwerken, focussen 
en verantwoordelijkheid nemen. Bovendien zouden de meeste kinderen ook naar 
school komen als het niet moest!  
 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   interne kosten  

    

8.1.2 Geborgd auditsysteem 

Doel: Het auditsysteem is geborgd en wordt onderhouden door het auditteam. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Dit doel is afgerond in 2015. 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   nvt.  
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8.1.3 Schoolplanmonitor 

Doel: De PDCA cyclus is geborgd in de schoolplanmonitor. Er is een eenvoudige 
schoolplanmonitor ontworpen door het PT bedrijfsvoering gebaseerd op de route 
omschreven in het schoolplan.  
Het doel van deze monitor is de stand van zaken per school in kaart te hebben en te 
kunnen vergelijken met de andere scholen. Na 4 jaar kunnen we dan zien voor welk 
deel de doelen op bestuurs- en schoolniveau zijn gehaald. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: In 2016 en 2017 hebben we de software LIAS uitgeprobeerd als monitor voor onze 

pdca cyclus. In het najaar van 2017 werd definitief duidelijk dat LIAS op dit moment niet 
geschikt was voor ons. De doorontwikkeling en inrichting van de software tot een 
schoolplanmonitor zou nogmaals een behoorlijke investering van ons vragen. De 
samenwerking met Kopwerk vroeg eind 2017 teveel aandacht om deze uitdaging erbij 
te nemen. Daarbij komt dat de stand-alone oplossing van LIAS niet past in onze 
nieuwe  ICT-omgeving ‘in the cloud’. We hebben daarom besloten te wachten met de 
doorontwikkeling totdat LIAS een online oplossing biedt.  
In de tussentijd houden we zicht op nieuwe ontwikkelingen in de markt en hebben we 
een ‘schoolkijker’ gemaakt waarmee we nu een pilot draaien. 
 

 
Doelen Werkelijk Begroot Verschil 
  1.500 1.500 0 

Totaal    
 

8.2 Werkgeverschap 

Wij willen ons als werkgever 'goed gedragen'. Dit wil zeggen dat wij er onder andere naar streven om onze 
medewerkers zorgvuldig en gelijkwaardig te behandelen en verwachtingen waar te maken, te zorgen voor 
persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, dat wij verbinding tussen medewerkers mogelijk maken, dat wij 
beslissingen goed motiveren, uiteraard de cao uitvoeren en goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden. 

Gerealiseerd 0 % 

gedeeltelijk gerealiseerd 30 % 

binnen begroting Nvt % 

 

8.2.1 Ziekteverzuim 

Doel: Het ziekteverzuim ligt onder het gemiddelde van de sector. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: De verzuimcijfers voor de gehele onderwijssector over heel 2017 zijn nog niet bekend 

gemaakt. Het totale verzuimcijfer over 2017 was 5,88 % en dat is 0,01 % hoger dan in 
2016. In 2016 was ons verzuimpercentage iets lager dan het gemiddelde in de sector.  
In 2018 wordt het speerpunt sturen op de duur van het verzuim. Alle directeuren en de 
bestuurder hebben in het kader van verzuimmanagement een tweede verzuimtraining 
gehad 'Sturen op gedrag'.  De verzuimcoördinator monitort de dossiers en adviseert 
leidinggevenden bij preventief en curatief verzuim. Er zijn geen extra kosten gemaakt 
boven de going concern kosten. 
 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   nvt  
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8.2.2 Mobiliteit door schaalvergroting 

Doel: Door schaalvergroting (Kopwerk) worden de mobiliteitskansen van leerkrachten en 
directeuren vergroot. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Op dit meerjarendoel waren voor 2017 nog geen subdoelen geformuleerd. Met de 

realisatie is dus nog niet gestart. 
Samenwerking en fusies tussen scholen en samenwerking tussen schoolbesturen 
leiden wel tot meer mobiliteit. 
 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
  0 0 0 

    
 
 

8.3 Financiële en materiële investeringen 

Doelen op het gebied van financiële en materiële investeringen gaan over de keuzes die we maken om onze 
gebouwen en inventaris te onderhouden en/of te vervangen en om de organisatie financieel gezond te houden. We 
benchmarken onze organisatie op dit gebied aan andere vergelijkbare onderwijsorganisaties.  
 

Gerealiseerd 50 % 

gedeeltelijk gerealiseerd 50 % 

binnen begroting Nvt % 

 
 

8.3.1 Doordecentralisatie 

Doel: Om te kunnen bepalen in hoeverre aanvullend beleid nodig is en welke 
investeringsstrategie per school geschikt is, in relatie tot verwachtte nieuwbouw, 
fusieplannen en meerjarenonderhoud, maken we per school een toekomstscenario en 
maken we de financiële gevolgen inzichtelijk. De uitgangspunten voor het 
meerjarenonderhoudsplan leggen we vast. De scenario’s worden met het bestuur 
besproken. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Om de scholen in te kunnen delen zijn vier mogelijke toekomstscenario’s geschetst. 

Deze scenario’s hebben gevolgen voor de inrichting van het meerjarenonderhoudsplan 
(mop). Alle scholen zijn gekoppeld aan een scenario. De volgende stap is om de 
financiële gevolgen inzichtelijk te maken.   
 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   interne kosten  
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8.3.2 Financiële stabiliteit en krimp 
 

Doel: Er is voldoende financiële stabiliteit om de krimp te doorstaan. Er is sprake van een 
stelsel van toekomstbestendige scholen (verwerkt in de meerjarenbegroting). Er is een 
verantwoorde afbouw van de op te heffen locaties. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Zie 7.2. voor de inspanningen op het gebied van werken aan een stelsel van 

toekomstbestendige scholen. In de meerjarenbegroting is op dit doel weinig activiteit 
geweest. 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   n.v.t.  

    
 
 

8.4 Bedrijfsvoering en besturing 

Onder bedrijfsvoering en besturing vallen alle doelen met als onderwerp management, systemen, fusies, beheer, 
administratie en op onderdelen ook communicatie en personeelsbeleid. 
 

Gerealiseerd 65 % 

gedeeltelijk gerealiseerd 15% 

binnen begroting 14 % 

 
 

8.4.1 Permanent lerende organisatie 

Doel: We optimaliseren en borgen de besturing en managementstructuur met clusters en 
procesteams, gericht op een permanent lerende organisatie. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Het procesteam Kindgericht Onderwijs en ICT en de projectgroep Alle Kansen op 

school besloten in 2017 om intensief te gaan samenwerken, zijn uiteindelijk één team 
geworden en gaan samen verder onder de naam projectgroep Alle Kansen op school. 
De te behalen doelstellingen beschreven in speerpunt 2 worden immers gerealiseerd 
door de initiatieven van het project Alle Kansen op school. Het team functioneert 
daarmee zowel op strategisch, als tactisch als operationeel niveau. De inhoud van de 
agenda van de vergaderingen bepaalt welke leden aanschuiven. De leden van het 
oorspronkelijke procesteam Kindgericht Onderwijs en ICT blijven - naast deze 
vergaderingen - via de clusterbijeenkomsten de schakel naar de directeuren. 
In 2017 is besloten het procesteam Reflectie en Onderzoek op te heffen. Er is te weinig 
inhoudelijke voeding vanuit de clusters en andere procesteams naar het procesteam 
Reflectie en Onderzoek toe. Terwijl dit procesteam in het leven is geroepen om de 
andere procesteams en de clusters te ondersteunen bij het ontwikkelen van reflectief 
vermogen en het doen van onderzoek als startpunt voor beleidsontwikkeling. Onder het 
motto ‘je moet niet doorgaan met iets dat niet werkt’ stopt dit procesteam en kijken we 
of een alternatief wenselijk is. 
 

Doel: We optimaliseren en borgen de besturing en managementstructuur met clusters en 
procesteams, gericht op een permanent lerende organisatie. 

     
Status: 
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Realisatie: In 2017 is het lerend vermogen op directieniveau intensief verder ontwikkeld binnen 
clusters onder andere door middel van training. Daarnaast zijn de intern begeleiders 
intensiever in clusters gaan werken.  
 

Doel: Het doel is leren van de ervaringen uit de pilot 'Twee directeuren, drie scholen'. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Ook in 2017 hebben de scholen ’t Span, De Tweewegen en Zandhope geopereerd 

onder een gezamenlijke tweehoofdige directie. Deze verbinding heeft geleid tot een 
goede samenwerking van de teams, gericht op kindgericht onderwijs. Er is een flinke 
mobiliteit tussen de teams op gang gekomen. In 2018 is aandacht voor de borging en 
de stabiliteit in de teams van alle drie de scholen noodzakelijk. De pilot van twee 
directeuren voor drie scholen is geëvalueerd in maart 2018.   
 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   interne kosten  

    
 
 

8.4.2 Efficiency 

Doel: We maken een efficiencyslag (en/of externe compensatie van kosten) van bestuur en 
management door minder fte en efficiëntere processen 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Op dit doel waren voor 2017 geen subdoelen geformuleerd of activiteiten gepland. 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   n.v.t.  

    
 

8.4.3 Administratieve lastendruk 

Doel: We verminderen de administratieve lastendruk. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Administratiekantoor Vizyr is failliet gegaan en heeft een doorstart gemaakt als ONS 

Onderwijsbureau. Surplus heeft besloten hiermee een contract aan te gaan onder 
vrijwel gelijke voorwaarden.  
We hebben ten opzichte van vorig jaar ongeveer 400 uren (12% minder uren) gebruikt 
van ONS Onderwijsbureau (voorheen Vizyr-Kinobi). 
 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
  -/- 29.000 -/- 10.000 19.000 
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8.4.4 Visie op formatie in het formatieplan 

Doel: We voeren de consequenties door van de visie op formatie in het formatieplan. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Op dit doel waren voor 2017 geen subdoelen geformuleerd of activiteiten gepland. 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   n.v.t.  

    
 

8.4.5 Delen van staffuncties met Kopwerk 

Doel: We creëren efficiency door samenwerking met en het delen van staffuncties met 
Kopwerk. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: Het afgelopen jaar is het stafbureau van Surplus verhuisd naar Anna Paulowna. 

Samen met onder andere de staf van Kopwerk-Schooltij is het stafbureau gehuisvest 
in De Ontmoeting. We hebben verkend of het mogelijk is om een aantal staffuncties 
te delen. Dit is deels gerealiseerd:  
- De receptie wordt gedeeld en de medewerkers bij de receptie doen hun werk in 
dienst van beide stichtingen. 
- De communicatiemedewerker van Surplus is ingezet op een aantal gezamenlijke 
projecten.  
- Er is een facilitair medewerker aangesteld die in dienst is van beide stichtingen. 
 
Het huisvestingscontract in Anna Paulowna is goedkoper dan in Schagen, waardoor 
de totale kosten van de verhuizing in ongeveer vijf jaar worden terugverdiend. 
 

 
 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 

  33.643 38.000 6.657 
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8.4.6 Kosten kleine scholen en fusies 

Doel: We monitoren en beheersen de kosten van kleine scholen en fusies. 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: We kunnen de kosten van de kleine scholen en fusies monitoren met behulp van een 

rapportagetool. Tijdens de begrotingsgesprekken van november hebben we de 
knelpunten gesignaleerd die ontstaan op kleine scholen. Samen met de 
auditcommissie van Surplus en een lid van de Raad van Toezicht van Kopwerk hebben 
we een aantal ontwerpvragen gemaakt, waarna een procesontwerp is gemaakt om te 
komen tot oplossingen voor o.a. kleine scholen. Maar ook om toekomstige tekorten te 
kunnen opvangen. Binnen Surplus zijn we het project ‘Anders organiseren’ gestart om 
(kleine) scholen toekomstbestendig te houden. 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
   Interne kosten  

    
 
 

8.4.7 Professioneel beheer ICT 

Doel: Er is een professionele beheerorganisatie voor ict 

     
Status: 

 

 

 

     
Realisatie: In september 2017 is – na aanbesteding - het ICT beheer van Surplus verhuisd van 

Actacom naar de Rolf Groep en is de ICT werkomgeving gemigreerd naar Google 
Suites for Education, Sharepoint en Office 365. De terminal server oplossing waarin we 
werkten bood onvoldoende mogelijkheden voor samenwerking, onder ander tussen 
scholen en stafbureau en met de partners in het WIJ Land: Kopwerk-Schooltij en 
Kappio. Daarom hebben we voor het secundaire proces, onze bedrijfsvoering, Office 
365 ingevoerd en voor het primaire proces, het onderwijs, Google Suites for Education. 
Deze transitie had en heeft veel voeten in de aarde. Het overzetten van data en e-mail 
en het laten functioneren van apparatuur is met veel hobbels verlopen.  
De problemen van de technische migratie waren aan het eind van 2017 grotendeels 
opgelost. We ervaren echter dat we, zowel op het gebied van Office 365 als in de 
Google omgeving, kennis en vaardigheden missen om optimaal met de mogelijkheden 
van deze platforms te kunnen werken. In 2018 zullen we daarom starten met de 
scholing die daarvoor nodig is. In dit traject nemen we ook de (her)inrichting van Office 
365 mee, zodat we efficiënter kunnen (samen)werken op alle fronten. 

 
 Werkelijk Begroot Verschil 
  50.000 50.000 0 
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8.4.8 Huisvesting 

 
Noodlokaal obs Julianaschool Centrum  
Het leerling aantal op obs Julianaschool Centrum neemt structureel toe. Het huidige gebouw is te klein om alle 
leerlingen te huisvesten. In de zomervakantie van 2018 wordt een losstaand noodlokaal geplaatst.   
 
Verbouwing en verhuizing De Ontmoeting  
De multifunctionele accomodatie De Ontmoeting in Anna Paulowna is drastisch verbouwd. De lokalen aan de 
‘scholenkant’ zijn ruimer geworden en er is meer ruimte ontstaan voor werken buiten het lokaal, op verschillende 
leerpleinen. Obs De Sluis en Kappio kinderopvang zijn tijdens de verbouwing in noodlokalen gehuisvest naast De 
Ontmoeting.  
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zijn ook obs De Meerpaal, de stafbureaus van Surplus en Kopwerk-
Schooltij en het Centraal Bureau van Kappio in het gebouw getrokken. Door deze samenwerking is minder 
kantoorruimte nodig dan de stichtingen afzonderlijk in gebruik hadden.     
 
Brede school Slootdorp   
In samenwerking met Maatschappelijk Vastgoed is voor de brede school Slootdorp een oplossing in beeld voor de 
financiering van de extra vierkante meters voor peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. De oplossing past 
binnen het huidige bekostigingsstelsel voor onderhoud en exploitatie. Het onderzoek naar de haalbaarheid is op dit 
moment in de finale fase.  
In 2017 is met alle gebruikers een Programma van Eisen opgesteld waarin de uitgangspunten van het gebouw 
vastliggen.   
 
Brede school Hippolytushoef  
Begin 2017 heeft het college van de gemeente Hollands Kroon de keuze gemaakt om de nieuwbouw van de brede 
school Hippolytushoef op de huidige locatie van obs De Kei uit te voeren. Naast obs De Kei en rkbs Heilige Henricus 
komen de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van kinderopvang Hollands Kroon in de brede school. Het 
gebouw wordt ook voorzien van een gymzaal.   
Tijdens de bouw verhuizen de leerlingen en leerkrachten van obs De Kei naar tijdelijke huisvesting, het gebouw van 
de voormalige basisschool De Marske. 
Met alle gebruikers is een Programma van Eisen (PvE) gemaakt waarin de uitgangspunten voor het nieuwe gebouw 
zijn vastgelegd. Dit PvE vormt de basis voor het ontwerp van de architect.   
In overleg met de gemeente is de realisatie overeenkomst opgesteld. Deze is begin 2018 ondertekend.    
 
Renovatie obs Frankendael  
De gemeente Schagen heeft de aanvraag voor de renovatie van obs Frankendael goedgekeurd. In het najaar is een 
start gemaakt met het ontwerp. Het gebouw moet onderwijskundig aangepast worden zodat er meer 
verwerkingsruimte komt alsook een gemeenschappelijke ruimte. Technisch wordt het gebouw aangepast om een 
comfortabel leefklimaat te creëren.   
In het plan is rekening gehouden met teruglopende leerlingaantallen.   
De werkzaamheden worden in de zomervakantie 2018 uitgevoerd.  
 
Renovatie obs Op Avontuur  
Het gebouw van obs Op Avontuur wordt gedeeltelijk gerenoveerd in de zomer van 2018. De voorbereidingen zijn 
gestart in 2017. Door het aanbrengen van ventilatiesystemen, andere verlichting en systeemplafonds zal het 
leefklimaat in de lokalen en kantoren enorm verbeteren.  
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8.4.9. Uitvoering onderhoudsplan 2017 
 
Het bedrag van € 25.343 is wel uitgevoerd, maar was niet opgenomen in het MOP. Formeel had dit ten lasten 
gekomen van het resultaat 2017. Na overleg met de accountant hebben we ervoor gekozen om dit niet te corrigeren. 
Hieronder staan de posten die afwijken van de begroting 2017.  

 
 
 

 
 
Vervangen houten buitenberging Tender 11HX 
Niet aan toegekomen. Vervanging is verschoven naar 2018. Mop is aangepast. 
 
Schoonmaken daken en goten obs Julianaschool 
De Julianaschool heeft veel last gehad van lekkage doordat bladeren en vuil in de dakgoten liggen. De goten zijn 
een aantal keer schoongemaakt. Voor 2018 is dit aangepast in het mop. In 2017 is €1900,- uitgegeven. 
 
Herstel en vervanging brandblusmiddelen 
Met BBA, leverancier van noodverlichting en brandblusmiddelen, zijn we bezig de controle en vervanging van 
brandblusmiddelen te stroomlijnen. Er is een apart vijf jaren overzicht gemaakt van de te verwachten 
werkzaamheden en de informatievoorziening wordt verbeterd. Door deze verbeteracties zit er meer tijd tussen de 
controle en het herstel van geconstateerde tekortkomingen.   
 
Onderhoud obs Niko Tinbergen 
Obs Niko Tinbergen wordt samengevoegd met De Wegwijzer van Stichting Kopwerk-Schooltij. Het is onduidelijk 
naar welk gebouw de nieuwe school gaat verhuizen. Daarom zijn een aantal onderhoudswerkzaamheden die niet 
noodzakelijk zijn voor de veiligheid uitgesteld. 
De uitgestelde werkzaamheden bedragen € 2142,-.  
 
HWA vervangen Niko Tinbergen 
Een aantal inpandige hemelwater afvoeren (hwa’s) bleken verrot en zorgden voor lekkage. Deze zijn afgelopen jaar 
vervangen. In het mop staat vervangen van alle hwa’s gepland in 2021. 
In 2017 is € 1025,- uitgegeven aan vervanging hwa’s. 
 
Herstraten gedeelte schoolplein en vervangen kunstgras Keerkring 
In mei 2017 is brand gesticht op obs de Keerkring. De nasleep en het herstel van de schade heeft veel tijd gekost. 
Een deel van het onderhoud is daarom laat in het jaar in opdracht gegeven of verschoven naar 2018.  
De school wilde het schoolplein aanpassen. Dit kon gecombineerd worden met geplande 
bestratingswerkzaamheden. Het plan voor het plein moest nog gemaakt worden. Vanwege de brand is een groot 
deel van de werkzaamheden uitgesteld. Het kunstgras is niet vervangen maar opgeruimd.  
Mop is aangepast, budget is verschoven naar 2018. 
 
Vervangen roosters climarad Frankendael 
De buitenroosters van de climarad radiatoren waren ernstig aangetast door oxidatie. De radiatoren zijn geplaatst in 
2007; de roosters moeten veel langer meegaan. Na onderzoek blijkt dat bij de plaatsing is gekozen de roosters door 
de schilder te coaten i.p.v. door de leverancier. Er zit daarom geen garantie op. Het zout en zand in Callantsoog 
hebben de levensduur enorm verkort. De roosters moesten eerder vervangen worden. Nu worden deze gecoat door 
de leverancier met garantie.  
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Het vervangen van roosters is nu apart opgenomen in het mop. In 2017 is €3587,- uitgegeven.  
 
Schoolplein Frankendael 
De school wilde in zomer 2017 het schoolplein flink renoveren om het aantrekkelijker te maken. Het zou een 
gecombineerde actie zijn: herstraten plein vanuit het mop, nieuwe speeltoestellen vanuit het schoolbudget. Begin 
2017 werd duidelijk dat de renovatie van het gebouw op korte termijn haalbaar was. De plannen zijn aangepast en 
beperkt uitgevoerd. Er is €5704,- uitgegeven (budget was €16.298,-). Het restant waarschijnlijk na de renovatie in de 
zomer 2018. Het mop is aangepast.  
Er is gekozen het bestaande gaashekwerk veel eerder te vervangen. Het gaas van het hekwerk was heel vaak 
beschadigd en moest regelmatig hersteld worden. Het hek is vervangen door een staafmat: dat is steviger en 
bestand tegen het zand en de groeiende bosschages vanuit de naastgelegen tuin. Het nieuwe hekwerk kostte  
€ 7.179,34. Het mop is aangepast. 
 
Toiletrenovatie obs de Meerkoet 
Alle toiletten op obs de Meerkoet zijn in de zomer van 2017 gerenoveerd; nieuwe tegels, toiletpotten, vloeren etc. De 
kosten zijn hoger omdat bij de voorbereidingen is geconstateerd dat de bestaande tegelvloer onstabiel was. Deze 
moest verwijderd worden en de betonvloer moest gedeeltelijk opnieuw worden aangebracht. Daarnaast is er 
gekozen om de staande toiletten te vervangen door hangende toiletten. Dit brengt extra kosten mee (bv het 
omleggen van riolering, aanbrengen van omkasting voor hangende toiletten).  
Begroot € 24.990,- uitgegeven € 31.575,- 
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9 Organisatie en omgeving 

 

9.1 Organisatiestructuur 

 

9.1.1 Bestuur 

De koers van de samenwerking met Stichting Kopwerk-Schooltij is voortgezet. Het ambitieniveau en tempo zijn 
echter te hoog gebleken. Medewerkers, staf en directeuren voelden zich onvoldoende meegenomen, en de 
verschillen in visie op besturing, cultuur van de organisatie en het proces van verandering bleken groter dan 
verwacht. Dit leidde eind 2017 tot een herbezinning op de ambitie en op de bestuurlijke vormgeving van de 
samenwerking. In het voorjaar van 2018 hebben Raad van Toezicht en bestuur hierover besluiten genomen. 

9.1.2 GMR 

In 2017 is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Surplus (GMR) in samenstelling en in verdeling van 
taken gewijzigd. Er zijn vier leden afgetreden waardoor er nog slechts zes leden over zijn. Werving van nieuwe leden 
is daarom een van de prioriteiten gebleven.  
We hebben afscheid genomen van twee leerkrachten en twee ouders. Na de zomervakantie is het voorzitterschap 
overgenomen door Katelijne van Spronsen. Voor het lopende schooljaar is een activiteitenplan samengesteld waarin 
taken, prioriteiten en planning van de GMR zijn opgenomen. Actuele thema’s in 2017 waren onder andere het 
intensiveren van contacten met de medezeggenschapsraden op de scholen, risicomanagement en de voorgenomen 
personele unie met Stichting Kopwerk-Schooltij.  
Ook jaarlijks terugkerende processen zoals de kaderbegroting en het kaderformatieplan zijn in meerdere 
vergaderingen besproken.   
Een volledig overzicht van door de GMR behandelde stukken vindt u in paragraaf 13.10. 
De GMR heeft in 2017 zeven keer vergaderd, waarvan één keer samen met de Raad van Toezicht. 

9.1.3 Inrichting interne organisatie 

De samenwerking tussen onze scholen is verder geïntensiveerd. Onder andere door het project ‘Alle Kansen op 
school’.  
Twee sub-regionale groepen scholen (vier kleine scholen ten westen van Schagen, en vier scholen in Wieringerwerf-
Slootdorp) zijn gestart met het onderzoeken hoe de teams elkaar kunnen versterken, en hoe zij gezamenlijk de 
doorgaande lijn met de kinderopvang kunnen vormgeven.   
In 2017 hebben de scholen ’t Span, De Tweewegen en Zandhope geopereerd onder een gezamenlijke tweehoofdige 
directie. Deze verbinding heeft geleid tot een goede samenwerking van de teams, gericht op kindgericht onderwijs. 
Er is een flinke mobiliteit tussen de teams op gang gekomen, hetgeen de ontwikkeling van het onderwijs ten goede 
komt, met name op ’t Span. In 2018 is aandacht voor de borging en de stabiliteit in de teams van alle drie de scholen 
noodzakelijk. De pilot van twee directeuren voor drie scholen is geëvalueerd in maart 2018.   
In 2017 is de samenwerking tussen directeuren en intern begeleiders georganiseerd in het audit proces. Het interne 
auditteam heeft gezamenlijke training en scholing gevolgd, en heeft de interne audit verder uitgewerkt.    
Werkgroepen van directeuren van Kopwerk-Schooltij en Surplus hebben aan de bestuurders advies uitgebracht over 
de samenwerking. Ook uit deze rapportages bleek dat het proces te snel ging. De conclusies zijn meegewogen in de 
herbezinning op het ambitieniveau en het tempo van de samenwerking.  
Het aantal procesteams is teruggebracht van vijf naar drie. Meer hierover leest u in paragraaf 8.4.1. 

9.1.4 Accountant 

Deloitte Accountants heeft de afgelopen vijf jaar onze boeken gecontroleerd. Gezien de termijn heeft de Raad van 
Toezicht gevraagd om een selectieproces te starten voor een andere accountant. Het was nog niet mogelijk om met 
Surplus en Kopwerk-Schooltij een gezamenlijk selectieproces te starten, daarom is gekozen om een contract voor 
één jaar in de markt te zetten. Na vergelijk van de offertes is, mede om praktische redenen, besloten om een 
contract aan te gaan met Horlings Nexia, die ook de accountant van Kopwerk-Schooltij is.   
De accountant heeft in februari 2018 een managementletter opgemaakt die binnen het bestuur is besproken. Hierin 
werden geen grote onvolkomenheden geconstateerd. De aandachtspunten die zijn opgemerkt, zijn opgevolgd of 
ingepland. De controleverklaring is opgenomen in de overige gegevens (hoofdstuk 12). 
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9.1.5 TSO organisatie 

Eén van onze directeuren heeft als taak om de noodzakelijke scholing voor de medewerkers tussenschoolse opvang 
(TSO) te organiseren en de TSO-beleidskaders te bewaken. Tevens fungeert deze als vraagbaak voor de scholen 
en TSO-coördinatoren van de scholen. Dit gaat echter nog maar over een hele kleine groep van scholen. 
Ondertussen werkt ongeveer 70% van de scholen met een continurooster waardoor op deze scholen geen sprake 
meer is van tussenschoolse opvang. 
 

9.2 Governance 

In deze paragraaf geven we aan op welke wijze Surplus omgaat met de stakeholders. 

9.2.1 Externe toezichthoudende instanties 

De belangrijkste externe toezichthouders van Surplus zijn de gemeenten en de Inspectie van het Onderwijs. Met de 
gemeenten hadden we in 2017 overleg over de begroting, de jaarrekening, fusies van scholen en de 
doordecentralisatie van het buitenonderhoud van schoolgebouwen. 
De Inspectie van het Onderwijs heeft jaarlijks overleg met het schoolbestuur Surplus over alle scholen. Deze hadden 
in 2017 allemaal een basisarrangement van de inspectie. Dat betekent dat zij eens in de vier jaar een 
kwaliteitscontrole krijgen. 

9.2.2 Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) heeft haar eigen verslag toegevoegd aan dit jaarrapport. U vindt dit in de 
'Continuïteitsparagraaf' in het onderdeel 'Jaarrekening', paragraaf 10.5.6. 
De Raad heeft een intensief jaar achter de rug. In 2017 heeft de Raad zes keer samen met de Raad van Toezicht 
van Kopwerk - Schooltij vergaderd.  
Een overzicht van de aan de RvT aangeboden stukken vindt u in paragraaf 13.12. 

9.2.3 Code Goed Bestuur 

De Code goed bestuur is toegepast in 2017. Bestuur en Raad van Toezicht hebben frequent overleg gevoerd met de 
medezeggenschap. De rollen- en functiescheiding in de organisatie hebben naar behoren gefunctioneerd.   

 

9.3 Belangrijke gebeurtenissen in 2017 

9.3.1 Brand op obs De Keerkring 

Op zondag 14 mei 2017 werd er brand gesticht in twee lokalen op de eerste verdieping van obs de Keerkring. De 
brandweer was snel ter plaatse en heeft uitbreiding naar de rest van het gebouw kunnen voorkomen. De schade in 
de school was enorm. De twee bovenste lokalen waren door brand, rook en waterschade voor langere tijd niet 
bruikbaar. De algemene hal, de entrees en vier lokalen op de begane grond stonden onder water.   
De week volgend op de brand bleef de school gesloten en werd hard gewerkt om alle ruimten op de begane grond 
weer beschikbaar te krijgen. Naast de school zijn twee noodlokalen met kantoorruimte geplaatst om de leerlingen te 
huisvesten gedurende de herstelwerkzaamheden.   
Na overleg en afstemming met de verzekering startten de herstelwerkzaamheden. In de herfstvakantie van 2017 zijn 
de bovenste lokalen weer in oorspronkelijke staat hersteld en de noodlokalen weer afgevoerd.  

9.3.2 Geen samenvoeging pcbs De Ark en dislocatie Julianaschool - Groeneweg 

Het bestuur van Stichting Kopwerk en het bestuur van Stichting Surplus hebben gezamenlijk besloten om het proces 
te stoppen van het samenvoegen van de protestants christelijke basisschool De Ark en de dislocatie Groeneweg van 
de openbare Julianaschool in Schagen. Dit besluit is genomen op basis van het advies van de procesbegeleider. De 
reden voor het stopzetten van het proces is dat er onvoldoende basis is – onder andere bij ouders - om het beoogde 
proces in deze vorm door te zetten. 
Een gevolg hiervan is dat de dislocatie Groeneweg van de Julianaschool per 1 augustus 2018 zal worden 
opgeheven omdat het aantal leerlingen helaas te laag is om groepen te vormen met een goed pedagogisch klimaat 
en een volwaardig team van leerkrachten. Met de ouders van de desbetreffende leerlingen worden individuele 
gesprekken gevoerd over de schoolkeuze voor volgend schooljaar. 
Het proces om te komen tot een kindcentrum van De Ark en Kappio kinderopvang gaat wel door. 
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9.3.3. Samenwerking Stichting Kopwerk - Schooltij 

De samenwerking tussen Surplus en de Stichting Kopwerk - Schooltij is gericht op vier gebieden: vergroten van de 
bestuurskracht, samen nog beter onderwijs neerzetten, samen zorgen voor professionele ondersteuning van de 
scholen, en samen zorgen voor goed opgeleid personeel. Op deze vier gebieden zijn stappen gezet.  
  
Samen besturen 
Het streven naar een personele unie van bestuurders en raden van toezicht voor Surplus en Kopwerk-Schooltij per 1 
januari 2018 bleek te ambitieus. De ambitie van de samenwerking – de stip op de horizon – wilden bestuur en 
toezicht vasthouden. In de herfst van 2017 heeft het bestuur de samenwerking geëvalueerd. Er is feedback 
ontvangen vanuit verschillende kanten van de drie organisaties. Daarnaast zijn ook diverse medewerkers, 
afgevaardigden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en leden van de raden van toezicht 
geïnterviewd door een externe onderzoeker. Uit deze interviews en de ontvangen feedback bleek dat meer tijd en 
ruimte nodig was om het draagvlak voor de samenwerking te versterken.  
Begin 2018 hebben de Raden van Toezicht aan Bureau Hiemstra & De Vries de opdracht verstrekt om te adviseren 
aan welke randvoorwaarden moest worden voldaan om de samenwerking te formaliseren en te komen tot een 
personele unie van bestuur en toezicht. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben de raden van toezicht 
opgemerkt dat aan die randvoorwaarden nog niet is voldaan. Een personele unie blijkt een brug te ver. De raden van 
toezicht hebben ervoor gekozen om de oorspronkelijke intentie van een personele unie tussen de stichtingen om te 
zetten naar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die in werking treedt per 1 september 2018. Daarin worden in 
ieder geval afspraken vastgelegd die noodzakelijk zijn, zoals afspraken over de lopende samenwerkingsprojecten op 
schoolniveau, een aantal bestuurlijke projecten en het gebruik van de gezamenlijke huisvesting in De Ontmoeting in 
Anna Paulowna. In de tweede helft van 2018 wordt gewerkt aan een meer uitputtende lijst van afspraken. 
 
 
Door het samenwonen met het Centraal Bureau van Kappio zijn in de herfst van 2017 versneld gesprekken gestart 
over de formalisering van de samenwerking met deze WIJ Land partner. In het licht van bovenstaande 
ontwikkelingen worden de gesprekken in 2018 verdergezet.  
 
Samen ondersteunen en opleiden 
Eind augustus hebben het stafbureau van Surplus en het Servicebureau van Kopwerk-Schooltij een nieuw pand 
betrokken in Anna Paulowna, samen met het Centraal Bureau van Kappio kinderopvang. Dit kantoor heet 
Stafbureau WIJ Land.  
Het samenwonen van de staforganisaties van Surplus, Kappio en Kopwerk-Schooltij heeft de integratie bevorderd. 
Om de samenwerking een goede bodem te geven zijn de medewerkers gestart met een cultuurtraject onder leiding 
van de Academie voor Organisatiecultuur.  
 
Op een aantal beleidsterreinen zijn Surplus en Kopwerk gaan verkennen of er al intensere samenwerking mogelijk 
was. Dit heeft geleid tot een aantal projecten die gestart zijn in 2017: 

- In september 2017 is een gezamenlijke medewerkersdag gehouden voor alle medewerkers in het WIJ Land 
in de Kampanje in Den Helder. 

- In november 2017 is een gezamenlijke tweedaagse georganiseerd voor directeuren en staf. 
- Het (dreigend) lerarentekort is vanuit personeelszaken en de afdeling onderwijs van beide organisaties 

gezamenlijk opgepakt. Het starten van een gezamenlijke invalpool was daarvan een tastbaar resultaat.  
- Surplus en Kopwerk zijn een gezamenlijk traject gestart waarin ‘talenten’ zich kunnen oriënteren op een 

toekomstige baan als schoolleider of intern begeleider.  

In de zomer van 2018 wordt bekeken welke van bovenstaande projecten in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
tussen Surplus en Kopwerk-Schooltij worden opgenomen en welke worden afgebouwd. 

9.3.4. Migratie ICT 

In september 2017 is – na aanbesteding - het ICT beheer van Surplus verhuist van Actacom naar de Rolf Groep en 
is de ICT werkomgeving gemigreerd naar Google Suites for Education, Sharepoint en Office 365. Het overzetten van 
data en e-mail en het laten functioneren van apparatuur is met veel hobbels verlopen. Meer hierover leest u in 
paragraaf 8.4.7. 
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9.4 Toegankelijkheid van het openbaar onderwijs 

9.4.1 Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen 

In de Wet Passend Onderwijs is de wetgeving omtrent toelating en verwijdering van leerlingen erop gericht om te 
voorkomen dat leerlingen thuiszitten. De samenwerking op dit gebied tussen Inspectie, Leerplicht en de scholen is 
geïntensiveerd en de procedures zijn aangescherpt. De Regeling Toelating, Schorsing en Verwijdering staat op onze 
website: https://www.stichtingsurplus.nl/Voor-ouders/Wetten-en-regels/Schorsing . 
 

9.4.2 Openbaar onderwijs in de regio 

In 2017 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in het aanbod aan openbaar onderwijs in ons werkgebied.  
We hebben twee (informele) samenwerkingsscholen: De Meertuin in Slootdorp, en De Sluis in Anna Paulowna.  
Met 24 openbare scholen in Hollands Kroon en Schagen en twee samenwerkingsscholen blijft het openbaar 
onderwijs in de regio voldoende dicht bij huis en kleinschalig. De reisafstanden voor ouders en kinderen binnen ons 
werkgebied zijn nergens groter dan vier kilometer.   
  

https://www.stichtingsurplus.nl/Voor-ouders/Wetten-en-regels/Schorsing
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10 Financiële informatie 

10.1 Vermogensontwikkeling, balans en exploitatie 

   
Inleiding 
Tot 2016 golden de kengetallen die de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Commissie Don) in 
2009 had voorgesteld. In 2009 ging de discussie vooral over 'te rijke schoolbesturen'. Inmiddels kunnen de meeste 
schoolbesturen prima vanuit een risico-perspectief aangeven waarvoor de reserves worden ingezet. Sinds 
september 2016 kent de Onderwijsinspectie een nieuw signaleringskader voor het Financieel Toezicht, dat voor alle 
onderwijs sectoren geldt.  
 
Het kengetal kapitalisatiefactor is hierbij 'ingeruild' voor twee nieuwe kengetallen: het weerstandsvermogen en de 
huisvestingsratio. In dit rapport geven we nog wel de kapitalisatiefactor weer voor het vergelijk. Hieronder geven we 
een toelichting op de kengetallen van Surplus in relatie tot de landelijke signaleringsgrenzen en de benchmark met 
onze collega-besturen.  
 
Kapitaal versus financiële ruimte        
Het kapitaal dat we binnen Surplus aanhouden is er om aan drie behoeften te voldoen. Ten eerste de behoefte aan 
investeringen in vaste activa, zoals computers en meubilair (financieringsliquiditeit). Ten tweede om te zorgen dat we 
onze rekeningen vlot kunnen betalen (transactieliquiditeit). En ten derde ter dekking van financiële tegenvallers 
(bufferliquiditeit).       
           
Hieronder is een overzicht gegeven van het toetsingskader dat de Inspectie van het Onderwijs hanteert ter bepaling 
van de signaleringsgrenzen. Hierin staan de kengetallen van Surplus van voorgaande jaren, en van 2017. De 
kengetallen hebben betrekking op de geconsolideerde cijfers over het boekjaar 2017. Een kengetal blijft een 
momentopname per balansdatum en heeft daardoor zijn beperkingen.    
     
Het totaal van het eigen vermogen is per 31 december 2017 € 7,0 miljoen. Het eigen vermogen is in het boekjaar 
met € 435.000 toegenomen. Deze toename is verklaarbaar door het behaalde positieve resultaat over 2017 dat zorgt 
voor een hogere reservepositie.        
      

OVERZICHT FINANCIËLE KENGETALLEN PER BALANSDATUM 31 DECEMBER

Signalering 2017 2016 2015 2014 2013

Solvabiliteit 1 < 30% 60% 58% 54% 57% 58%

Solvabiliteit 2 < 30% 79% 78% 73% 76% 76%

Liquiditeit 0,5 - 1,5 3,6 3,3 2,7 2,8 2,9

Rentabiliteit  <-10%, -5% , 0% 1,9% -0,7% 1,7% -1,0% 1,6%

Weerstandverm. (oud) 5 - 20% 18% 15% 13% 10% 12%

Weerstandsverm. (nieuw) < 5% 30% 28% 24%  -  - 

Kapitalisatiefactor  * 38% 48% 46% 42% 39% 39%

Werkkapitaal (x € 1.000) > 2.500 6.404 5.715 5.816 5.378 5.899

Huisvestingsratio (nieuw) > 10% 9% 8% 8%  -  -  

   
   

Solvabiliteit 1 De formule is: eigen vermogen : totale vermogen

Solvabiliteit 2 De formule is: (eigen vermogen+voorzieningen) : totale vermogen

Liquiditeit (current ratio) De formule is: vlottende activa : kortlopende schulden

Rentabiliteit De formule is: netto resultaat : totale baten (inclusief f inanciële baten)

Weerstandverm. (oud) De formule is: (eigen vermogen - vaste activa) : rijksbijdrage OCW

Weerstandsverm. (nieuw )

Huisvestingsratio (nieuw )

Kapitalisatiefactor (tot 2016) De formule is: (balanstotaal-MVA geb.) : totale baten (incl. f inanciële baten)

Werkkapitaal De formule is: vlottende activa - kortlopende schulden

De formule is: eigen vermogen : totale baten (incl. f inanciële baten)

De formule is: (huisvest.lasten+ afschr, gebouw )/tot. lasten (incl. f in.lasten)
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Hieruit blijkt dat Surplus wat betreft de kapitalisatiefactor hoger zit dan de andere twee besturen. Wat liquiditeit 
betreft heeft Surplus een beter uitgangspunt. Het kengetal solvabiliteit 1 van Surplus is hoger dan dat van de andere 
twee besturen, en ook als we de voorzieningen erbij betrekken is dat het geval. Kopwerk heeft wat liquiditeit betreft 
een forse stap voorwaarts gemaakt. Opvallend bij alle drie de schoolbesturen is dat de rentabiliteit jaarlijks nogal 
fluctueert. Uiteraard hebben we nog niet de beschikking over een vergelijk voor het jaar 2017.   
 

Opbouw van de kapitalisatiefactor

Norm 2017 2016 2015 2014 2013

Transactiefunctie 8,8% 10,4% 10,7% 11,9% 10,1% 10,0%

Financieringsfunctie 21,2% 17,7% 17,8% 15,1% 17,3% 16,2%

Financiële buffer 5,0% 19,5% 17,5% 15,0% 11,7% 13,0%

Transactiefunctie

Er dienen middelen te worden aangehouden voor het betalen van de kortlopende schulden.

(kortlopende schulden / totale baten)

Financieringsfunctie

Er dienen middelen te worden aangehouden om de vaste activa (te zijner tijd) te kunnen vervangen.

(financieringsbehoefte (als bedrag) / totale baten)

BEVOEGD GEZAG NAAM JAAR GR. DUO

 

KAPITALISA

TIEFACTOR

 LIQUIDITEIT 

(CURRENT 

RATIO)

 RENTABILITEIT  SOLVABILITEIT 1  SOLVABILITEIT 2

Surplus 2012 PO6 36,14 2,58 0,7 0,56 0,73

2013 PO6 38,71 3 2,1 0,58 0,77

2014 PO6 39,17 2,79 -1 0,57 0,76

2015 PO6 42,05 2,7 1,3 0,54 0,73

2016 PO6 45,95 3,3 -0,7 0,58 0,78

Kopwerk 2012 PO6 40,79 1,59 -1,9 0,59 0,7

2013 PO6 39,81 1,53 -2,2 0,56 0,68

2014 PO6 42,05 1,54 -1 0,54 0,67

2015 PO6 43,19 1,52 -0,2 0,52 0,66

2016 PO6 44,73 2,56 0,11 0,51 0,72

Sarkon 2012 PO5 53,02 1,76 -2,2 0,53 0,62

2013 PO5 46,08 2,54 3,5 0,66 0,74

2014 PO5 44,73 2,79 -0,7 0,69 0,78

2015 PO5 43,97 2,31 -3 0,61 0,72

2016 PO5 44,56 2,55 -0,89 0,57 0,73

BENCHMARK KENGETALLEN PER BALANSDATUM 

bron: https://w w w .duo.nl/open_onderw ijsdata/publicaties/f inancien/xbrl.jsp
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2017 2016

55% 55%

8.416.176 8.628.110

873.240 1.108.330

2.332.348 2.489.883

23.489.401 23.274.126

4.148.615 4.135.879

Financiële buffer

Als laatste dienen er middelen te worden aanhouden voor het opvangen van onvoorziene risico's,

bijvoorbeeld:

- fluctuaties in leerlingaantallen;

- financiele gevolgen van arbeidsconflicten;

- instabiliteit in de bekostiging;

- onvolledige indexatie van de bekostiging.

(Kapitalisatiefactor % - Transactiefunctie % - Financieringsfunctie %)

cumulatieve aanschafwaarde gebouwen

Boekwaarde overige materiële vaste activa 

Totale baten

Financieringsbehoefte (als bedrag)

Financieringsbehoefte als % van de vervangingswaarde (cie Don)

cumulatieve aanschafwaarde MVA

      

Aanwezig kapitaal 2017 2016

totaal vermogen 11.799.085 11.432.267

-/- gebouwen 625.492 738.644

Totaal aanwezig kapitaal 11.173.593 10.693.623

Benodigd kapitaal

4.780.093 4.736.285

2.437.059 2.489.126

1.761.705 1.745.559

Totaal benodigd kapitaal 8.978.857 8.970.970

2.194.736 1.722.653

AANWEZIG KAPITAAL VERSUS BENODIGD KAPITAAL

kapitaal voor instandhouding materiële vaste activa 

kapitaal voor het doen van reguliere transacties (transactiefunctie)

kapitaal voor het opvangen van tegenvallers in de exploitatie (bufferfunctie) *

Verschil aanwezig kapitaal - benodigd kapitaal (financiële ruimte)

      
Deze kengetallen zijn opgesteld op basis van de door de Commissie Don voorgeschreven ratio's en 
signaleringsgrenzen, zoals deze tot september 2016 gebruikelijk waren. Deze hebben we aangevuld met de nieuwe 
kengetallen die de Onderwijsinspectie gaat gebruiken. Surplus hanteert de signaleringsgrenzen als toetssteen voor 
haar financieel beleid. Met betrekking tot de financiële kengetallen voldoet Surplus aan de minimum eisen. Ook heeft 
Surplus bij enkele kengetallen een hogere uitkomst dan de signaleringsgrens. Surplus bekijkt regelmatig de 
mogelijkheden om de financiële middelen doelmatig in te zetten voor het onderwijs, maar realiseert zich dat de 
kengetallen positief worden beïnvloed door eenmalige en tijdelijke middelen, zoals bijvoorbeeld subsidies en 
fusiemiddelen.    
  
Benutting financiële ruimte 
In het strategisch beleidsplan van Surplus staan zeven speerpunten. De realisatie van de meerjarendoelen per 
speerpunt is eerder in dit rapport toegelicht. Ieder voorjaar werken scholen, staf en het bestuur de speerpunten 
verder uit in een jaarplan en vertalen ze financieel. Vanuit onze financiële ruimte proberen we extra investeringen te 
doen in de kwaliteit van het onderwijs en in onze medewerkers. De komende jaren zullen we de teruggang van de 
bekostiging door de krimp en wegvallen van fusiemiddelen opvangen door een deel van onze financiële ruimte te 
gebruiken. Dit wordt zichtbaar in de meerjarenbegroting die verderop is te vinden.   
     
Beleid omtrent de algemene (=vrij besteedbare) reserve 
De algemene reserves dienen als buffer om onvoorziene financiële tegenvallers en risico's te dekken. Zij worden 
gevormd vanuit positieve exploitatieresultaten. Reserves kunnen - tijdelijk - worden ingezet ter dekking van de 
reguliere exploitatiekosten, mits we binnen de financiële kaders blijven. De hoogte van de algemene reserve toetsen 
we aan ons risicoprofiel dat we op basis van een risicoanalyse maken. Het bedrag van de algemene reserve 
bedraagt ultimo 2017 € 7.036.000.   
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Planning en control 
Surplus kent de PDCA-cyclus, waarbij het strategisch beleidsplan ('de zeven speerpunten') met afgeleide 
meerjarendoelen leidend is. Jaarlijks werken we het meerjarenbeleidsplan bij en vertalen we dit naar een 
bovenschools jaarplan en jaarplannen op schoolniveau. Onze zeven speerpunten zijn daarbij de pijlers. De begroting 
wordt van `onderaf` gemaakt - dus vanuit de scholen - en integraal voorgelegd aan alle geledingen.   
Ieder kwartaal maken we een integrale rapportage met daarin de stand van zaken van onze organisatie op de 
realisatie van de zeven speerpunten en op de gebieden onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en 
communicatie. Onze scholen ontvangen cockpitrapportages over hun financiën en formatie. De rapportages worden 
periodiek besproken met de bestuurder, de Raad van Toezicht, de staf en de schooldirecteuren. Jaarlijks maken we 
een jaarrapport, dat door de accountant wordt gecontroleerd. We bespreken onze - financiële - positie met onze 
stakeholders.   
 
De belangrijkste processen en de verantwoordelijke functies zijn beschreven in het Handboek Administratieve 
Organisatie Surplus. Dit handboek wordt periodiek bijgewerkt. In 2017 hebben we te maken gehad met het 
faillissement van Vizyr. Gelukkig hebben we het contract nagenoeg onverkort kunnen doorzetten met ONS 
Onderwijsbureau. Hierdoor konden we verbeterslagen blijven maken, hoewel iets vertraagd. Toch zijn we erin 
geslaagd om verder te werken aan de verbetering van de workflows in AFAS Insite, het aanpassen van de 
rapportages via een portal (TIG) en hebben we de schooldirecteuren geschoold. De gewenste pilot voor het 
verwerken en administreren van verlof is na een paar maanden van ontwerpen wat naar achteren geschoven en 
wordt in 2018 weer opgepakt. Voor 2018 hebben we wederom een aantal optimalisaties gepland, die we samen met 
ONS Onderwijsbureau gaan uitvoeren. Dit betreft o.a. het proces van verhuur- en medegebruik en het proces voor 
de verwerking van de Akte van Aanstellingen/Benoemingen.  
  
Conclusie 
We zien een stijging van onze vrije ruimte, vooral door een relatief grote afname van het kapitaal dat nodig is voor de 
investeringen en het voldoen van kortlopende schulden. Dit komt onder meer door het positieve resultaat en door het 
afboeken van materiële vaste activa. Uit deze kengetallen kan worden geconcludeerd dat Surplus per balansdatum 
voldoende financiële slagkracht heeft om eventuele toekomstige risico's op te vangen. Het beleid van Surplus is erop 
gericht om onderbenutting van kapitaal te voorkomen. Dit doen we door onze middelen beleidsmatig in te zetten en 
goed de risico's in ogenschouw te nemen.   
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1. Activa

1.1. Vaste activa

1.1.2. Materiële vaste activa 2.958 3.229 -271

1.1.3. Financiële vaste activa - - -

Totaal vaste activa 2.958 3.229 -271

1.2 Vlottende activa

1.2.2. Vorderingen 2.180 1.953 227

1.2.4. Liquide middelen 6.661 6.250 411

Toaal vlottende activa 8.841 8.203 638

Totaal activa 11.799 11.432 367

2. Passiva

2.1. Eigen vermogen 7.037 6.602 435

2.2. Voorzieningen 2.325 2.341 -16

2.4. Kortlopende schulden 2.437 2.489 -52

Totaal passiva 11.799 11.432 367

x 1.000 EUR

 31-12-2017  31-12-2016

x 1.000 EUR x 1.000 EUR

Verschil

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31-12-2017 EN 31-12-2016 (na resultaatbestemming)

 

3. Baten

3.1. Rijksbijdragen 22.434 95,5% 21.697 97,5% 22.162 95,3%

3.2. Overige overheidsbijdragen /

subsidies 179 0,8% 153 0,7% 176 0,8%

3.5. Overige baten 874 3,7% 401 1,8% 917 3,9%

Totaal baten 23.487 100,0% 22.251 100,0% 23.255 100,0%

4. Lasten

4.1. Personeelslasten 18.457 78,6% 18.381 82,6% 18.997 81,7%

4.2. Afschrijvingen 647 2,8% 675 3,0% 653 2,8%

4.3. Huisvestingslasten 2.021 8,6% 1.828 8,2% 1.863 8,0%

4.4. Overige lasten 1.924 8,2% 1.604 7,2% 1.915 8,2%

Totaal lasten 23.049 98,1% 22.488 101,1% 23.428 100,7%

Saldo baten en lasten 438 1,9% -237 -1,1% -173 -0,7%

6. Financiële baten en lasten

Financieel resultaat -3 0,0% 20 0,1% 14 0,1%

Totaal resultaat 435 1,9% -217 -1,0% -159 -0,7%

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 EN VERGELIJKENDE CIJFERS 2016

Realisatie

2016 % Baten

x 1.000 EUR

Realisatie

2017 % Baten

x 1.000 EUR

Begroting

2017 % Baten

x 1.000 EUR
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Analyse van de balans 
 
Rubriek 1.1. 
De activa zijn in omvang gedaald door afboekingen van activa die niet meer in gebruik zijn (o.a. na samenvoegen 
van scholen en verhuizing van het stafbureau) en de afschrijvingen. Hier staan minder investeringen tegenover, 
waardoor de boekwaarde lager is geworden per ultimo 2017.  
 
Ten opzichte van de begroting zien we, net als afgelopen jaren, een veel lager investeringsbedrag voor 
leermiddelen. Dit is grotendeels te verklaren doordat leermiddelen steeds vaker digitaal worden gebruikt. Verder zien 
we dat we € 42.000 hebben geïnvesteerd in het verbeteren en vernieuwen van schoolpleinen en schooltuinen (o.a. 
bij Frankendael en De Springschans). Digiborden zijn veelal onder ICT begroot, maar horen onder inventaris, 
hierdoor nemen we deze posten samen in de analyse en constateren we dat we redelijk conform begroting hebben 
geïnvesteerd. In meubilair hebben we meer geïnvesteerd door de verhuizing van het stafbureau en het samengaan 
van scholen en door de brand op De Keerkring. In inventaris hebben we minder geïnvesteerd. 
 
Invest eringen in 2 0 17 W erkeli jk B egroot V erschil % 2 0 16 V erschil 

- 9.000 9.000 100% - -

42.629 - -42.629 0% 152.250 -109.621

4 2 .6 2 9 9 .0 0 0 - 3 3 .6 2 9 -374% 152 .2 50 - 10 9 .6 2 1

140.816 39.000 -101.816 -261% 205.640 -64.824

101.327 159.000 57.673 36% 90.744 10.583

160.352 108.350 -52.002 -48% 148.940 11.412

66.171 349.201 283.030 81% 64.850 1.321

4 6 8 .6 6 6 6 55.551 18 6 .8 8 5 29% 510 .174 - 4 1.50 8

- - - 0% - -

- - - 0% - -

- - -
Tot aal 511.2 9 5 6 6 4 .551 153 .2 56 2 3 % 6 6 2 .4 2 4 - 151.12 9

- Gebouwen

- Schooltuinen

- 

- Inventaris en apparatuur

- ICT

- Leermiddelen

1.1.2.3. Inventaris en apparatuur

- M eubilair

1.1.2.1. Gebouwen en terreinen

1.1.2.4. Overige materiële vaste act iva

 
 
Rubriek 1.2.2. Vorderingen  
De vorderingen zijn wat hoger dan in 2017, met name door een forse vordering op de gemeente/verzekeraar in 
verband met de brand op De Keerkring. 
  
Rubriek 1.2.4. Liquide middelen  
De liquide middelen zijn per ultimo 2017 per saldo toegenomen met ruim € 410.000. Voor de verklaring hiervan 
verwijzen we naar het kasstroomoverzicht dat opgenomen is in de jaarrekening.  
   
Rubriek 2.1. Eigen vermogen  
Het eigen vermogen is door het positieve resultaat toegenomen.  
  
Rubriek 2.2. Voorzieningen  
De voorzieningen zijn in omvang licht afgenomen. In 2016 hebben we de voorziening voor langdurig zieke 
medewerkers gevormd, waarbij één dossier is afgerond, waardoor er € 94.000 kon vrijvallen. De 
onderhoudsvoorziening hebben we per saldo opgehoogd. In de toelichting van rubriek 2.2 van de jaarrekening is een 
nader overzicht opgenomen. 
  
Rubriek 2.4. Kortlopende schulden  
De kortlopende schulden zijn licht afgenomen door een lagere crediteurenstand en lagere schulden aan 
pensioenfonds en belastingdienst. Wel is er een hogere loonvordering van medewerkers (nettoloon en levensloop) 
en een nog te besteden subsidie Wetenschap en Techniek.  
  



 

 47 

10.2 Analyse t.o.v. begroting 2017 

A B C (A-B) (A-C)

2017 % Begroting 2017 % 2016 % Verschil % Verschil %

x 1.000 EUR Baten x 1.000 EUR Baten x 1.000 EUR Baten x 1.000 EUR tov B x 1.000 EUR tov C

3. Baten

3.1. Rijksbijdragen 22.434 96% 21.697 98% 22.162 95% 737 3% 272 1%

3.2. Overige overheidsbijdragen 179 1% 153 1% 176 1% 26 17% 3 2%

3.5. Overige baten 874 4% 401 2% 917 4% 473 118% -43 -5%

Totaal baten 23.487 22.251 23.255 1.236 6% 232 1%

4. Lasten

4.1. Personeelslasten 18.457 79% 18.381 83% 18.997 82% 76 0% -540 -3%

4.2. Afschrijvingen 647 3% 675 3% 653 3% -28 -4% -6 -1%

4.3. Huisvestingslasten 2.021 9% 1.828 8% 1.863 8% 193 11% 158 8%

4.4. Overige lasten 1.924 8% 1.604 7% 1.915 8% 320 20% 9 0%

Totaal lasten 23.049 22.488 23.428 561 2% -379 -2%

Saldo baten en lasten 438 2% -237 -1% -173 -1% 675 -285% 611 -353%

Financieel resultaat -3 0% 20 0% 14 0% -23 -115% -17 -121%

Totaal resultaat 435 1,9% -217 -1,0% -159 -0,7% 652 -300% 594 -374%

6.         Financiële baten en lasten

ANALYSE VAN HET RESULTAAT T.O.V. BEGROTING 2017 EN REALISATIE 2016

 
Algemeen            
Sinds 2012 is het verplicht om in de jaarrekening naast een geconsolideerd overzicht ook een balans en een staat 
van baten en lasten op te nemen per bestuur (segmentatie). In de jaarrekening van 2017 is daarom een apart 
overzicht opgenomen waarin de enkelvoudige cijfers van Stichting Surplus worden vermeld. 
 
Het boekjaar 2017 is met een positief resultaat afgesloten van € 435.000 (2016: (-/- ) € 159.000 ). Begroot was een 
negatief resultaat van (-/-) € 217.000. Net als voorgaande jaren is de dynamiek van onze organisatie terug te zien in 
de cijfers. Denk aan bijvoorbeeld eenmalige kosten vanwege de samenwerking met Kopwerk-Schooltij en cao 
aanpassingen. In de komende paragrafen geven we de belangrijkste verschillen weer. 
 
 
Analyse 2017 ten opzichte van de begroting 2017       
 
Hieronder geven we op hoofdlijnen de verschillen weer tussen de begroting en de realisatie van 2017. 
 
Baten: + € 1.236.000 
 
3.1 Rijksbijdrage: + € 810.000  

• door CAO aanpassingen, hogere inkomsten Vreemdelingen, hogere inkomsten prestatiebox 

 
3.2 Ov. Overheidsbijdrage: + € 26.000 

• Eenmalige uitkering Vervangingsfonds + € 32.000 
• minder inkomsten klokuren en loonsubsidie - € 16.000 
• meer inkomsten IKC/OBD en overige inkomsten + € 10.000 

 
3.5 Overige baten + € 482.000 

• Lagere inkomsten verhuur --/- € 10.000 (€ 8.000 in rubriek 3.2 verantwoord, dus maar 2 minder totaal),  
• meer inkomsten detachering vanuit mobiliteitsbeleid en NT2 + € 96.000 
• meer inkomsten uit sponsoring en schenkingen en ouderbijdragen + € 15.000 
• meer overige baten € 381.000 door vrijval subsidie Wetenschap en techniek (€ 285.000), bijdrage derden 

IKC Waldervaart (€ 35.000), en overige subsidies ( € 77.000) 
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Lasten: + € 675.000 
 
4.1 Personele lasten + € 76.000  

• Hogere lasten voor salarissen, pensioenen en sociale lasten € 318.000, waarvan € 260.000 
pensioenpremies, de rest zijn verschillen doordat de ontvangen vergoedingen (Vangnet UWV) zijn begroot 
onder de lonen en salarissen en verder door prijs-en hoeveelheidsverschillen ten opzichte van de begroting.   

• Hogere overige personele lasten van € 64.000, waarvan - € 100.000 door aanpassing in de personele 
voorzieningen, + € 383.000 externe inhuur voor ziektevervanging en inzet zorggelden ( € 21.000), -/- 32.000 
scholingskosten en -/- 11.000 lagere arbokosten en -/-  32.000 overige kosten zoals lief en leed, 
wervingskosten. 

• De ontvangen vergoedingen van -/- 307.000 zijn in de begroting opgenomen onder de post lonen en 
salarissen.  

 
4.2 Afschrijvingskosten -/- € 28.000 

• Door de verhuizing van het stafbureau stopten de afschrijvingen op de verbouwing. De boekwaarde is 
ineens afgeboekt, maar verantwoord onder de overige instellingslasten (rubriek 4.4) 

• Lagere afschrijvingskosten inventaris en apparatuur, met name de afschrijving op leermiddelen is lager dan 
begroot. De investeringsbegrotingen voor leermiddelen worden jaarlijks te hoog ingeschat, mede doordat 
veel methodes worden gedigitaliseerd. De kosten van licenties nemen daarentegen toe. 

 
4.3 Huisvestingskosten + € 193.000  

• Lagere uitgaven energie door afrekeningen voorgaan de jaren € 36.000 
• Hogere huurkosten € 5.000 door maand latere verhuizing stafbureau dan begroot 
• Hogere overige huisvestingslasten door veelal eenmalige verhuiskosten scholen en staf € 70.000 
• Hogere toevoeging voorziening onderhoud € 43.000 
• Hogere kosten klein-, tuin-, en contractonderhoud € 72.000 door hogere marktprijzen projecten op 

schoolniveau al dan niet met subsidies (bijv. Schoolplein Frankendael) 

• Hogere schoonmaakkosten door aanpassing prijzen en niet gerealiseerde besparingen op schoolniveau 
€ 30.000 

• Hogere kosten afvalverwijdering door verhuizingen € 4.000 
• Hogere kosten valsmeldingen, stelpost te laag begroot € 3.000 

 
4.4 Overige instellingslasten + 320.000 

• Hogere kosten administratie en beheer € 87.000 
• hogere kosten administratiekantoor € 13.000 door BTW verplichting na faillissement 
• hogere kosten deskundigenadvies door samenwerking Kopwerk-Schooltij, IKC Waldervaart en 

projectleider W&T € 100.000 
• hogere uitgaven telefonie € 14.000 wegens verhuizing naar VOIP 
• lagere overige instellingslasten door niet gebruiken stelpost -/- € 50.000 

• Hogere uitgaven inventaris en apparatuur € 83.000 
• Hogere kosten ICT € 6.000 

• met name door netwerkbeheer vanwege de conversie naar Rolf Groep € 9.000 
• hogere uitgaven voor websites door de website www.wij-landscholen.nl € 11.000 
• lagere kosten lease leermiddelen en tablets (is geboekt op kosten licenties) 

• hogere uitgaven leermiddelen € 71.000 
• weliswaar minder kosten voor leermiddellen van  -/- € 30.000, maar hogere uitgaven 

licenties (o.a. lease en Snappet) van € 100.000. 
• Hogere overige schoolspecifieke kosten € 6.000.  

• Hogere overige instellinglasten van € 149.000 
• hogere kosten contributie € 11.000 (VosAbb lidmaatschap niet opgezegd) 
• hogere uitgaven PR Wijland/Alle Kansen, opening scholen € 16.000, afboeken boekwaarde activa 

stafbureau en scholen € 116.000. 
• lagere kosten diverse posten -/- € 6.000. 

 
6 Financiële baten en lasten -/- 23.000  

• Begroot is een nettoresultaat van € 20.000, maar door het wegvallen van de rentevergoeding op de rekening 
courant en de zeer lage rente is er geen rendement gemaakt. 

 

http://www.wij-landscholen.nl/
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10.3 Analyse werkelijk 2017 en werkelijk 2016 

Het vergelijk van 2017 met 2016 wordt o.a. beïnvloed door versnelling van de samenwerking met Kopwerk-Schooltij, 
verhuizingen van scholen en het stafbureau, het penvoerderschap van de W&T -subsidie en politieke besluiten. We 
hebben in 2017 iets meer inkomsten, maar vooral veel lagere kosten dan in 2016, waardoor we ten opzichte van 
2016 een behoorlijk beter resultaat boeken. Hieronder hebben we op hoofdlijnen een vergelijk gemaakt. 
 
Baten (€ 232.000 meer) 
Door aanpassing van de cao, hogere fusiemiddelen en door inkomsten voor de opvang van vreemdelingen en de 
prestatiebox ontvangen we € 359.000 meer Rijksvergoeding. Daartegenover staat dat we € 87.000 minder 
inkomsten hadden vanuit het samenwerkingsverband doordat er in 2016 nog werd gewerkt op de oude manier van 
arrangementen. 
In 2017 hadden we minder overige baten door lagere inkomsten vanuit medegebruik, schenkingen en sponsoring. 
Wel hadden we meer inkomsten door de vrijval van subsidies W&T en detachering. 
 
Lasten (€ 379.000 minder) 
Vooral de daling van de personele lasten zorgt voor een daling van de totale lasten in vergelijking met vorig jaar. 
Deze lasten zijn bijna € 540.000 lager door o.a. minder inzet van personeel (krimp), een lagere dotatie aan de 
personele voorziening ( -/- € 108.000 (WW voorziening en langdurig zieken in 2016 hoger risico), lagere uitgaven 
voor scholing -/- € 118.000 en lagere overige personele kosten -/- 42.000. Wel hadden we € 152.000 hogere 
uitgaven voor inhuur schoolpersoneel doordat we meer vervangingen via uitzendbureaus hebben laten lopen. 
Doordat meer medewerkers zwanger zijn geworden hebben we ook meer vangnetuitkeringen ontvangen.  
 
De afschrijvingskosten zijn redelijk vergelijkbaar met 2016. De huisvestingslasten zijn € 157.000 hoger dan 2016, 
met name door eenmalige kosten voor aanleg tuinen, hogere uitgaven klein onderhoud € 15.000 en de ophoging van 
de dotatie voorziening onderhoud van € 43.000. In 2016 hadden we een eenmalige meevaller bij de overige 
huisvestingskosten die toen negatief uitkwam. Nu deze er in 2017 niet is, is er ten opzichte van 2017 sprake van een 
toename van kosten van € 91.000.  
De overige lasten zijn redelijk in lijn met 2016, hoewel er wel binnen de rubrieken verschillen zijn, waarbij de kosten 
voor administratie en beheer lager zijn  -/- € 54.000, door minder inhuur derden ten opzichte van 2016 (veelal door 
projecten), maar hogere overige lasten door het afboeken van activa. De financiële baten en lasten zijn fors minder 
door lagere rente-inkomsten en stijgende kosten. 
 

10.4 Treasuryverslag 

Treasurybeleid en doelstelling 
Het primaire doel van Stichting Surplus is het verzorgen van onderwijs, een en ander vastgelegd in de statuten van 
de stichting. Als gevolg hiervan is het financieren en beleggen ondergeschikt en dienend aan het primaire doel. Het 
algehele doel van de treasuryfunctie bij Stichting Surplus is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie 
waarborgt. Dit wordt in de volgende doelen en voorwaarden gesplitst: 

• liquiditeit op korte en lange termijn; 

• liquideerbare en risicomijdende beleggingen; 

• kosteneffectief betalingsverkeer; 

• beheersing van renterisico’s; 

• het waar nodig op verantwoorde wijze aantrekken van aanvullende financiële middelen. 

 
In november 2016 is het treasurystatuut geactualiseerd naar aanleiding van de wetswijziging die per 1-7-2016 is 
ingegaan. In de nieuwe wet is o.a. beter vastgelegd over hoe moet worden omgegaan met beleggen door 
onderwijsinstellingen. Voor Surplus had de actualisatie niet veel gevolgen, maar was het nodig om te voldoen aan de 
wettelijke eisen. 
 
Plaats binnen de organisatie 
Het Treasurystatuut wordt vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De 
treasurycommissie bestaat uit de bestuurder en de controller. De uitvoering van de treasuryfunctie wordt 
opgedragen aan de controller van Surplus. De bestuurder is verantwoordelijk voor de totale uitvoering van het 
treasurybeleid.  
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Uitvoering Treasury 
De treasuryfunctie is ondergebracht bij de controller van Surplus (hierna: treasurer). De treasurycommissie bestaat 
uit de treasurer en de bestuurder. Zij vergaderen minimaal twee keer per jaar. Tijdens de vergadering worden in 
ieder geval de (eventuele) wijzigingen in de meerjarenontwikkeling en de marktomstandigheden besproken. Een 
liquiditeitsprognose is altijd opgenomen in de begroting. 
In elk geval bij het opstellen van het jaarplan en de begroting zal de treasurycommissie beoordelen in welke mate bij 
de financieringsbehoefte sprake zal zijn van jaarlijks terugkerende, en dus structurele, elementen die van invloed 
kunnen zijn op de afweging tussen korte en lange termijnfinanciering c.q. beleggingsmogelijkheden. 
 
Financiële instrumenten en prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico's 
Rente-instrumenten kunnen binnen Surplus worden toegepast wanneer de beheersing van renterisico’s dit 
aanbevelenswaardig maakt. De instrumenten zijn onderverdeeld in geldmarkt- en kapitaalmarktinstrumenten. Onder 
geldmarktinstrumenten worden producten met een looptijd korter dan één jaar bedoeld, bij 
kapitaalmarktinstrumenten langer dan één jaar.  Het gebruik van rente-instrumenten is toegestaan na een besluit 
van de bestuurder middels het treasuryplan. 
 
De inkomsten zijn grotendeels afhankelijk van het leerlingaantal en de bekostiging, zoals deze door het Ministerie 
van Onderwijs wordt vastgesteld. Door tijdig te sturen op wijzigingen in het aantal leerlingen en wijziging in de 
bekostigingsvariabelen, worden prijsrisico's beheerst. Surplus maakt geen gebruik van kredieten. De 
kasstroomrisico's worden beheerst door gebruik te maken van meerjarenplanningen en liquiditeitsplanningen.  Op 
basis van dit beleid schat Surplus in dat de prijs-krediet en kasstroomrisico beperkt zijn en worden beheerst. 
 
Treasury 2017 
De rente op de (middel)lange termijn is nog steeds erg laag en het is nadelig om de rente voor een langere periode 
vast te leggen. Daarom hebben we het bestaande beleid niet gewijzigd en is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van 
bedrijfsspaarrekeningen om gelden te beleggen. Onze huisbankiers hebben aangegeven dat er op de lopende 
rekening courant geen rente wordt vergoed. Het is daarom van belang om de kosten van ons betalingsverkeer te 
verlagen. We zoeken hiervoor naar alternatieven. 
  
De rente blijft erg laag, wat terug te zien is in het renteresultaat. Dit is voor het eerst sinds het bestaan van Surplus 
negatief. De komende jaren verwachten we dat deze trend zich voortzet.  
 

6.1. 2.623 20.000 19.180

6.2. - - -

6.3. - - -

6.4. - - -

6.2. 5.367 80 4.832

-2.744 19.920 14.348

EU R EU R EU R

2 0 17 B egrot ing  2 0 17 2 0 16

Tot aal f inanciële bat en en last en

6 .  F inanciële bat en en last en

Waardeveranderingen f inanciële vaste act iva

Overige opbrengsten f inanciële vaste act iva

Financiële lasten

Financiële baten

Resultaat deelnemingen
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10.5 Continuïteitsparagraaf 

10.5.1 Inleiding 

In deze paragraaf, die sinds enkele jaren verplicht is, geven we weer hoe Surplus de continuïteit voor de komende 
jaren financieel heeft vertaald en hoe Surplus de risico's inschat. Naast de meerjarenbalans en -begroting geven we 
ook de leerlingaantallen, de liquiditeit, de investeringen en het risicomanagement weer. De Raad van Toezicht geeft 
tenslotte haar weergave van het afgelopen jaar in de Rapportage Toezichthoudend Orgaan (B3) (10.5.6). 
 
10.5.2 Personele bezetting en leerlingaantallen (A1) 
De inkomsten van Surplus  zijn voor het grootste deel afhankelijk van het aantal leerlingen. Door tijdig te sturen op 
het verwachte leerlingaantal kunnen we sturen op onze uitgaven en daarmee ons resultaat. Surplus zit in een 
krimpregio en heeft de afgelopen jaren te maken met een dalend leerlingaantal. De komende jaren zet deze daling 
verder door. Dit heeft al effect gehad op het aantal scholen. Sinds 2013 hebben we tien scholen minder, waarvan 
zeven scholen zijn gefuseerd met andere Surplus-scholen, onze twee (v)so scholen zijn overgedragen aan VierTaal 
ten gevolge van de Wet Passend Onderwijs en één school is gesloten. 
 
Tot op heden kunnen we op basis van de ‘Regeling Gemiddelde Schoolgrootte’ alle huidige scholen nog prima 
bekostigen. In de komende vier jaar zien het leerlingaantal en het bijbehorende personele plaatje er door krimp van 
het leerlingaantal en het wegvallen van fusiemiddelen toch anders uit dan nu. We blijven inzetten op het behouden 
van kennis en werkgelegenheid en zoeken daarom de samenwerking met besturen in de regio. In het 
bestuursverslag wordt hier al op ingegaan. Jaarlijks maken we een prognose op basis van gemeentelijke prognoses 
en de inschattingen van de schooldirecties. Het maken van een goede prognose van de leerlingaantallen is 
bijzonder lastig. Zeker voor kleinere scholen waarbij een verhuizing van één gezin al een significante stijging of 
daling kan betekenen.  In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de volgende leerlingaantallen: 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose

Aantal leerlingen 3.774 3.708 * 3.635 3.484 3.298 3.122

-1,7% -2,0% -4,2% -5,3% -5,3%

25,4 22,0 20,2 18,6 18,6 18,6

222,8 214,4 208,4 183,6 178,5 179,4

29,7 30,8 29,9 29,9 29,9 29,9

277,9 267,2 258,5 232,1 227,0 228,0

1-10

31-12

 * Incl. 58 leerlingen van CBS De Wegw ijzer die per 1-8-2018 samengaan met OBS Niko Tinbergen. 

Totale personele bezetting

Kengetallen

∆ %
Personele bezitting in FTE

Bestuur / management

Personeel primair proces

Ondersteunend personeel

Telmoment aantal leerlingen

Telmoment personele bezetting

Toelichting op kengetallen

 
 
Het feit dat we de komende jaren minder leerlingen zullen bedienen, heeft ook effect op het totaal benodigde aantal 
medewerkers. Het inzetten van fusiemiddelen, die vanuit het ministerie van OCW beschikbaar komen, geeft ons 
tijdelijk de mogelijkheid om te sturen en middelen vrij te maken voor de werkgelegenheid op onze scholen.  
Aangezien de begroting 2018-2022 op hoofdlijnen is gemaakt en de scholen op het moment van het opmaken van 
de jaarrekening nog bezig zijn met het maken van plannen voor de inzet van de in april 2018 aangekondigde extra 
middelen voor de vermindering van de werkdruk, zijn de exacte aantallen FTE nog niet aan te geven. Wel is op basis 
van de teruggang in de bekostiging en op basis van de huidige verhoudingen tussen de categorieën een inschatting 
gemaakt van het aantal FTE voor de komende jaren. De effecten van de mogelijke samenwerking met Kopwerk zijn 
nog niet doorgerekend en heeft mogelijk invloed op de omvang van de ondersteuning (met name in de beleids- en 
beheersfuncties). Het toekomstplan voor de ondersteuning is nog in voorbereiding. Daarnaast verwachten we 
minder directiefuncties nu er minder scholen zijn. Voor het jaar 2018-2019 gebruiken we de uitgangspunten van 
onze Visie op Formatie als input voor de bepaling van de omvang en samenstelling van de formatie, waarbij de 
(benodigde) kwantiteit en kwaliteit van ons personeelsbestand leidend is. We verwachten geen RDDF-plaatsingen. 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

13,6 13,7 14,5 16,1 16,2 15,9

16,9 17,0 18,1 20,8 21,4 21,2

Overige kengetallen

Aantal Leerlingen/

Tot.personeel

Aantal Leerlingen/

Onderwijzend personeel  
 
 
Toelichting           
Volgens de meerjarenbegroting is het vanaf 2020, door de daling van het leerlingaantal en het wegvallen van 
de fusiemiddelen, nodig om een bedrag van 800.000 te bezuinigen, hetgeen gelijk staat aan 13 FTE (LA-
schaal) in 2019-2020. Voor het jaar erop zullen we nog eens 13 FTE extra moeten bezuinigen. In dit overzicht 
is dit gemakshalve opgenomen in de post Personeel primair proces. In werkelijkheid zal dit ook de andere 
functies treffen. 
 
Werkzaamheden op gebied van onderzoek en ontwikkeling 
De werkzaamheden omtrent onderzoek en ontwikkeling richten zich met name op de onderwijsvernieuwingen. 
Voorbeelden hiervan zijn het project 'Alle Kansen op school' en de game 'Juf in de Wolken' die is ontwikkeld samen 
met andere besturen.  
 
Investeringsomvang 
Er is geen sprake van majeure investeringen. Onder majeure investering wordt verstaan elke investering die een 
aanzienlijke invloed (> 15% van de baten) heeft op de bedrijfsvoering dan wel op de vermogenspositie van de 
betrokken instelling. 
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10.5.3 Meerjarenbegroting (A2)   

In deze paragraaf geven we de meerjarenbegroting weer zoals deze in december door de Raad van Toezicht is 
vastgesteld. Deze begroting dient als kader voor de schooljaarbegroting die voor de zomervakantie gereed is. De 
komende jaren zijn er bezuinigingen nodig, hetgeen ook realistisch is gezien het dalend aantal leerlingen. De 
kengetallen die vanuit de meerjarenbegroting zijn berekend, geven aan dat het verantwoord is om een deel van de 
reserves in te zetten. 
 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting

1. Activa

1.1. Vaste Activa

1.2. Materiële vaste activa 3.229 2.958 2.193 2.191 1.947 1.741

1.3. Financiële vaste activa - - - - - -

Totaal vaste activa 3.229 2.958 2.193 2.191 1.947 1.741

1.2. Vlottende activa

1.2.2. Vorderingen 1.953 2.180 2.014 2.014 2.014 2.014

1.2.4. Liquide middelen 6.250 6.661 8.205 8.085 7.845 8.003

Totaal vlottende activa 8.203 8.841 10.219 10.099 9.859 10.017

Totaal activa 11.432 11.799 12.412 12.290 11.806 11.758

2. Passiva

2.1. Eigen vermogen

2.1.1.1.Algemene reserve 5.873 6.316 6.329 6.239 6.141 6.074

2.1.1.2.Bestemingsreserve publiek 729 720 382 318 263 223

Totaal Eigen vermogen 6.602 7.037 6.711 6.557 6.404 6.297

2.2. Voorzieningen 2.341 2.325 2.364 2.394 2.064 2.123

2.4. Kortlopende schulden 2.489 2.437 3.338 3.338 3.337 3.338

Totaal passiva 11.432 11.799 12.412 12.290 11.806 11.758

x 1.000 EUR x 1.000 EUR

Meerjarenbalans

 

OVERZICHT FINANCIËLE KENGETALLEN PER BALANSDATUM 31 DECEMBER

Prognose

Norm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Solvabiliteit 1 < 30% 58% 58% 54% 54% 54% 55% 54%

Solvabiliteit 2 < 30% 76% 78% 73% 73% 73% 72% 72%

Liquiditeit (current ratio) 0,5 - 1,5 2,9 3,3 3,0 3,4 3,4 3,3 3,4

Rentabiliteit 0-20% 1,6% -0,7% 0,8% -0,2% -0,4% -0,7% -0,5%

Huisvestingsratio >10% 8,0% 8,0% 9% 9% 10% 10% 10%

Weerstandvermogen oud 5-20% 12% 15% 19% 25% 24% 25% 26%

Weerstandsvermogen nieuw <5% 24% 28% 29% 31% 32% 32% 31%

Kapitalisatiefactor * 38% 39% 46% 52% 52% 50% 49% 51%

Werkkapitaal (x € 1.000) > 2.500 5.899 5.715 6.584 8.079 8.006 7.761 7.908

Solvabiliteit 1 De formule voor deze ratio luidt: eigen vermogen : totale vermogen

Solvabiliteit 2 De formule voor deze ratio luidt: (eigen vermogen+voorzieningen) : totale vermogen

Liquiditeit (current ratio) De formule voor deze ratio luidt: vlottende activa : kortlopende schulden

Rentabiliteit De formule voor deze ratio luidt: (netto resultaat : totale baten (inclusief financiële baten))

Huisvestingsratio De formule voor deze ratio luidt: (huisv.lasten+afschr.geb)/tot.lasten, incl. fin lasten)

Weerstandvermogen (oud) De formule voor deze ratio luidt: (eigen vermogen - vaste activa) : rijksbijdrage OC&W

Weerstandsvermogen ( nw.) De formule voor deze ratio luidt: (eigen vermogen : totale baten (incl. fin. baten))

Kapitalisatiefactor De formule voor deze ratio luidt: (balanstotaal-boekw.activa geb.) : totale baten (incl. financiële baten)

Werkkapitaal De formule voor deze ratio luidt: vlottende activa - kortlopende schulden

Begroot
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

x 1.000 EUR

Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting

3. Baten

3.1. Rijksbijdragen 22.162 22.434 22.417 23.344 22.909 22.001

3.2. Overige overheidsbijdragen /

subsidies 176 179 156 150 126 114

3.5. Overige baten 917 874 490 577 517 517

Totaal baten 23.255 23.487 23.063 24.071 23.552 22.616

4. Lasten

4.1. Personeelslasten 18.997 18.457 18.697 19.350 18.976 18.071

4.2. Afschrijvingen 653 647 667 659 637 599

4.3. Huisvestingslasten 1.863 2.021 1.898 1.983 1.960 1.948

4.4. Overige lasten 1.915 1.924 1.859 2.190 2.143 2.120

Totaal lasten 23.428 23.049 23.121 24.182 23.716 22.738

Saldo baten en lasten -173 438 -58 -111 -164 -123

6. Financiële baten en lasten

Financieel resultaat 14 -3 14 5 5 5

Totaal resultaat -159 435 -44 -106 -159 -118

x 1.000 EUR

Meerjarenbegroting

 
 
 

Realisatie Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting

Investeringsbegroting 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gebouwen en terreinen 146.576€      235.090-€      70.750€               2.000€                 21.000€        11.000€        

Inventaris en apparatuur 29.863€        41.959€        64.500€               81.200€               114.000€       87.000€        

- meubilair 46.025€        49.313€        28.300€               100.500€              56.800€        78.750€        

- ICT 79.368-€        43.803€        38.450€               109.151€              46.800€        56.500€        

Leermiddelen PO 137.265-€      52.367€        103.800€              342.250€              116.500€       158.900€       

Overige materiële vaste activa -€                 1-€                -€                        -€                        -€                 -€                 

totaal 5.831€         47.649-€        305.800€             635.101€             355.100€      392.150€      
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KASSTROOMOVERZICHT
X € 1.000

Prognose

2017 2018 2019 2020 2021

Beginsaldo liquide middelen 6.251€         7.908€         8.205€         8.085€         7.845€         

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 193€            93-€              159-€            158-€            112-€            

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 634€            659€            637€            599€            599€            

mutaties voorzieningen 1-€               24€              31€             330-€            59€             

Mutaties werkkapitaal

voorraden -€                -€                -€                -€                -€                

vorderingen 61-€              -€                -€                -€                -€                

effecten -€                -€                -€                -€                -€                

kortlopende schulden 849€            -€                -€                -€                -€                

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.421€         683€           668€           269€           658€           

Ontvangen intrest 5-€               14€              5€               5€               5€               

Betaalde intrest -€                -€                -€                -€                -€                

Totaal 5-€               14€              5€               5€               5€               

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.610€         603€            514€            116€            550€            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen immateriële vaste activa -€                -€                -€                -€                -€                

Investeringen materiële vaste activa 48-€              278€            535€            298€            313€            

Investeringen financiële vaste activa -€                -€                -€                -€                -€                

Desinvesteringen immateriële vaste activa -€                -€                -€                -€                -€                

Desinvesteringen materiële vaste activa -€                28€              101€            57€             79€             

Desinvesteringen financiële vaste activa -€                -€                -€                -€                -€                

totaal 48-€              306€            635€            355€            392€            

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen -€                -€                -€                -€                -€                

Aflossing langlopende schulden -€                -€                -€                -€                -€                

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -€                -€                -€                -€                -€                

Overige balansmutaties -€                -€                -€                -€                -€                

Mutatie Liquide middelen 1.657€         297€            121-€            240-€            158€            

Eindsaldo liquide middelen 7.908€         8.205€         8.085€         7.845€         8.003€         

Begroting
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Uitgangspunten begroting 
De volgende, deels wettelijke bekostigingsgegevens, zijn van toepassing op de begroting: 
 

• Programma van eisen 2018   

• CAO PO 2017-2018, salaristabel AFAS; 

• het personeelsbestand op 1-11-2017 (260 FTE) en de daarbij behorende verwachte salariskosten rekening houdend met een opslag op 
het brutoloon voor werkgeverslasten, eindejaars- en vakantie-uitkering van gemiddeld  63.5%; 

• de leerlingentelling per 1-10-2017 en de per die datum berekende Gemiddelde Gewogen Leeftijd (GGL) per school; 

• voor het berekenen van de gelden op schoolniveau gebruiken we prognoses van de leerlingtelling 1-10-2017 en drie jaar erop volgend 
volgens inschatting van de directeuren, eventueel aangepast met de gemiddelde verandering van de afgelopen vijf jaar; 

• het Meerjarenonderhoudsplan 2017 dat is opgemaakt door de fa. OCS en wordt bijgewerkt door de stafmedewerker Huisvesting; 

• verder sluiten we aan op de uitgangspunten die zijn verwoord in de ‘Notitie Financiële kaders Surplus’; 

• belangrijk uitgangspunt is dat de scholen altijd een beroep kunnen doen op een uitbreiding van het budget voor het geval dit 
noodzakelijk wordt geacht door de bestuurder. 

De kosten zijn ingeschat op basis van de beschikbare cockpitrapportages tot en met november 2017 en de 
inschattingen van de staf in samenspraak met de controller. Voor de begrotingskaders maken we gebruik van 
historische gegevens over de samenstelling van kosten binnen Surplus. We hebben het begrotingskader gericht op 
de door de Inspectie vastgestelde normen voor de verschillende kengetallen. We begroten zo veel mogelijk op 
schooljaar en berekenen hiermee op basis van 5/12 en 7/12 van de twee schooljaren, de kalenderjaarbegroting. 
 
De leerlingprognoses zijn opgesteld op basis van gegevens uit de begrotingsgesprekken van 2017-2018. De 
inschattingen van vorig jaar zijn beoordeeld op actualiteit (o.a. teldatum 1-10-2016) en aangepast waar nodig aan de 
hand van de trend van de afgelopen vijf jaren. Per saldo zorgt dit voor een daling van het totale leerlingaantal van 
rond de 2-4% per jaar. Jaarlijks vragen we nieuwe prognoses op. Deze zijn ten tijde van het maken van de begroting 
nog niet beschikbaar, maar worden gelegd naast deze uitgangspunten.  
 
In de kaderbegroting hebben we voor het jaar 2018 een tekort geraamd van € 44.000 (-0,2%). Hiervoor is ruimte 
binnen de kaders c.q. kengetallen.  
 
Toelichting  
De Rijksbijdragen gaan in 2019 licht omhoog door het toevoegen van de leerlingen van De Wegwijzer van Kopwerk-
Schooltij aan obs Niko Tinbergen, hierna nemen ze weer af. Afgelopen jaren hebben we dankbaar gebruik gemaakt 
van diverse subsidies die voorhanden waren. Hoewel er op dit moment minder subsidie beschikbaar is, blijven we 
capaciteit inzetten om subsidies te kunnen aanvragen. De overige baten blijven voorzichtig ingeschat. 
  
De personele lasten stijgen in 2019 door de salarisontwikkelingen, maar dalen hierna door de verwerking van de 
bezuinigingsdoelstelling in de post salarissen. De afschrijvingslasten zullen licht dalen de komende jaren hetgeen 
past bij de verdergaande ICT-ontwikkelingen en krimpverwachtingen.  
De huisvestingslasten stijgen, vooral door hogere kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten van onderhoud die stijgen 
door de schaarste in de bouwsector. De overige lasten stijgen licht door de verschuiving van investeringen in 
bijvoorbeeld leermiddelen naar licenties en doordat we ervoor hebben gekozen om de bezuiniging alleen te 
verwerken in de post salarissen. In de werkelijkheid wordt een deel van de bezuinigingen gerealiseerd bij de overige 
instellingslasten. De rentevergoeding is historisch laag en de rente-inkomsten zijn daarmee structureel behoorlijk 
lager dan voorgaande jaren.  
 
Risicoparagraaf begroting 

• De huidige cao liep af per 1-8-2017. Er is een bedrag van 270 miljoen toegezegd, maar er is geen zicht op 
de wijze waarop het wordt verstrekt. Dit is dus niet meegenomen in de begroting. 

• Het ABP heeft de pensioenpremies verhoogd, maar het is nog niet bekend welke tegemoetkoming hier 
tegenover staat. 

Deze begroting beschouwen we als een kader, waarbij wordt opgemerkt dat de begroting gebaseerd is op de kennis 
van nu. Mogelijk dat de begroting nog moet worden bijgesteld indien er meer bekend is over de definitieve 
bekostigingsbedragen voor 18-19, de definitieve bezetting op de scholen, de uitwerking van de cao-afspraken en de 
verdere afspraken die gemaakt worden in de samenwerking in het WIJ Land.  
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10.5.4 Rapportage risicobeheersingssysteem (B1) 

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de wijze waarop Surplus de risico’s van de organisatie beheerst. Risico’s 
worden gezien als die factoren die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen. 
 
Risicomanagement 
De Commissie Don heeft in 2009 naast signaleringsgrenzen voor de financiële kengetallen, ook een risico-
inventarisatie gemaakt. Hierin zijn de volgende risico’s aangemerkt als risico’s/onzekerheden binnen het onderwijs 
die (voor een belangrijk deel) niet beheersbaar zijn en niet kunnen worden voorzien:  
 
1. fluctuatie in leerlingaantallen,  
2. financiële gevolgen van arbeidsconflicten,  
3. instabiliteit in de bekostiging, 
4. onvolledige indexatie van de bekostiging, 
5. restrisico’s. 
 
Voor deze risico’s heeft de Commissie Don de signaleringsgrenzen voor de bufferliquiditeit gesteld voor kleine 
besturen op 10% en voor grote besturen op 5%. Eerder in dit hoofdstuk hebben we deze percentages berekend en 
toegelicht. 
 
Risicomanagement krijgt al lang aandacht in de bedrijfsvoering van Surplus. In 2015-2016 hebben we voor het laatst 
de risicoanalyses gemaakt als een onderbouwing van het buffervermogen dat Surplus noodzakelijk acht. De risico’s 
zijn daarbij gedefinieerd als die factoren die het behalen van de strategische doelstellingen kunnen bedreigen. In 
2015 is een risico-analyse op strategisch niveau gemaakt. De resultaten hiervan zijn opgenomen in deze paragraaf. 
In het najaar van 2016 hebben we op twaalf gebieden een scan gemaakt. Deze wordt nog voor de zomer van 2018 
opnieuw uitgevoerd. De onderdelen van de risico-analyse waren als volgt. 
 

1. Kwaliteit onderwijs (incl. zorg); 
2. kwaliteit van het personeel in het primaire proces; 
3. kwaliteit van de ondersteunende processen en middelen; 
4. kwaliteit van de besturing; 
5. beleidsuitvoering (a.h.v. de 7 speerpunten); 
6. continuïteit van de organisatie; 
7. instroom van leerlingen (marktaandeel); 
8. imago; 
9. externe relaties; 
10. kwaliteit van de organisatie en de ondersteuning; 

11. compliance van de organisatie (Wet -en regelgeving); 
12. contractmanagement. 

 
Iedere geleding (RvT, GMR, staf en de schooldirecties) heeft op drie van de twaalf onderwerpen het gesprek 
gevoerd over de risico's. De resultaten hiervan zijn door de bestuurder en de controller samengevat in een top 10 
van risico's die extra aandacht behoeven. We hebben middels een gekleurde pijl de stand van zaken ultimo 2017 
weergegeven.  
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10.5.5 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden (B2) 

 

 

Risico-inventarisatie top 10 2016-2017 met stand van zaken
nr Risico Kans  Impact K * I Huidige maatregelen Extra maatregelen Eigenaar

1 Het eigenaarschap voor de 

inkoopprocessen is niet goed belegd, 

waardoor we niet weten welke 

afspraken zijn gemaakt, of een 

verkeerde prijs of product kopen.

3 2 6 We hebben een 

inkoopdeskundige 

ingehuurd die het 

inkoopbeleid verder vorm 

geeft en de afspraken 

bewaakt. Daarnaast hebben 

we ondersteuning bij 

aanbestedingstrajecten.

Beter bekend maken 

inkoopbeleid, 

rapporteren over 

afwijkingen, kiezen en 

implementeren 

contractadministratie, 

inkoopverantwoordeli

jkheid intern beleggen 

op stafniveau, 

evaluaties zijn 

onderdeel van de 

opdracht

↔

Het voldoen aan het 

inkoopbeleid blijft aandacht 

vragen. Hoewel de 

verantwoordelijkheden 

bekend zijn voldoen we nog 

niet aan alle afspraken van ons 

inkoopbeleid.

PT Bedrijfsvoering

2 De kwaliteit van de secundaire 

processen is in het geding door te 

weinig of verkeerde kwaliteit van de 

staf en/of management.

3 3 9 Samenwerking Surplus, 

Kopwerk en Schooltij 

Gezamenlijk beleid en 

normen formuleren ↔
Dit risico is gelijk gebleven. Bestuurder

3 Leerlingen, ouders of medewerkers 

ervaren geen gevoel van een veilig 

schoolklimaat of we voldoen niet aan 

de wettelijke eisen, waardoor we niet 

het gewenste niveau voor sociale 

veiligheid hebben. Dat maakt dat 

leerlingen en medewerkers liever 

een andere school kiezen. Dit kan 

gevolgen hebben voor de continuiteit 

van de school.

3 3 9 Privacy beleid, sociale media 

beleid, pestprotocol, 

integriteitsbeleid, 

klokkenluidersregeling, 

klachtenregeling, 

lesmethoden sociale 

veiligheid, 

personeelsbeleid, Verklaring 

omtrent Gedrag.

Kritisch volgen stand 

in het land, uitleggen 

protocollen en open 

communicatie.

↓

Mede vanwege de AVG 

hebben we opnieuw naar ons 

beleid gekeken. We 

verwachten dat hiermee het 

risico kleiner is geworden, 

hoewel dit blijvende aandacht 

nodig heeft.

Schooldirecties

4 Er is een spanningsveld tussen de 

regels die extern worden opgelegd en 

de interne ambitie van vernieuwing 

en ondernemerschap (compliance). 

Hierdoor kunnen nieuwe initiatieven 

innovatie in de weg staan, waardoor 

doelstellingen niet direct haalbaar 

zijn.

1 3 3 Pas toe of leg uit, bespreken, 

voldoen aan belangrijke 

regels, invloed uitoefenen 

op regelmakers

Aandacht voor de 

cultuur van de 

organisatie (Rijnlands) 

en de wettelijke 

regelgeving. Kijken 

naar kansen i.p.v. 

beperkingen en 

heldere kaders 

meegeven aan pilots.

↔

Dit risico is gelijk gebleven. Bestuurder

5 De afstand van het bestuur tot alle 

andere onderdelen van de organisatie 

is te groot, waardoor het bestuur 'los' 

van de organisatie komt. 

1 3 3 Checks and balances, 

besturingsfilosofie, 

Checks and balances 

opnieuw inrichten 

met Kopwerk ↓
Eind 2017 dreigde dit risico, 

waarna de bestuurders 

maatregelen hebben 

getroffen.

Bestuurder

6 De kwaliteit/bestuurlijke aandacht 

voor de (primaire) processen staat 

onder druk door de samenwerking 

met Kopwerk. Hierdoor ontstaan 

risico's die bij normale 

bedrijfsvoering niet zouden ontstaan.

1 3, op 

korte 

termijn

3 Regelmatig evalueren en 

communiceren, 

bijeenkomsten organiseren 

voor schooldirecties over het 

proces.

Herhaling 

boodschappen, 

successen vieren. 

Bewaking te hoge 

werk- en regeldruk.
↓

Eind 2017 dreigde dit risico, 

waarna de bestuurders 

maatregelen hebben 

getroffen.

Direcetur Onderwijs 

7 Er is een gebrek aan geschikt 

personeel door het verminderde 

aanbod van adequaat opgeleide 

medewerkers. Hierdoor kunnen we 

niet overal de juiste mensen voor de 

klas zetten of moeten we expertise 

inhuren.

3 3 9 Formatie-beleid, 

samenwerken, 

professionalisering, 

baangarantie, begeleiding, 

gesprekkencyclus.

Werkdruk- en 

leeftijdsfasebewust 

personeelsbeleid, 

samenwerking 

Kopwerk ↔

Het tekort aan personeel 

neemt toe als ook de 

werkdruk. Door 

overheidsmaatregelen (extra 

geld) en het gezamenlijk 

zoeken naar personeel kunnen 

deze risico's deels worden 

opgevangen.

PT Personeel

8 Er is een mismatch tussen wat nodig is 

voor het vak en wat aanwezig is op de 

scholen. Hierdoor kunnen we nieuwe 

ontwikkelingen niet implementeren.

2 2 4 Gesprekkencyclus, scholing, 

etc

Sturen op 

kwetsbaarheden 

teams en functies ↔
Dit risico is gelijk gebleven. PT Personeel

9 Directeuren hebben onvoldoende 

vertrouwensbasis onder ouders, 

waardoor directeuren veel meer 

moeite moeten doen om de school 

goed te laten draaien.

2 2 4 Clusters, PT ouders en de 

wijk, 

communicatiemedewerker, 

functioneringsgesprekken, 

kmpo

PT Ouders en de Wijk 

om advies vragen hoe 

het bestuur kan 

nagaan of de 

vertrouwensbasis er 

is.

↔

Dit risico is gelijk gebleven. Schooldirecteuren

10 Surplus heeft geen, een ongewenste 

of onduidelijke boodschap voor de 

stakeholders, waardoor mogelijk een 

ongewenste imago ontstaat.

1 3 3 Ouderenquete , betrekken 

ouders en kinderen bij 

fomulering en  evaluatie van 

beleid

Communiceren van 

missie, visie, stategie, 

ook samen met 

Kopwerk ↔

Dit risico is gelijk gebleven. In 

het ontwerpproces naar een 

nieuw strategisch 

beleidsplanis zijn stappen 

opgenomen om dit risico te 

beperken.

Bestuurder

Kans 1 0-30%

2 30-60%

3 >60%

Impact 1 Risicobeheersing kan binnen reguliere bedrijfsvoering (capaciteit/middelen)

2 Risicobeheersing vraagt extra capaciteit en middelen binnen de vastgestelde kaderbegroting

3 Risicobeheersing vraagt extra capaciteit en middelen buiten de vastgestelde kaderbegroting

Stand van zaken ultimo 2017
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Daarnaast onderkennen we (niet uitputtend) de volgende risico's (in de bedrijfsvoering) voor Surplus: 
 
Financieel 

1. Een steeds groter deel van onze begroting bestaat uit tijdelijke middelen, waardoor we structurele 
verplichtingen niet altijd meer vanuit structurele gelden kunnen bekostigen. Door te zorgen voor een 
bepaalde flexibiliteit in de kosten en tijdig bijsturen als de tijdelijke gelden stoppen, kunnen we dit risico 
beheersen. 

2. Achterblijvende bekostiging voor huisvesting en ICT en techniek, waardoor noodzakelijke investeringen 
moeten worden gematigd. We proberen door het binnenhalen van subsidies extra middelen te verkrijgen 
om innovaties te kunnen betalen. Daarnaast zoeken we naar inkoopbesparingen. 

3. Overheidsmaatregelen komen soms onverwacht en zorgen voor onrust in de organisatie en druk of 
ruimte op de begroting. We houden deze ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en sturen bij waar 
nodig. 

Personeel 
4. Het uitblijven van definitieve afspraken in de CAO PO over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor het 

openbaar onderwijs geeft onzekerheid over hoe we om moeten gaan met contracten van tijdelijke 
medewerkers. Een frequente analyse van de lopende contracten van de tijdelijke 
contracten/medewerkers moet ongewenste effecten beperken.  

5. We zien een toename van het verzuim en een sterk verminderd aanbod van tijdelijke invalkrachten. 
Door goede begeleiders van invallers en samenwerking met de PABO's proberen we medewerkers te 
binden. We blijven inzetten op verzuimbegeleiding. Gelukkig is begin 2018 bekend geworden dat er 
aanvullende middelen beschikbaar komen om de werkdruk van leerkrachten te verlagen. 

Onderwijs 
6. Het niet voldoen aan de onderwijskwaliteit zorgt voor extra kosten en druk op de schoolteams. 

Daarnaast heeft het veelal effect op het leerlingaantal. Alle scholen binnen Surplus hebben een 
basisarrangement ultimo 2017. De auditteams hebben daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. De 
bestuurder en de onderwijsdirecteur bespreken minimaal twee keer per jaar de onderwijskwaliteit. 
Daarnaast hebben we extra ingezet op de interne begeleiders en de kwaliteit van de trendanalyses. 

7. Technische onvolkomenheden in ICT en randapparatuur kunnen adequaat onderwijs belemmeren. Door 
goede afspraken met leveranciers en scholing worden deze risico's beheerst.  

 
Samenwerking Kopwerk/Schooltij- Kappio 
Al sinds vorig jaar werken we toe naar een vergaande samenwerking met Kopwerk-Schooltij en Kappio. komende 
maanden wordt er gewerkt aan de samenwerking met Stichting Kopwerk. De bestuurders bespreken de risico’s van 
de samenwerking periodiek met de procesbegeleiders en de Raad van Toezicht. De belangrijkste risico’s die vorig 
jaar zijn onderkend liggen o.a. in het tempo waarin veranderingen gaan plaatsvinden, de cultuurverschillen en het 
draagvlak in de organisatie. Ten tijde van het opmaken van dit jaarrapport is geconstateerd dat de samenwerking 
minder voorspoedig gaat dan gehoopt. Er worden verschillende scenario’s uitgewerkt voor de toekomst van de 
samenwerking. Het kan zijn dat daar extra kosten uit voortvloeien voor de samenwerkingspartners.  
 
Flexibiliteit 
Naast het zorgen voor voldoende financiële buffers en het beheersen van risico's, is ook kostenflexibiliteit een 
manier om risico’s te verminderen en te beheersen. Met behulp van het instrument dat we samen met de PO-Raad 
hebben ontwikkeld, bewaken we jaarlijks in hoeverre we onze baten kunnen verhogen en onze kosten kunnen 
verlagen en waar we flexibiliteit kunnen inbouwen. Uit voorgaande analyses blijkt dat we ongeveer 1% van onze 
begroting binnen zes maanden kunnen beïnvloeden en 2% binnen een jaar. Op langere termijn is een grotere 
flexibiliteit mogelijk. 
 
Conclusie  
We hebben een stap in de richting gezet naar meer risicobewustzijn binnen de organisatie en zinvolle gesprekken 
gevoerd binnen de verschillende gremia. Bij de inventarisatie zagen we geen grote verrassingen. Er is binnen de top 
10 een aantal externe risico’s, waar we op moeten inspelen. Naast flexibiliteit vraagt dit een lange termijnblik en 
scherp sturen op ons weerstandsvermogen. 
Het blijft de kunst om te zorgen dat risicomanagement pragmatisch blijft en 'leeft' in de organisatie. Daarom gaan we 
jaarlijks het gesprek aan met de diverse geledingen en worden de twaalf onderwerpen gerouleerd. Zo leren we 
elkaars inzichten kennen en verkrijgen we inzicht in de risico's. 
 
De kans dat één of meerdere van deze risico’s zich voordoen is niet concreet te voorspellen. De impact van de 
risico’s kan zodanig groot zijn dat we onze doelstellingen moeten bijstellen naar een lager ambitieniveau. De 



 

 60 

continuïteit van de organisatie en de kwaliteit van de basisprocessen zullen daarbij niet in het geding komen.  De 
overall conclusie is dat we voldoende beheersingsmaatregelen hebben genomen om de risico’s af te dekken. De 
resterende risico’s worden door het bestuur onderkend en geaccepteerd. Het blijft namelijk zo dat we, zoals de 
Commissie Don ook stelt, te maken hebben met risico’s die bij deze sector horen en waar we onze reserves voor 
aanhouden. 
 
Disclaimer 
Bij het opstellen van deze paragraaf is ingegaan op de toekomstige situatie van Stichting Surplus. Uiteraard laat de 
toekomst zich niet voorspellen en is de kans reëel dat bovenstaande ramingen afwijken van de daadwerkelijke 
realisatie. Immers, het onderwijs is onderhevig aan politieke besluitvorming en demografische ontwikkelingen. 
Binnen onze planning- en controlcylus is opgenomen dat we jaarlijks nagaan of onze uitgangspunten passend 
blijven en of we het scenario dat ten grondslag ligt aan bovenstaande raming nog geldig is. Er kan daarom geen 
garantie worden afgegeven over de toekomstige realisatie van het scenario dat in deze paragraaf is opgenomen. 
 
  



 

 61 

10.5.6 Rapportage toezichthoudend orgaan (B3) 

“ 
Geachte lezer, 
 
De Raad van Toezicht van Surplus kijkt terug op een bewogen jaar. In 2016 namen we het besluit om met Stichting Kopwerk 
intensief samen te werken als antwoord op  de krimp en het behoud van een kwalitatief goed personeelsbestand in de kop van 
Noord-Holland. We besloten na advies van bureau Beekveld en Terpstra om een vergaande samenwerking aan te gaan om zo de 
kwaliteit en nabijheid van het onderwijs in de Kop van Noord-Holland te garanderen en meer specifiek: nog beter onderwijs te 
bieden, samen medewerkers op te leiden, expertise uit te wisselen, scholen betere en efficiëntere ondersteuning te geven en 
extern een sterke speler te zijn.   
Op verschillende terreinen werkten de beiden stichtingen in 2017 actief samen;  er was een gezamenlijk opleidingsprogramma, 
de stafbureaus zijn samen gehuisvest in De Ontmoeting en verschillende scholen hebben een samenwerkingsvorm gevonden. 
Alle gezamenlijke ontwikkelingen en samenwerking noemen we het WIJ Land.  
We vierden samen de start van het nieuwe schooljaar met een geweldige openingsact van Peter Heerschop in een overvolle 
Schouwburg van Den Helder.   
Ieder jaar informeert de Raad van Toezicht van Surplus de wethouders van Hollands Kroon en Schagen. Dit doen we omdat de 
RvT leden van Stichting Surplus worden benoemd door de gemeenteraden, en de gemeenteraden nemen kennis van onze 
stukken. Afgelopen jaar informeerden we de wethouders over de ontwikkelingen in het WIJ Land. De beide gemeenten 
onderschreven onze plannen en de ambitie om de onderwijskwaliteit in de Kop van Noord-Holland te garanderen. 
Met Stichting Kopwerk-Schooltij investeerden we in onze professionalisering en in de onderlinge relatie door als RvT’s en 
besturen een tweedaagse te houden op Texel. We spraken spelregels af hoe we zouden vergaderen. We stelden een 
risicoparagraaf op met beheers- en bezuinigingsmaatregelen ten behoeve van de toekomstige samenwerking. Het afgelopen jaar 
kwamen de beide RvT’s zes keer gezamenlijk bijeen. Naast de samenwerkingszaken kwamen ook de stukken van de reguliere 
planning-en-control-cyclus van elke stichting voorbij en bespraken we onderwijskwaliteit en de strategie ten aanzien van de 
samenwerking met kinderopvangstichting Kappio.  
De RvT van Surplus heeft in afzonderlijke vergaderingen besproken of de ingeslagen richting van intensieve samenwerking met 
de benodigde zorgvuldigheid werd uitgevoerd. We ontvingen signalen dat er meer aandacht moest worden besteed aan het 
draagvlak in de organisatie, en dat er de zorg was over de toekomst van de besturing van het WIJ Land.  De belasting van de 
toezichthouders werd hierdoor zwaarder. Vooral de voorzitter en de vice-voorzitter hebben veel meer tijd geïnvesteerd dan 
voorheen.   
De raden van toezicht en de bestuurders van Surpus en Kopwerk-Schooltij hebben eind 2017 gezamenlijk besloten een pas op 
de plaats te maken en te heroverwegen of het ingeslagen pad naar de formalisering van de samenwerking niet te snel ging. En 
wat er voor nodig zou zijn om het draagvlak daarvoor onder medewerkers en ouders, dat onvoldoende was gebleken, te creëren.  
Uit onderzoek bleek dat medewerkers vonden dat er teveel oog was voor de structuur en te weinig voor de cultuur, dat niet alle 
geledingen voldoende in de samenwerking zijn meegenomen, en dat er daardoor nog onvoldoende vertrouwen is in de 
samenwerking.  
Eind 2017 hebben we een opdracht gegeven aan Bureau Hiemstra & De Vries om te adviseren aan welke randvoorwaarden 
moest worden voldaan om de samenwerking te formaliseren en te komen tot een personele unie van bestuur en toezicht. Op 
basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben de raden van toezicht opgemerkt dat aan die randvoorwaarden nog niet is 
voldaan. De raden van toezicht hebben ervoor gekozen om de oorspronkelijke intentie van een personele unie tussen de 
stichtingen om te zetten naar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die in werking treedt per 1 september 2018. Daarin 
worden in ieder geval afspraken vastgelegd die noodzakelijk zijn, zoals afspraken over de lopende samenwerkingsprojecten op 
schoolniveau, een aantal bestuurlijke projecten en het gebruik van de gezamenlijke huisvesting in De Ontmoeting in Anna 
Paulowna. In de tweede helft van 2018 wordt gewerkt aan een meer uitputtende lijst van afspraken. 
We spraken in 2017 twee keer met de GMR, over de samenwerking en over het functioneren van de bestuurder. Er zijn 
feedbackgesprekken gevoerd met staf en directeuren ter voorbereiding van de beoordeling van de bestuurder.  
Verder heeft de Raad van Toezicht de reguliere planning-en-control stukken behandeld en is de zelfevaluatie uitgevoerd.   
Ondanks de zwaardere tijdsinvestering van dit jaar is de vergoeding in 2017 ongewijzigd gebleven.  
De raad kijkt met voldoening terug op het afgelopen jaar, waarin zij haar positief kritische rol voor de bestuurder en de organisatie 
ten volle heeft kunnen spelen.  
 
Namens de Raad van Toezicht van Stichting Surplus 
Saskia Borgers, voorzitter 
 
 

” 
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Deel 2: Jaarrekening 
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11 Jaarrekening Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsscholen Kop 
van Noord-Holland 
 

11.1 Waarderingsgrondslagen 

Algemeen             
De activiteiten van Stichting Surplus bestaan uit het verzorgen van openbaar basisonderwijs en speciaal 
basisonderwijs  in de gemeente Hollands Kroon en de gemeente Schagen. De activiteiten van Stichting 
Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland bestaan uit het verzorgen van algemeen bijzonder 
onderwijs in de gemeente Hollands Kroon.  

                

Grondslagen voor de consolidatie         
In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Surplus zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot 
de groep behorende rechtspersonen, in dit geval Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-
Holland (SSKNH), waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de 
centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de 
grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting Surplus. De activiteiten van 
SSKNH bestaan uit het verzorgen van het onderwijs van abbs De Meertuin met inachtneming van artikel 
46 van de Wet op het Primair onderwijs.  
                

De financiële gegevens van SSKNH zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder 
eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het 
resultaat van groepsonderdelen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking 
gebracht.  
                

De resultaten van nieuw verworven groepsonderdelen en de andere in de consolidatie meegenomen 
rechtspersonen worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum. Op die datum worden de activa, 
voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de reële waarden. De betaalde goodwill wordt geactiveerd 
en afgeschreven over de economische levensduur. De resultaten van afgestoten deelnemingen worden in 
de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de groepsband wordt verbroken.  

                

Alle groepsonderdelen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de overige deelnemingen, 
zoals opgenomen onder de toelichting op de financiële vaste activa, zijn aangemerkt als verbonden partij. 
Verder zijn Stichting Buitenschoolse Activiteiten Surplus, Stichting Schoolrekeningen Surplus en Stichting 
Beheer Brede Scholen Kop van Noord-Holland aan te merken als verbonden partijen. Aangezien Surplus 
geen overheersende zeggenschap kan uitoefenen op de samenstelling van het bestuur van deze 
stichtingen en ook niet de centrale leiding heeft over deze stichtingen, vallen deze stichtingen niet onder 
de consolidatieverplichting.  

                

Algemene grondslagen voor de opstelling van de (geconsolideerde) jaarrekening 
                

Deze jaarrekening bevat de financiële gegevens over het kalenderjaar 2017. De jaarrekening is 
opgemaakt door ONS Onderwijsbureau maar onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting 
Surplus. De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling Jaarverslaggeving onderwijs 
en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in titel 9 van boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In 
deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften opgenomen.  

De waardering van activa en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 
activa en passiva gewaardeerd volgens kostprijsmodel.  

                

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
genomen 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. 
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Rapporteringsvaluta           
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's. Voor zover niet anders vermeld, zijn de 
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

                

Financiële instrumenten           
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 
schulden, als financiële derivaten verstaan. Stichting Surplus handelt niet in financiële derivaten en heeft 
procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken.  

 

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het 
desbetreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument 
niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 
'Niet uit de balans blijkende verplichtingen en activa'.  

                

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. Aankopen tot een 
bedrag van € 1.000 worden onmiddellijk ten laste van de exploitatie gebracht. De eerste afschrijving vindt 
plaats in het jaar van aanschaf, startend vanaf de maand volgend op de maand van ingebruikname.  

                

De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepresenteerd 
onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijd-evenredig over de geschatte economische 
levensduur van deze activa ten gunste gebracht  van de staat van baten en lasten.  

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is 
opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.   

                

We gebruiken de volgende afschrijvingstermijnen:       

              

Rubriek     % Termijn   

Gebouwen     2,50% 40 jaar   

Verbouwing     6,70% 15 jaar   

Schooltuinen     12,50% 8 jaar   

Inventaris en apparatuur   20% 5 jaar   

Kantoor- en speelmeubilair   10% 10 jaar   

Schoolmeubilair     5,90% 17 jaar   

ICT       20% 5 jaar   

Software     20% 5 jaar   

OLP (leermiddelen)     12,50% 8 jaar   

Vervoermiddelen     20% 5 jaar   

                

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is 
bijvoorbeeld sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. 
Op terreinen wordt niet afgeschreven.  
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Vlottende activa             

                

Vorderingen en overlopende activa         

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.  

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 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 van de stichting worden verwerkt onder de financiële vaste 
activa. 

                

Eigen vermogen             

                

Algemene reserve             
De algemene reserve is ter waarborging van de continuïteit van de scholen en wordt opgebouwd uit 
resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de baten en de werkelijk 
gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit ten laste van de algemene reserve gebracht. De 
algemene reserve wordt beschouwd als publieke middelen en is besteedbaar volgens de richtlijnen van 
het ministerie OCW. 

                

Bestemmingsreserve 1e waardering         
Deze bestemmingsreserve is gevormd door de activering van de aanwezige inventaris. Jaarlijks 
vermindert, middels resultaatsbestemming, deze bestemmingsreserve met de afschrijvingslast van de 
desbetreffende activa. 

                

Bestemmingsreserve Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen (BAPO)     

Deze reserve is gevormd om de toekomstige BAPO lasten te financieren, voor zover deze boven de 2% 
van de personele lumpsumbekostiging uitkomen. Deze reserve is gevormd vanuit de voor 2010 verplicht 
gestelde voorziening BAPO. Hierna heeft het ministerie van OC&W besloten dat er geen voorziening voor 
uitgestelde BAPO mocht worden gevormd en is deze bestemmingsreserve gevormd. Toevoeging en 
onttrekking vinden plaats bij resultaatbestemming op basis van een meerjarenraming van de BAPO-
kosten voor zover deze boven de 2% van de lumpsum komen.  
                

Bestemmingsreserve Integrale Kind Centra (IKC)       

Voor de financiering van de IKC wordt een bedrag van maximaal € 100.000 gereserveerd. Dit geld is 
bedoeld ter co-financiering van de vorming van de IKC. 

               

Bestemmingsreserve Alle Kansen         
Deze reserve is gevormd vanuit de schoolresultaten van afgelopen jaren en is bedoeld ter financiering 
van innovatieve projecten. Op basis van een aanvraag worden projecten beoordeeld en worden gelden 
toegekend. De projecten dienen een relatie te hebben met de zeven speerpunten en de ervaringen 
moeten gedeeld worden. Het fonds kan jaarlijks worden bijgevuld vanuit de winstverdeling tot maximaal  
€ 200.000. 
 

Voorzieningen             
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en 
lasten. 
De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening. Tenzij anders 
aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale waarden. 
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Pensioenen             

Stichting Surplus heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd 
op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij 
Stichting Surplus.  
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds ABP. 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.  

                
Naar de stand van ultimo december 2017 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 101,5% 
(bron: website www.abp.nl d.d. 25-02-2018). In 2018 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten 
minste 128% te hebben. Het pensioenfonds kan niet aangeven of zij hieraan kunnen voldoen, maar 
voorziet geen noodzaak voor de aangesloten onderwijsinstellingen om extra stortingen te verrichten of om 
bijzondere premieverhogingen door te voeren (bron: website www.abp.nl d.d. 25-02-2018). Stichting 
Surplus heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het 
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Surplus heeft daarom 
alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 

Uitgestelde beloningen          

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor 
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij 25-jarig respectievelijk 40-jarig ambtsjubilea van 
personeelsleden. De voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige 
uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijf-kans, gemiddelde salarisstijging en 
disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht. 

Per 2013 is uitgegaan van een pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar.     

                

Spaarverlof             
De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten te dekken van de huidige personeelsleden als ze 
in de toekomst spaarverlof opnemen. 

                

WW-voorziening             
Dit betreft een inschatting van de mogelijke uitkeringskosten van medewerkers die zijn ontslagen en 
waarbij het Participatiefonds de uitkeringslasten draagt en dit later verrekent met Surplus.   

De voorziening is gebaseerd op een prognose van de uitkeringslasten en de inschatting van de kans op 
het vinden van een betrekking voor de einddatum van de uitkering. Bedragen zijn contant gemaakt tegen 
een discontovoet van 0%.   

                

Langdurig zieken             

Dit betreft een voorziening ter dekking van het doorbetalen van medewerkers die ultimo boekjaar meer 
dan 42 weken ziek zijn en waarvan te verwachten is dat zij langer dan twee jaar voor minder dan 35% 
arbeidsongeschikt zijn. De werkgever is verplicht om 65% van het verschil tussen het oude salaris en de 
verdiencapaciteit (hier: het minimum loon) door te betalen voor maximaal vijf jaar.  

                

Overige personele voorzieningen           
Dit betreft een inschatting van kosten die voortvloeien uit arbeidsgeschillen. De voorziening is gebaseerd 
op een juridische onderbouwing, waarbij een schatting wordt gemaakt van de te verwachten kosten die 
hieruit voortvloeien. De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde. 

                

Onderhoud             
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald 
op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het 
uitgevoerde geplande onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. In verband met 
verandering van wetgeving (doordecentralisatie buitenonderhoud) bestaat deze onderhoudsvoorziening 
per einde boekjaar uit een component binnen- en buitenonderhoud. Er wordt bij het bepalen van de 
voorziening niet geïndexeerd.  



 

 67 

               

Kortlopende schulden           

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

                

Overlopende passiva           

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te 
plaatsen. De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden 
gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte 
economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 
                

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat       

Toerekeningsbeginsel           
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, ongeacht het 
moment van ontvangst of betaling. Hierbij wordt uitgegaan dat reguliere onderwijstaken gelijkmatig over 
het schooljaar worden gespreid. 

                

Realisatiebeginsel             

De baten worden opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd.   

                

Voorzichtigheidsbeginsel           

Lasten en risico's zijn opgenomen indien ze hun oorsprong hebben vóór het einde van het verslagjaar en 
ze vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

                

Rijksbijdragen             
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 gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen 
activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. 

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

                

Overige exploitatiesubsidies           
Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten 
laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 

                

Giften               
Giften worden gewaardeerd tegen de reële waarde (voor zover bepaalbaar) in de staat van baten en 
lasten.  

                

Segmentatie             
In de jaarrekening wordt een segmentatie van de staat van baten en lasten gemaakt in de volgende 
segmenten: Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland. Bij de 
verdeling van de staat van baten en lasten per operationele segment is aangesloten op het segment 
waarin de activiteiten worden uitgevoerd. 
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Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd kasstroomoverzicht   
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het 
exploitatieresultaat als basis genomen. 

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed en 
waaruit ze voorkomen. 

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan 
het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om 
geldstromen te genereren. 
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11.2 Geconsolideerde balans per 31-12-2017 met vergelijkende cijfers 2016 

1. Activa

1.1. Vaste activa

1.1.2. Materiële vaste activa 2.957.840 3.228.527

1.1.3. Financiële vaste activa - -

Totaal vaste activa 2.957.840 3.228.527

1.2. Vlottende activa

1.2.2. Vorderingen 2.180.246 1.953.143

1.2.4. Liquide middelen 6.660.999 6.250.597

Totaal vlottende activa 8.841.245 8.203.740

Totaal activa 11.799.085 11.432.267

2. Passiva

2.1. Eigen vermogen 7.036.700 6.601.836

2.2. Voorzieningen 2.325.326 2.341.305

2.4. Kortlopende schulden 2.437.059 2.489.126

Totaal passiva 11.799.085 11.432.267

 31-12-2017  31-12-2016

EUR EUR

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31-12-2017 EN 31-12-2016
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11.3 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017 incl. begroting 2017 met vergelijkende 
cijfers 2016 

3. Baten

3.1. Rijksbijdragen 22.433.935 21.697.317 22.161.838

3.2. Overheidsbijdragen /

subsidies overige overheden 178.841 152.527 176.400

3.5. Overige baten 874.002 401.579 916.708

Totaal baten 23.486.778 22.251.423 23.254.946

4. Lasten

4.1. Personeelslasten 18.457.467 18.381.489 18.996.645

4.2. Afschrijvingen 646.885 675.339 653.409

4.3. Huisvestingslasten 2.020.916 1.828.043 1.863.477

4.4. Overige lasten 1.923.902 1.603.846 1.914.508

Totaal lasten 23.049.170 22.488.717 23.428.039

Saldo baten en lasten 437.608 -237.294 -173.093

6.     Financiële baten en lasten

Financieel resultaat -2.744 19.920 14.348

Totaal resultaat 434.864 -217.374 -158.745

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017 Begroting 2017 2016

EUR EUR EUR
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11.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017 met vergelijkende cijfers 2016 

Saldo Baten en Lasten 437.608 -173.093

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 646.885 653.409

- toename (afname) voorzieningen -15.979 26.489

- vorderingen -231.200 41.837

- schulden -52.067 -848.582

347.639 -126.847

Ontvangen interest 6.720 37.837

Betaalde interest -5.367 -4.832

1.353 33.005

786.600 -266.935

-511.295 -662.424

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van 

materiële vaste activa 135.097 40.294

- -

- -

- -

-376.198 -622.130

- -

- -

- -

- -

Mutatie liquide middelen 410.402 -889.065

 31-12-2017  31-12-2016

EUR EUR

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT PER 31-12-2017 EN 31-12-2016

Veranderingen in werkkapitaal

Kasstromen uit operationele activiteiten

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Totaal kasstroom uit  financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden

Toename langlopende schulden

Overige balansmutaties

Verwerving van materiële vaste activa

Investeringen financiële vaste activa

Desinvesteringen financiële vaste activa

Toename (afname) leningen

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

 
 
Het saldo van de liquide middelen is toegenomen door het positieve resultaat, lagere vorderingen. 
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11.5 Toelichting op de geconsolideerde balans 2017 met vergelijkende cijfers 2016 

 
 
In het overzicht hierboven zijn bedragen verwerkt die horen bij de startactiva. Daarom de volgende toelichting. 
               
Per 1 januari 2004 zijn de aanwezige activa in de scholen (exc. Schager scholen) gewaardeerd en onder de vaste 
activa opgenomen. De boekwaarde van deze activa bedroeg per 1 januari 2004  € 1.311.620. De Schager scholen 
zijn op 1 januari 2006 gewaardeerd. De boekwaarde van deze activa bedroeg per 1 januari 2006  € 947.748.   
Voor de waarde van deze activa is een bestemmingsreserve 1ste waardering gevormd. Op deze activa is in het 
boekjaar 2017 een bedrag afgeschreven van € 8.899. Dit bedrag is ten laste van de bestemmingsreserve 1ste 
waardering gebracht. De boekwaarde van de startactiva bedraagt ultimo 2017 € 22.273.    
          
Rubriek 1.1.2.1 Gebouwen en terreinen        

Alle gebouwen zijn economisch eigendom van de desbetreffende gemeente en worden derhalve niet geactiveerd. 
Geactiveerd zijn verbouwingen en schooltuinen. De gebouwen worden opgenomen indien er sprake is van 
economisch eigendom.   
 
Desinvesteringen 

De desinvesteringen hebben voornamelijk betrekking op de activa die niet meer op de scholen in gebruik zijn en op 
het afboeken van activa wegens de verhuizing van het stafbureau. 
 

 

1.2. Vlottende activa

1.2.2.1. Debiteuren algemeen 680.914 349.900

1.2.2.2. OCW / EZ 1.035.347 1.086.093

1.2.2.3. Gemeenten 16.300 114.395

Overige - 4.418

1.2.2.10. Overige vorderingen - 4.418

Vooruitbetaalde kosten 139.242 147.898

Te ontvangen rente 2.187 6.284

Vervangingsfonds - -

Overige 306.256 244.155

1.2.2.15. Overlopende act iva 447.685 398.337

Tot aal vorderingen 2 .18 0 .2 4 6 1.9 53 .14 3

R ubriek 1.2 .2 .3 . Gemeent en

Dit betreft  vorderingen op de gemeente in het kader van bouwprojecten.

R ubriek 1.2 .2 .15. Overlopende act iva

EU R EU R

Onder de overige vorderingen is een bedrag van € 225.750 opgenomen als betaalde borg voor het gebruik  van tablets bij het 

digitale leermiddel Snappet. Contractueel is afgesproken dat deze borg wordt teruggestort  indien deelname stopt. Bij faillissement 

van Sticht ing Snappet komen de tablets in eigendom van de deelnemer. 

 3 1- 12 - 2 0 17  3 1- 12 - 2 0 16

1.2 .2 . V OR D ER IN GEN
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 3 1- 12 - 2 0 17  3 1- 12 - 2 0 16

EU R EU R

1.2.4.1. Kasmiddelen 290 370

1.2.4.2. Tegoeden op bankrekeningen 6.660.709 6.250.227

1.2.4.3. Deposito's - -

1.2.4.4. Rekening courant tegoed Schatkistbankieren - -

6 .6 6 0 .9 9 9 6 .2 50 .59 7

R ubriek 1.2 .4 .  Liquide middelen

Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Tot aal l iquide middelen

1.2 .4 .  LIQU ID E M ID D ELEN

 
 

2.  Passiva

2.1.  Eigen vermogen

R esult aat Overige

mut at ies

EU R EU R

2.1.1.1. Algemene reserve 5.872.664 473.036 - 6.345.700

2.1.1.2.

- - - -

100.000 - - 100.000

200.000 - - 200.000

- - - -

398.000 -29.273 - 368.727

31.172 -8.899 - 22.273

729.172 691.000

6 .6 0 1.8 3 6 4 3 4 .8 6 4 - 7.0 3 6 .70 0

Bestemmingsreserve publiek

Bestemmingsreserve dagarrangementen

Bestemmingsreserve IKC

Bestemmingsreserve Alle Kansen

Bestemmingsreserve passend onderwijs

Bestemmingsreserve BAPO

Bestemmingsreserve eerste waardering

2 .1.1.  GR OEPSV ER M OGEN  ( na result aat best emming)

Tot aal g roepsvermogen

St and  per 

EU R

St and  per 

EU R

1- 1- 2 0 17 3 1- 12 - 2 0 17

 
 

St and  per D ot at ie

Ont t rekking

en V rijval

R ent e 

mut at ies St and  per Kort lopende Lang lopende

1- 1- 2 0 17 3 1- 12 - 2 0 17 deel < 1 jaar deel > 1 jaar

EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R

2.2.1. Personeelsvoorzieningen

WW-uitkering 219.431 - 39.772 -94.425 - 85.234 - 85.234

Jubileumgrat if icat ies 211.304 36.755 21.195 - 2.113 228.977 36.719 192.258

Spaarverlof 42.121 330 6.508 - - 35.943 6.500 29.443

Langdurig zieken 91.706 7.192 70.382 - - 28.516 28.516 -

Overige 20.866 29.134 - - - 50.000 50.000 -

58 5.4 2 8 73 .4 11 13 7.8 57 - 9 4 .4 2 5 2 .113 4 2 8 .6 70 12 1.73 5 3 0 6 .9 3 5

2.2.3. Overige voorzieningen

Groot onderhoud 1.755.877 358.000 217.221 - - 1.896.656 585.000 1.311.656

Overige - - - - - - - -

1.755.8 77 3 58 .0 0 0 2 17.2 2 1 - - 1.8 9 6 .6 56 58 5.0 0 0 1.3 11.6 56

Tot aal voorz ieningen 2.341.305 431.411 355.078 -94.425 2.113 2.325.326 706.735 1.618.591

2 .2 . V OOR ZIEN IN GEN
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2.4.4. - -

2.4.8. 291.091 341.239

691.819 745.778

42.521 85.323

1.638 -

2.4.9. 735.978 831.101

2.4.10. 206.832 198.070

5.281 12.560

79.036 21.283

100 100

2.4.12. 84.417 33.943

230.699 -

156.161 111.819

570.646 597.045

32.065 17.000

12.500 6.523

116.670 352.386

2.4.19. 1.118.741 1.084.773

2 .4 3 7.0 59 2 .4 8 9 .12 6

R ubriek 2 .4 .10 . N et t o  lonen

Dit betreft  nog te betalen 13e maand van enkele medewerkers en een bedrag van € 54.000 inzake te betalen levensloopgelden.

R ubriek 2 .4 .12 . Overige kort lopende schulden

Dit betreft  o.a. een bedrag van € 84.000 te betalen loonkosten voor de NT2 klas en vooruitontvangen gelden vanuit  de subsidie Betatechniek (WenT) van € 230.000.

Netto lonen

Overige

Overige kort lopende schulden

Vooruitontvangen subsidies OCW / EZ

Gemeenten

Crediteuren

Loonheff ing

BTW

Belast ingen en premies sociale verzekeringen

Schulden ter zake van pensioenen

Tot aal kort lopende schulden

Overlopende passiva

Overige

Vooruitontvangen investeringssubsidies

Vakantiegeld en vakantiedagen

Accountants- en administrat iekosten

Vooruitontvangen termijnen

2 .4 .  KOR TLOPEN D E SC HU LD EN

Premies sociale verzekeringen

OCW / EZ

EU R EU R

 3 1- 12 - 2 0 17  3 1- 12 - 2 0 16

 
 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen       
           
Huurovereenkomsten          
Voor de huur van kantoorruimte aan de Grotewallerweg 3-12 te Schagen was door Surplus een huurovereenkomst 
afgesloten met Toes Onroerend Goed BV. Ingangsdatum van de huurovereenkomst is 1 januari 2004. Deze 
overeenkomst had een looptijd van vijf jaar. In verband met een toename van de ruimtebehoefte was het 
oorspronkelijke huurcontract aangepast en was op 17 januari 2008 een nieuw huurcontract gesloten voor zowel de 
Grotewallerweg 3-12 en voor de aanpalende ruimte op de Grotewallerweg 3-13. De huurprijs bedroeg ongeveer  
€ 53.000 per jaar. Daarna is een overeenkomst afgesloten voor een aansluitende periode van 5 jaar. Deze eindigde 
op 31 december 2013. De overeenkomst werd voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar. Opzegging 
kon plaatsvinden aan het einde van een huurperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar. De 
huurprijs werd jaarlijks per 1 januari aangepast, in geval van stijging van het prijsindexcijfer voor de 
gezinsconsumptie. Het contract is opgezegd per 1-9-2017. Voor de nakoming van de verplichtingen was een borg 
betaald van € 4.725. De sloopkosten bedragen € 21.000 en worden berekend indien de verhuurder binnen drie jaar 
een huurder kan vinden en er daadwerkelijk gesloopt gaat worden. Het bedrag wordt jaarlijks € 7.000 minder tot de 
drie jaar voorbij zijn. Dan zijn er geen sloopkosten meer verschuldigd.   
 
Voor de huur van het stafbureau aan De Verwachting 7 in Anna Paulowna is per 1-9-2017 samen met Stichting 
Kopwerk-Schooltij een huurovereenkomst gesloten voor vijf jaar, met een optie voor een verlenging van vijf jaar, 
waarna de contractperiode telkens met 10 jaar wordt verlengd. De huur bedraag ongeveer € 50.000 per jaar, 
inclusief servicekosten gezamenlijk, waarbij de huur 50-50 wordt verdeeld.     
           
Kopieercontract          
Er is in 2011 een raamovereenkomst gesloten met Ricoh Nederland voor de huur van kopieerapparatuur en 
bijbehorende verbruiksmaterialen en service. Het contract ging in op 12 september 2011 en eindigde van 
rechtswege op 12 september 2016. Het contract had de optie om het steeds met een jaar te verlengen. De 
vergoeding bestond uit een vast bedrag per maand en een bedrag per afdruk. De contractuele verplichtingen 
bedroegen ongeveer € 100.000 per jaar. Jaarlijks werden de prijzen aangepast conform de prijsindex. In 2012 werd 
een addendum op dit contract afgesloten voor de dependance van de Burgemeester de Wilde school, locatie Zwaag. 
Inmiddels heeft VierTaal een deel van het contract overgenomen per 1-8-2015.  
Het contract liep af per 1-9-2017 en is verlengd tot 1-3-2018, waarop een nieuwe aanbestedingstraject heeft geleid 
tot een nieuw contract bij Konica Minolta. Dit contract is ingegaan op 1-12-2018 en gaat per 1-3-2018 in werking 
treden voor de lease multifunctionals, de kosten van afdrukken en bijbehorende toners en gebruiksmaterialen. De 
contractduur is vijf jaar en eindigt van rechtswege op 28-2-2023. De totale contractprijs is ongeveer € 75.000 per 
jaar.           
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Schoonmaakcontract          
Met CSU Cleaning Services is op 31-3-2014 een contract gesloten voor schoonmaakonderhoud. Het betreft een 
contract met een looptijd van vier jaar met een optie voor zes jaarlijkse verlengingen. Dit contract eindigt van 
rechtswege op 31-3-2024. De indexering is conform CBS schoonmaakbedrijven. De contractwaarde is € 470.000 per 
jaar.  
 
Levering sanitaire producten          
Met CWS Nederland BV is op 31-3-2014 een leasecontract gesloten voor het leveren van sanitaire voorzieningen. 
Het betreft een contract met een looptijd van vier jaar met een optie voor zes jaarlijkse verlengingen. Dit contract 
eindigt van rechtswege op 31-3-2024. De indexering is conform CBS schoonmaakbedrijven. De contractwaarde is  
€ 65.000 per jaar. VierTaal heeft een deel van het contract overgenomen per 1-8-2015. 
       
Levering glasbewassing          
Met VS Schoonmaak BV is op 31-3-2014 een contract gesloten voor glasbewassing. Het betreft een contract met 
een looptijd van vier jaar met een optie voor zes jaarlijkse verlengingen. Dit contract eindigt van rechtswege op 31-3-
2024. De indexering is conform CPI. De contractwaarde is € 23.000 per jaar.  
           
Inkoop leermiddelen          
Met KG & Rolf BV (voorheen Koks Gesto BV) is op 29 januari 2015 een raamovereenkomst gesloten met de duur 
van vier jaar, die van rechtswege eindigt. Het betreft de levering van gebruiksmaterialen, verbruiksmaterialen en 
digitale educatieve toepassingen en ontwikkelingsmaterialen. De omvang van dit contract is ongeveer € 480.000 per 
jaar. Jaarlijks worden de prijzen aangepast conform de prijsindex.  
      
Inkoop meubilair          
De inkoop van schoolmeubilair is aanbesteed, de aanbesteding is geschonken aan de firma Reinders. Dit contract is 
van kracht geworden op 01-01-2012 en had een looptijd van 3 jaar met de mogelijkheid om dit met twee keer één 
jaar te verlengen, en eindigde van rechtswege op 31-12-2015. De waarde van dit contract is € 200.000. Het contract 
is - in afwachting tot de keuze van een nieuwe aanbestedingsvorm - verlengd tot en met 2018 zonder 
contractwaarde. 
      
Administratieve dienstverlening          
In 2015 is een vijfjarig contract gesloten met Vizyr met een jaarlijkse opzegmogelijkheid indien Surplus besluit om de 
administratie in eigen beheer te gaan voeren. De contractwaarde is ongeveer  € 270.000 per jaar. De prijs werd 
jaarlijks herzien op basis van te verwachten werkzaamheden, krimpend aantal scholen en de gestegen kosten. Het 
contract zou van rechtswege eindigen op 31-12-2020. In verband met het faillissement van Vizyr is dit contract door 
de curator beëindigd en heeft Surplus dit voortgezet onder dezelfde voorwaarden bij ONS Onderwijsbureau. 
   
Netwerkbeheer en aanschaf touchscreens en beamers        
Per 1 november 2017 is een raamovereenkomst gesloten met De Rolf Groep inzake het technisch beheer van het 
gehele netwerk, het leveren van een elektronische leeromgeving en de levering van hardware, randapparatuur en 
netwerkapparatuur. Het contract heeft een looptijd van twee jaar met twee jaarlijkse verlengingsopties en eindigt van 
rechtswege op 31-10-2021.  Het contract heeft een waarde van € 125.000 per jaar. De indexatie is o.b.v. de CPI. 
    
Per 1 december 2017 is met De Rolf Groep een raamovereenkomst gesloten voor de levering van beamers en 
touchscreens en toebehoren. Het contract heeft een looptijd van twee jaar met twee jaarlijkse 
verlengingsoptiesverleningsopties van een jaar. Het contract eindigt van rechtswege op 30 -11-2021. Het contract 
heeft een waarde van ongeveer € 100.000. De indexatie is conform de CPI. 
           
Aanschaf ICT hardware en randapparatuur       
Per 1 november 2017 is een raamovereenkomst gesloten met Infotheek Groep BV inzake de levering van hardware 
en randapparatuur. Het contract heeft een looptijd van twee jaar met twee jaarlijkse verlengingsopties en eindigt van 
rechtswege op 31 oktober 2021. Het contract heeft een waarde van € 125.000 per jaar. De indexatie is o.b.v. de CPI. 
Daarnaast wordt de koersverhouding dollar/euro halfjaarlijks gecorrigeerd met de maximumprijzen. 
     
Onderwijsbegeleiding         
Met OBD Noordwest is een overeenkomst gesloten voor de afname van orthodidactisch/psychologisch onderzoek 
en participatie in de ondersteuningsteams. Het betreft een contract voor het schooljaar 2017-2018 met een waarde 
van € 82.000. Jaarlijks wordt het contract herijkt.  
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Levering van Energie          
In juli 2015 heeft Surplus een contract gesloten met De Vrije Energie Producent (DVEP). Zij leveren respectievelijk 
gas en elektriciteit. Het contract voor de levering van gas heeft een totale waarde van  € 300.000 met een looptijd 
van 3,5 jaar en loopt tot en met 31-12-2018. Het contract dat is afgesloten voor de levering van elektriciteit heeft een 
totale waarde van € 180.000 en loopt tot 31-12-2018.  
 
Leasecontract vervoermiddel  
Op 20-8-2016 is een vijfjarig leasecontract afgesloten voor een vervoermiddel voor de bestuurder. Het leasecontract 
bevat een all-in huurcontract exclusief brandstofkosten. De omvang van het contract is ongeveer € 12.000 per jaar. 
           

Samenwerkingsovereenkomsten 
        
Passend onderwijs          
In het kader van Passend Onderwijs heeft Stichting Surplus een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een 
nieuw op te zetten cluster 4 voorziening in Kindcentrum Waldervaart te Schagen, naast sbao De Tender. Deze 
overeenkomst is gesloten tussen Stichting Surplus, Stichting Parlan Jeugd Opvoedhulp, Stichting Aloysius en 
Stichting Samenwerkingsschool Den Helder. Partijen zetten zich gezamenlijk in voor kwalitatief hoogwaardig 
passend onderwijs, interdisciplinaire samenwerking en optimale toegankelijkheid van passend onderwijs. De 
exploitatielasten van de voorziening worden niet door Stichting Surplus alleen gedragen. De 
voorbereidingswerkzaamheden bedragen ongeveer € 30.000 voor Surplus in 2017.  
           
Stichting Snappet          
Voor het gebruik van tablets bij het leermiddel Snappet wordt naast een vergoeding die maandelijks opzegbaar is, 
ook een borg gevraagd. Indien Snappet de betaalde borg van € 180.000 niet kan restitueren omdat zij structureel 
niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen (bijvoorbeeld in het geval van faillissement), dan zullen alle door 
Snappet geleverde hardware (tablets, oplaadsystemen, WIFI-faciliteiten en eventuele andere hardware) eigendom 
worden van de school of diegene die namens de school de borg heeft gedeponeerd. Snappet heeft expliciete en 
afdoende maatregelen genomen om in deze situaties al deze aan de school geleverde hardware in eigendom te 
doen overgaan aan de school indien en zodra de school haar rechten op verrekening jegens Snappet inroept.  
 
Stafbureau WIJ Land De Verwachting 
Voor de kosten van de gezamenlijke huisvesting en gezamenlijke kantoorkosten van de stafbureaus is met Stichting 
Kopwerk-Schooltij en Stichting Kappio een beheerovereenkomst gesloten waarbij de kosten van de gezamenlijke 
worden verdeeld tussen de deelnemers volgens een van te voren afgesproken vaste verhouding. Ten tijde van het 
opmaken van dit jaarrapport is echter geconstateerd dat de samenwerking minder voorspoedig gaat dan gehoopt. Er 
worden verschillende scenario’s uitgewerkt voor de toekomst van de samenwerking. Het kan zijn dat daar extra 
kosten uit voortvloeien voor de samenwerkingspartners.       
           

Gebeurtenissen na balansdatum        
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.          
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11.6 Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017 incl. begroting 2017 
met vergelijkende cijfers 2016 

3.  Baten

3 .1.1. R ijksb ijd ragen OC W  /  EZ

3.1.1.1. Rijksbijdrage OCW 21.017.957 20.207.537 20.770.518

3 .1.2 . Overige subsid ies OC W  /  EZ

Geoormerkte OCW-subsidies - - -

Niet-geoormerkte OCW-subsidies 600.178 498.330 488.609

Overige - - -

3.1.2.1. Overige subsidies OCW 600.178 498.330 488.609

3 .1.3 . Inkomensoverdracht  van r i jksb ijd ragen

3.1.3.3. Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 815.800 991.450 902.711

815.800 991.450 902.711

Tot aal r i jksb ijd ragen 22.433.935 21.697.317 22.161.838

Onderwijsbegeleidingsdienst 8.000 - -

Loonsubsidie 33.646 43.088 33.645

Klokuren vergoeding 24.978 31.400 24.944

Overige 72.716 73.872 90.766

3.2.2.2. Overige gemeentelijke bijdragen 139.340 148.360 149.355

Vervangingsfonds 31.909 - -

Weer Samen Naar School - - -

Inkomsten REC - - -

Overige 7.592 4.167 27.045

3.2.2.3. Overige overheden 39.501 4.167 27.045

Tot aal overige overheidsb ijd ragen /  subsid ies overige overheden 178.841 152.527 176.400

R ubriek 3 .2 .2 .3 . Overige overheden

Dit betreft  een eenmalige uitkering van het Vervangingsfonds inzake een uitkering vanuit  de vrije reserve i.v.m. de kapitaalsposit ie van het fonds.

2 0 16

EU R

2 0 17 B egro t ing  2 0 17

EU R EU R

3 .1.  R ijksb ijd ragen

3 .2 .  Overige overheidsb ijd ragen /  subsid ies overige overheden

 
 

3.5.1. Verhuur 201.383 212.333 251.875

3.5.2. Detachering personeel 281.492 185.126 255.844

3.5.3. Schenking 4.550 1.483 23.994

3.5.4. Sponsoring 10.893 - 13.259

3.5.5. Ouderbijdragen 3.275 1.900 8.850

3.5.10. Overige 372.409 737 362.886

874.002 401.579 916.708

R ubriek 3 .5.10  Overige

Dit betreft  de vrijval van de subsidie Betatechniek 16-17 voor een bedrag van € 285.000 en diverse overige inkomsten van € 77.000. De overige inkomsten bestaan uit  de 

deelnemersbijdrage IKC Waldervaart voor € 35.000 en diverse overige posten/subsidies.

3 .5.  Overige bat en

Tot aal overige bat en
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Lasten

Lonen en salarissen 13.404.743 13.376.154 13.923.262

Sociale lasten 1.925.431 1.902.089 1.990.490

Premies Part icipat iefonds 485.195 481.542 466.458

Premies Vervangingsfonds 26.706 24.077 34.320

Pensioenpremies 1.865.892 1.605.138 1.635.206

4.1.1. 17.707.967 17.389.000 18.049.736

73.411 50.000 181.694

- - -

103.557 115.000 98.428

22.998 24.269 25.243

4.796 26.000 5.415

513.176 151.015 372.888

21.625 417 9.447

- - -

292.158 363.229 340.770

106.857 95.783 204.570

27.934 - -

21.230 35.596 18.280

-131.010 131.180 -88.461

4.1.2. 1.056.732 992.489 1.168.274

- - -

- - -

307.232 - 221.365

4.1.3. 307.232 - 221.365

Tot aal personeelslast en 18.457.467 18.381.489 18.996.645

R ubriek 4 .1.1. Kost en ingehuurd  schoo lpersoneel

R ubriek 4 .1.2 . Overige 

R ubriek 4 .1.3 . Ont vangen vergoed ingen

We ontvangen van het UWV vangnetuitkeringen ingeval van van bijvoorbeeld zwangerschapsverloven.

71.101 41.110 69.966

575.784 634.229 583.443

- - -

646.885 675.339 653.409

4.3.1. 351.878 346.801 345.443

4.3.2. - - -

4.3.3. 80.995 44.699 74.918

4.3.4. 335.234 359.736 347.121

4.3.5. 660.949 630.303 661.669

4.3.6. 30.259 34.614 32.085

20.922 17.175 23.040

5.943 3.100 5.630

31.283 12.756 12.537

75.174 57.859 67.048

70.279 6.000 -21.014

4.3.7. 203.601 96.890 87.241

4.3.8. 358.000 315.000 315.000

Tot aal huisvest ingslast en 2.020.916 1.828.043 1.863.477

R ubriek 4 .3 .1. Huur

In de huur is opgenomen de huisvest ingsbijdragen die we betalen aan SBBK en de Woningst icht ing, alsmede de huur van het stafbureau en IKC Snippert je. 

R ubriek 4 .3 .7. Overige huisvest ingslast en

4 .2 .  A f schrijvingen op  mat er iële vast e act iva

4 .3 .  Huisvest ingslast en

Verzekeringen

Onderhoud (klein onderhoud)

Energie en water

Schoonmaakkosten

Heff ingen

Afvalverwijdering

Kosten valsmeldingen beveiliging

Tuinonderhoud

Jaarlijkse contractwerkzaamheden

Overige huisvest ingslasten

Overige

Dotat ie voorziening onderhoud

Vergoedingen Vervangingsfonds

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Overige

Af: Ontvangen vergoedingen

Kosten scholing/begeleiding OBD

Tot aal af schrijvingen op  mat er iële vast e act iva

Huur

Gebouwen

Inventaris en apparatuur

Overige materiële vaste act iva

Dotat ies personele voorzieningen

Personeel niet  in loondienst

Arbokosten

Kantinekosten

Wervingskosten personeel

Kosten ingehuurd schoolpersoneel

SWV/Rugzak-leerling/WSNS

Kosten symbiose onderwijs

Kosten scholing en studiedagen (excl.OBD)

Kosten Diagnost iek OBD/Exper.centrum

Kosten lief  en leed (intern)

Overige

Overige personele lasten

Dit bestaat voor een bedrag van € 218.000 uit  kosten externe inhuur vervangers wegens ziekte, inhuur direct ie op De Tender en De Sluis voor totaal € 59.000, € 47.000 sportservice en € 

28.000 direct ie voor IKC Waldervaart .

Dit bedrag bestaat voor € -/-125.000 vrijval personele voorzieningen, met name vanuit  de WW-voorziening, compensat ie voor ZW-uitkering en teruggave van de WGA-premie. En voor 

€ 38.000 uit  div. kosten voor o.a. kerstpakketten en teamact iviteiten.

Dit  bestaat uit  een bedrag van € 21.000 compensat ie voor mogelijke verbouwingskosten van de locat ie stafbureau Schagen en uit  verhuiskosten van stafbureau en 

enkele scholen.

EU R EU R EU R

Het gemiddelde aantal FTE in 2017 bedraagt 271  tegenover 280 FTE in 2016. In de bijlage is meer gedetailleerde informatie over de personele 

kengetallen opgenomen.

2 0 17 B egro t ing  2 0 17 2 0 16

4 .1.  Personeelslast en

Vergoedingen Part icipat iefonds
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274.245 260.500 263.228

38.109 36.000 29.525

25.397 19.167 18.067

260.202 160.133 346.351

2.086 9.250 4.044

1.256 2.083 2.943

13.061 10.947 19.465

11.691 8.413 12.649

84.348 69.907 73.875

11.750 9.719 7.952

1.309 50.208 -

4.4.1. 723.454 636.327 778.099

63.590 54.337 70.347

7.911 5.660 6.353

297 14.033 5.947

26.099 23.541 27.394

- 5.850 459

41.728 30.238 38.285

139.625 133.659 148.785

46.569 95.203 56.665

159.339 141.217 175.244

767 1.710 4.635

115.250 112.602 134.063

314.647 214.595 260.519

636.572 565.327 631.126

18.104 18.325 13.324

22.759 36.075 24.946

34.658 28.233 38.648

8.873 7.842 11.893

16.963 5.175 15.376

14.974 14.813 30.638

210 - -

- - -

6.382 6.369 8.058

- - -

- - -

122.923 116.832 142.883

4.4.2. 899.120 815.818 922.794

4.4.4. - - -

25.580 14.375 22.932

31.532 31.631 35.617

11.464 12.000 11.648

15.973 11.388 17.567

5.469 11.768 5.322

25.083 16.233 30.286

3.553 2.930 4.502

21.729 4.946 20.036

9.333 12.350 9.631

15.565 14.080 15.780

136.047 20.000 40.294

4.4.5. 301.328 151.701 213.615

1.923.902 1.603.846 1.914.508

R ubriek 4 .4 .5. Overige inst ell ingslast en

6.1. 2.623 20.000 19.180

6.2. - - -

6.3. - - -

6.4. - - -

6.2. 5.367 80 4.832

-2 .744 19.920 14.348

EU R EU R EU R

B egro t ing  2 0 172 0 17 2 0 16

Contrib/abonnementen & vakliteratuur

Contribut ies bestuurlijke organisat ies

Verzekeringen

Overige heff ingen (geen huisvest ing)

Kosten beheer/ licent ies leermiddelen OLP

Bouw/beheer website-intranet

Schoolreisjes/excursies

Sportdag/vieringen

Tot aal f inanciële bat en en last en

4 .4 .  Overige last en

Tot aal overige last en

6 .  F inanciële bat en en last en

Waardeveranderingen f inanciële vaste act iva

Overige opbrengsten f inanciële vaste act iva

Financiële lasten

Autokosten

Overige instellingskosten

Overige lasten

Financiële baten

Resultaat deelnemingen

Kosten M R/OR

Vergaderkosten

Representat iekosten (extern)

Deskundigen adviezen overige

Kosten onderwijs geschillen

EU R EU R EU R

2 0 17 B egro t ing  2 0 17 2 0 16

Dotat ie overige voorzieningen

Planmatig onderhoudsbeheer

Onderwijsleerpakket verbruik (OLP)   

Lease inventaris & apparatuur

ICT-hardware < € 1.000

ICT-Software < € 1.000 (geen OLP)

Telecommunicat iekosten

Port i en verzendkosten

Overige

Administrat ie en beheer

Kantoorbenodigdheden

Drukwerk

Onderwijsleerpakket methode (OLP)  

SWV/Leermiddelen rugzak-leerling /WSNS

PR & M arket ing

Bestuurs- vacat ie- reiskostenvergoeding

Overige lasten

Kosten netwerkbeheer

Onderhoud inventaris & apparatuur

Inventaris /  apparatuur /  leer- en hulpmiddelen

Aanschaf klein inventaris < € 1.000

Kosten zorgonderzoek leerlingen (incl. inhuur 3e)

Doorvergoeding gedetacheerde leerlingen

TSO kosten

BSO kosten

Bibliotheek/documentat iecentrum

Toetsen en testen

Culturele act iviteiten

Administrat iekantoor

Accountant

Juridische adviezen

Repro/drukwerk leermiddelen

Dit  betreft  het afboeken van act iva die niet meer in gebruik zijn per ult imo 2017 door het opheffen en overdragen van scholen of door vervroegde vervangingen en geact iveerde 

verbouwingskosten wegens de verhuizing van het stafbureau. 
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11.7 Segmentatie over 2017 met vergelijkende cijfers 2016 

Surplus SSKNH Surplus SSKNH

1. Activa

1.1. Vaste activa

1.2. Materiële vaste activa 2.910.644 47.196 3.164.722 63.805

1.3. Financiële vaste activa - - - -

Totaal vaste activa 2.910.644 47.196 3.164.722 63.805

1.2. Vlottende activa

1.2.2. Vorderingen 2.250.960 88.696 2.135.734 -182.591

1.2.4. Liquide middelen 6.203.372 457.627 5.729.019 521.578

Totaal vlottende activa 8.454.332 546.323 7.864.753 338.987

Totaal activa 11.364.976 593.519 11.029.475 402.792

2. Passiva

2.1. Eigen vermogen 6.774.963 261.737 6.342.726 259.110

2.2. Voorzieningen 2.180.002 145.324 2.255.795 85.510

2.4. Kortlopende schulden 2.410.011 186.458 2.430.954 58.172

Totaal passiva 11.364.976 593.519 11.029.475 402.792

SEGMENTATIE BALANS PER 31-12- 2017 EN 31-12-2016

 31-12-2017  31-12-2016

EUR EUR

 

Surplus SSKNH Surplus SSKNH

3. Baten

3.1. Rijksbijdragen 21.483.551 950.384 21.170.586 991.252

3.2. Overige overheidsbijdragen / 

subsidies overige overheden 177.064 1.777 139.971 36.429

3.5. Overige baten 868.910 5.092 916.245 463

Totaal baten 22.529.525 957.253 22.226.802 1.028.144

4 Lasten

4.1. Personeelslasten 17.756.389 701.078 18.288.350 708.295

4.2. Afschrijvingen 629.539 17.346 633.656 19.753

4.3. Huisvestingslasten 1.950.031 70.885 1.800.758 62.719

4.4. Overige lasten 1.758.974 164.928 1.663.504 251.004

Totaal lasten 22.094.933 954.237 22.386.268 1.041.771

Saldo baten en lasten 434.592 3.016 -159.466 -13.627

6. Financiële baten en lasten

Financieel resultaat -2.355 -389 12.386 1.962

Totaal resultaat 432.237 2.627 -147.080 -11.665

SEGMENTATIE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 EN VERGELIJKENDE CIJFERS 2016

2017 2016

EUR EUR
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11.8 Analyse enkelvoudig resultaat stichting Surplus 2017 ten opzichte van de begroting 2017 met 
vergelijkende cijfers 2016 

Realisatie Begroting Verschil tov Verschil Realisatie Verschil tov

Bedragen x € 1.000 2017 2017 begroting 2017 2016 realisatie 2016

EUR EUR EUR % EUR %

3.1. Rijksbijdragen 21.484 20.878 606 3% 21.171 1%

3.2. Overige overheidsbijdragen /

subsidies overige overheden 177 153 24 16% 140 26%

3.5. Overige baten 869 402 467 116% 916 -5%

Totaal baten 22.530 21.433 1.097 5% 22.227 1%

4.1. Personeelslasten 17.756 17.780 -24 0% 18.288 -3%

4.2. Afschrijvingen 630 655 -25 -4% 634 -1%

4.3. Huisvestingslasten 1.950 1.765 185 10% 1.801 8%

4.4. Overige lasten 1.759 1.568 191 12% 1.663 6%

Totaal lasten 22.095 21.768 327 2% 22.386 -1%

Saldo baten en lasten 435 -335 770 -230% -159 -374%

6.   Financiële baten en lasten

Financieel resultaat -2 20 -22 -112% 12 -120%

Totaal resultaat 433 -315 748 -237% -147 -394%

3.    Baten

4.  Lasten

 
Algemeen 
In deze paragraaf wordt een analyse gegeven van het enkelvoudige resultaat van Stichting Surplus. Afwijkingen in 
bovenstaande enkelvoudige staat van baten en lasten zijn veelal overeenkomstig de analyse van het 
geconsolideerde resultaat. Wij volstaan hier dan ook met een analyse op hoofdlijnen, waarbij wordt gerefereerd aan 
de analyse van het geconsolideerde resultaat. De verschillen tussen de analyse van het geconsolideerde en 
enkelvoudige resultaat zijn in zijn geheel te wijten aan het resultaat van SSKNH. De verschillen die het gevolg zijn 
van het resultaat van SSKNH zullen nader worden toegelicht. 
 
rubriek 3 Baten 

Het verschil in baten is te verklaren doordat de rijksbijdrage hoger is, o.a. door de aanpassing lumpsum, de 
verhoging van de prestatiebox en meer middelen vanuit de Regeling Opvang Vreemdelingen, meer baten vanuit 
detacheringen en vrijval van subsidies.  
 
rubriek 4.1 Personeelslasten 

De personele lasten zijn al grotendeels bij de geconsolideerde jaarrekening verklaard. Hoewel er extra is ingezet 
wegens zorgleerlingen en andere noodzakelijke inzet, hebben we minder kosten door lagere verzuim- en 
scholingskosten en de vrijval van personele voorzieningen. Wel hebben we fors meer ingezet voor de vervanging 
doordat we veel extern hebben moeten inhuren. 
 
rubriek 4.2 Afschrijvingen 

Deze kosten zijn lager dan begroot door het wegvallen van afschrijvingskosten door de verhuizing van het 
stafbureau (ineens afgeboekt, maar verantwoord onder post 4.4) en doordat er in de begroting wordt uitgegaan van 
investeren per begin van het boekjaar.  
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rubriek 4.3 Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn € 185.000 hoger dan begroot, wegens hogere schoonmaakkosten, een hogere dotatie 
aan de voorziening onderhoud en eenmalige verhuiskosten. 
 
rubriek 4.4 Overige lasten 

Deze post is ongeveer € 191.000 hoger dan begroot door hogere uitgaven voor leermiddelen (vooral licenties). 
Tevens hebben we hogere kosten door de kosten van de samenwerking, waardoor we meer deskundigen-advies 
nodig hadden dan onze stelpost. Ook zit in deze post de afboeking van de activa door de verhuizing van het 
stafbureau en enkele scholen . 
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11.9 Enkelvoudige balans Stichting Surplus per 31-12-2017 met vergelijkende cijfers 2016 

1. Activa

1.1. Vaste activa

1.2. Materiële vaste activa 2.910.644 3.164.722

1.3. Financiële vaste activa - -

Totaal vaste activa 2.910.644 3.164.722

1.2. Vlottende activa

1.2.2.Vorderingen 2.250.960 2.135.734

1.2.4.Liquide middelen 6.203.372 5.729.019

Totaal vlottende activa 8.454.332 7.864.753

Totaal activa 11.364.976 11.029.475

2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 6.774.963 6.342.726

2.2. Voorzieningen 2.180.002 2.255.795

2.4. Kortlopende schulden 2.410.011 2.430.954

Totaal passiva 11.364.976 11.029.475

Balans Stichting Surplus per 31-12-2017 en 31-12-2016

 31-12-2017  31-12-2016

EUR EUR
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11.10 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2017 inclusief vergelijkende cijfers over 2016 
Stichting Surplus 

3. Baten

3.1. Rijksbijdragen 21.483.551 20.878.491 21.170.586

3.2. Overige overheidsbijdragen /

subsidies overige overheden 177.064 152.527 139.971

3.5. Overige baten 868.910 401.579 916.245

Totaal baten 22.529.525 21.432.597 22.226.802

4. Lasten

4.1. Personeelslasten 17.756.389 17.780.393 18.288.350

4.2. Afschrijvingen 629.539 655.343 633.656

4.3. Huisvestingslasten 1.950.031 1.765.100 1.800.758

4.4. Overige lasten 1.758.974 1.567.523 1.663.504

Totaal lasten 22.094.933 21.768.359 22.386.268

Saldo baten en lasten 434.592 -335.762 -159.466

Financieel resultaat -2.355 19.920 12.386

Totaal resultaat 432.237 -315.842 -147.080

EUR EUR EUR

2017 Begroting 2017 2016

Staat van baten en lasten Stichting Surplus over 2017 en vergelijkende cijfers 2016

6.  Financiële baten en lasten
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11.11 Toelichting enkelvoudige balans Stichting Surplus 2017  met vergelijkende cijfers 2016 

  
 
 
rubriek 1.1.2.1 Gebouwen 

Alle gebouwen zijn economisch eigendom van de desbetreffende gemeente en worden derhalve niet geactiveerd. 
De gebouwen worden opgenomen indien er sprake is van economisch eigendom. 
 
Desinvesteringen 

De desinvesteringen hebben voornamelijk betrekking op activa gedesinvesteerd die niet meer op de scholen in 
gebruik waren en wegens de verhuizing van het stafbureau. 
 
 

1.2. Vlottende activa

1.2.2.1. 678.994 349.900

1.2.2.2. 998.353 1.043.712

1.2.2.3. - 105.812

- 4.418

- -

1.2.2.10. - 4.418

137.082 145.767

2.216 6.309

- -

434.315 479.816

1.2.2.15. 573.613 631.892

2 .2 50 .9 6 0 2 .13 5.73 4

 3 1- 12 - 2 0 17  3 1- 12 - 2 0 16

EU R EU R

1.2.4.1. 290 370

1.2.4.2. 6.203.082 5.728.649

1.2.4.3. - -

1.2.4.4. - -

6 .2 0 3 .3 72 5.72 9 .0 19

Personeel

Overige vorderingen

1.2 .2 .  V OR D ER IN GEN

Vooruitbetaalde posten

Te ontvangen rente

Vervangingsfonds

Overige

Overlopende act iva

Kasmiddelen

Tegoeden op bankrekeningen

Rekening courant tegoed Schakkistbankieren

Tot aal l iquide middelen

1.2 .4 .  LIQU ID E M ID D ELEN

Deposito's

Tot aal vorderingen

 3 1- 12 - 2 0 17  3 1- 12 - 2 0 16

EU R EU R

Debiteuren

OCW / EZ

Gemeenten

Overige

 
 
Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar. 
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2. P assiva

R esult aat Overige

mut at ies

EU R EU R

2.1.1.1. 5.614.053 470.198 - 6.084.251

2.1.1.2.

- - - -

100.000 - - 100.000

200.000 - - 200.000

- - - -

398.000 -29.273 - 368.727

30.673 -8.688 - 21.985

728.673 690.712

Tot aal eigen vermogen 6 .3 4 2 .72 6 4 3 2 .2 3 7 - 6 .774 .9 6 3

St and  per D ot at ie

Ont t rekking

en V rijval

R ent e 

mut at ies St and  per Loopt ijd Loopt ijd

1- 1- 2 0 17 3 1- 12 - 2 0 17 < 1 jaar > 1 jaar

EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R EU R

2.2.1. Personeelsvoorzieningen

WW-uitkering 219.431 - 39.772 -94.425 - 85.234 - 85.234

Jubileumgrat if icat ies 207.311 31.752 21.195 - 2.073 219.941 36.719 183.222

Spaarverlof 42.121 - 3.828 -38.293 - - - -

Langdurig zieken 91.706 7.192 70.382 - - 28.516 28.516 -

Overige 20.866 29.134 - - - 50.000 50.000 -

58 1.4 3 5 6 8 .0 78 13 5.177 - 13 2 .718 2 .0 73 3 8 3 .6 9 1 115.2 3 5 2 6 8 .4 56

2.2.3. Overige voorzieningen

Groot onderhoud 1.674.360 335.690 213.739 - - 1.796.311 585.000 1.211.311

Overige - - - - - - - -

1.6 74 .3 6 0 3 3 5.6 9 0 2 13 .73 9 - - 1.79 6 .3 11 58 5.0 0 0 1.2 11.3 11

2.255.795 403.768 348.916 -132.718 2.073 2.180.002 700.235 1.479.767

2.4.4. - -

2.4.8. 288.808 336.451

667.663 723.089

40.858 82.431

1.638 -

2.4.9. 710.159 805.520

2.4.10. 198.570 190.431

36.632 12.560

77.844 20.031

100 100

2.4.12. 114.576 32.691

230.699 -

155.786 111.398

550.654 579.026

32.065 17.000

12.500 6.523

116.194 351.914

2.4.19. 1.097.898 1.065.861

2 .4 10 .0 11 2 .4 3 0 .9 54

Tot aal voorz ieningen

Overige kort lopende schulden

Vooruitontvangen subsidies OCW / EZ

Crediteuren

OCW / EZ

Schulden ter zake van pensioenen

Overige

Gemeenten

Netto lonen

Loonheff ing

EU R EU R

St and  per St and  per 

1- 1- 2 0 17 3 1- 12 - 2 0 17

EU R EU R

2 .1. EIGEN  V ER M OGEN  ( na result aat best emming)

2 .2 . V OOR ZIEN IN GEN

2 .4 .  KOR TLOPEN D E SC HU LD EN

 3 1- 12 - 2 0 17  3 1- 12 - 2 0 16

Bestemmingsreserve Alle Kansen

Bestemmingsreserve passend onderwijs

Bestemmingsreserve BAPO

Bestemmingsreserve eerste waardering

Algemene reserve

Bestemmingsreserve publiek

Bestemmingsreserve dagarrangementen

Bestemmingsreserve IKC

Overige

Premies sociale verzekeringen

BTW

Belast ingen en premies sociale verzekeringen

Accountants- en administrat iekosten

Vooruitontvangen termijnen

Tot aal ko rt lopende schulden

Vakant iegeld en vakant iedagen

Vooruitontvangen investeringssubsidies

Overlopende passiva
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11.12 Toelichting enkelvoudige staat van baten en lasten Stichting Surplus 2017 met vergelijkende 
cijfers 2016 

 

3 . B at en

3 .1.1. R ijksb ijd ragen OC W  /  EZ

3.1.1.1. 20.117.662 19.431.444 19.835.019

3 .1.2 . Overige subsid ies OC W  /  EZ

- - -

564.862 479.312 459.912

- - -

3.1.2.1. 564.862 479.312 459.912

3 .1.3 . Inkomensoverdracht  van r i jksb ijd ragen

3.1.3.3. Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 791.281 967.735 875.655

791.281 967.735 875.655

Tot aal r i jksb ijd ragen 21.473.805 20.878.491 21.170.586

- - -

8.000 - -

33.646 43.088 33.645

24.978 31.400 24.945

72.669 73.872 90.718

3.2.2.2. 139.293 148.360 149.308

30.179 - -36.382

- - -

- - -

7.592 4.167 27.045

3.2.2.3. 37.771 4.167 -9.337

177.064 152.527 139.971

3.5.1. 201.383 212.333 251.412

3.5.2. 281.492 185.126 255.845

3.5.3. 4.550 1.483 23.994

3.5.4. 10.893 - 13.259

3.5.5. 3.275 1.900 8.850

3.5.10. 377.063 737 362.885

878.656 401.579 916.245

Overige overheden

Verhuur

Detachering personeel

Schenking

Sponsoring

Tot aal overige overheidsb ijd ragen /  subsid ies overige overheden

3 .5. Overige bat en

Tot aal overige bat en

Overige

Onderwijsbegeleidingsdienst

Loonsubsidie

Klokuren vergoeding

Overige

Overige gemeentelijke bijdragen

Ouderbijdragen

Overige

2 0 17 B egro t ing  2 0 17 2 0 16

EU R EU R EU R

3 .1. R ijksb ijd ragen

Overige subsidies OCW

Bruidsschat

Rijksbijdrage OCW

Geoormerkte OCW-subsidies

Niet-geoormerkte OCW-subsidies

Overige

3 .2 . Overige overheidsb ijd ragen /  subsid ies overige overheden

Vervangingsfonds

Weer Samen Naar School

Inkomsten REC
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Last en

12.932.169 12.933.965 13.521.667

1.861.156 1.839.210 1.935.862

468.188 465.622 452.857

25.771 23.282 33.322

1.799.281 1.552.075 1.587.114

4.1.1. 17.086.565 16.814.154 17.530.822

68.078 50.000 179.076

- - -

103.557 115.000 98.284

22.253 23.069 24.442

4.762 26.000 5.313

424.459 147.915 195.317

21.625 417 9.447

- - -

279.590 353.229 331.860

103.482 89.783 202.268

25.541 - -

19.901 35.246 17.760

-129.999 125.580 -84.874

4.1.2. 943.249 966.239 978.893

- - -

- - -

273.425 - 221.365

4.1.3. 273.425 - 221.365

17.756.389 17.780.393 18.288.350

71.101 41.110 69.966

558.438 614.233 563.690

- - -

629.539 655.343 633.656

4.3.1. 351.688 346.801 345.253

4.3.2. - - -

4.3.3. 78.228 43.199 71.505

4.3.4. 321.109 350.106 334.729

4.3.5. 636.525 605.703 636.285

4.3.6. 29.158 33.811 31.089

20.287 16.425 22.449

5.432 2.850 5.335

30.761 12.156 12.276

71.857 55.359 63.905

69.296 6.000 -21.014

4.3.7. 197.633 92.790 82.951

Jaarlijkse contractwerkzaamheden

Overige huisvest ingslasten

Overige

Schoonmaakkosten

Heff ingen

Afvalverwijdering

Kosten valsmeldingen beveiliging

Tuinonderhoud

Overige materiële vaste act iva

Huur

Verzekeringen

Onderhoud (klein onderhoud)

Energie en water

Vergoedingen Vervangingsfonds

Overige

Af: Ontvangen vergoedingen

Gebouwen

Inventaris en apparatuur

Tot aal personeelslast en

4 .2 . A f schrijvingen op  mat er iële vast e act iva

To t aal af schrijvingen op  mat er iële vast e act iva

EU R EU R EU R

4 .3 . Huisvest ingslast en

Kosten lief  en leed (intern)

Overige

Overige personele lasten

Vergoedingen Part icipat iefonds

SWV/Rugzak-leerling/WSNS

Kosten symbiose onderwijs

Kosten scholing en studiedagen (excl.OBD)

Kosten scholing/begeleiding OBD

Kosten Diagnost iek OBD/Exper.centrum

Personeel niet  in loondienst

Arbokosten

Kantinekosten

Wervingskosten personeel

Kosten ingehuurd schoolpersoneel

Premies Vervangingsfonds

Pensioenpremies

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Dotat ies personele voorzieningen

Sociale lasten

Premies Part icipat iefonds

4 .1. Personeelslast en

2 0 17 B egro t ing  2 0 17 2 0 16

EU R EU R EU R

Brutolonen en salarissen

2 0 17 B egro t ing  2 0 17 2 0 16

 



 

 89 

274.245 260.500 256.077

38.109 36.000 29.525

25.397 19.167 18.067

260.202 160.133 346.351

2.086 9.250 4.044

1.256 2.083 2.943

12.379 10.447 18.352

11.634 8.013 12.631

81.988 66.907 71.193

11.520 9.619 7.790

-125.232 50.208 -203.537

4.4.1. 593.584 632.327 563.436

62.057 53.137 69.089

7.200 5.660 6.353

297 - 5.947

25.723 22.541 26.427

- 5.850 459

41.436 28.738 37.296

136.713 115.926 145.571

42.758 93.703 54.962

153.399 134.217 165.902

767 1.710 4.635

112.070 108.602 130.116

306.262 209.095 252.921

615.256 547.327 608.536

17.645 17.875 12.996

22.759 34.975 23.790

33.100 26.633 38.588

8.644 7.842 11.655

16.870 4.675 14.586

14.902 14.313 29.756

210 - -

- - -

2.834 2.869 4.638

- - -

- - -

116.964 109.182 136.009

4.4.2. 868.933 772.435 890.116

4.4.3. - - -

24.327 12.875 21.392

30.793 31.631 34.806

11.464 12.000 11.648

15.283 10.738 16.678

5.384 11.345 5.322

25.051 15.833 30.202

3.553 2.930 4.163

21.621 4.946 20.036

9.333 12.350 9.631

15.565 14.080 15.780

134.083 20.000 40.294

4.4.5. 296.457 148.728 209.952

1.758.974 1.553.490 1.663.504

6.1. 2.623 20.000 16.871

5.2 - - -

5.3 - - -

5.4 - - -

6.2. 4.978 80 4.485

-2 .355 19.920 12.386

Administrat iekantoor

4 .4 . Overige last en

2 0 17 B egro t ing  2 0 17 2 0 16

EU R EU R EU R

Kantoorbenodigdheden

Drukwerk

Telecommunicat iekosten

Port i en verzendkosten

Overige

Accountant

Juridische adviezen

Deskundigen adviezen overige

Kosten onderwijs geschillen

Planmatig onderhoudsbeheer

ICT-hardware < € 1.000

ICT-Software < € 1.000 (geen OLP)

Bouw/beheer website-intranet

Administrat ie en beheer

Kosten netwerkbeheer

Onderhoud inventaris & apparatuur

Lease inventaris & apparatuur

Bibliotheek/documentat iecentrum

Toetsen en testen

Culturele act iviteiten

Onderwijsleerpakket methode (OLP)  

Onderwijsleerpakket verbruik (OLP)   

SWV/Leermiddelen rugzak-leerling /WSNS

Repro/drukwerk leermiddelen

Kosten beheer/ licent ies leermiddelen OLP

TSO kosten

BSO kosten

Overige lasten

Schoolreisjes/excursies

Sportdag/vieringen

Aanschaf klein inventaris < € 1.000

Kosten zorgonderzoek leerlingen (incl. inhuur 3e)

Doorvergoeding gedetacheerde leerlingen

Verzekeringen

Overige heff ingen (geen huisvest ing)

Kosten M R/OR

Vergaderkosten

Representat iekosten (extern)

Inventaris /  apparatuur /  leer- en hulpmiddelen

Dotat ie overige voorzieningen

Contrib/abonnementen & vakliteratuur

Contribut ies bestuurlijke organisat ies

Financiële baten

Resultaat deelnemingen

Waardeveranderingen f inanciële vaste act iva

Overige opbrengsten f inanciële vaste act iva

Financiële lasten

PR & M arket ing

Bestuurs-, vacat ie-, reiskostenvergoeding

Autokosten

Overige instellingskosten

Overige lasten

Tot aal overige last en

6 . F inanciële bat en en last en

Tot aal f inanciële bat en en last en

EU R EU R EU R

2 0 17 B egro t ing  2 0 17 2 0 16
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11.13 Wet Vermelding bezoldiging topfunctionarissen
Jaar 2017

Bestuur van Stichting Surplus

  ** Onbezoldigd bestuurder van

  Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland

Dienstbetrekking Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Functie(s) Aanvang

functie

Einde

functie

Taakom-

vang 

(fte)

Beloning Beloning

betaalbaar

 op termijn

Subtotaal 

bezoldiging

Onverschuldigd 

betaald bedrag 

bezoldiging

Totale

bezoldiging

Bezoldings-

maximum

Ja Mevrouw J.M.F. Vosbergen-den Teuling Bestuurder 01-01 31-12 1,0000 108.274€       16.691€         124.965€      -€                       124.965€               141.000€     

Ja De heer J.W. ** Deckers Bestuurder 01-01 31-12 0,0001 -€                -€                -€               -€                       -€                        -€              

Dienstbetrekking Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Functiecatego

rie

Aanvang

functie

Einde

functie

Beloning Beloning

betaalbaar

 op termijn

Subtotaal 

bezoldiging

Onverschuldigd 

betaald bedrag 

bezoldiging

Totale

bezoldiging

Bezoldings-

maximum

Ja Mevrouw S.M.M. Borgers Voorzitter 01-01 31-12 3.549€           -€                3.549€           -€                       3.549€                    21.150€       

Ja De heer O. Nieman Lid 01-01 31-12 2.636€           -€                2.636€           -€                       2.636€                    14.100€       

Ja De heer W.L. Cappon Lid 01-01 31-12 3.487€           -€                3.487€           -€                       3.487€                    14.100€       

Ja Mevrouw I. Stroet Lid 01-01 31-12 4.647€           -€                4.647€           -€                       4.647€                    14.100€       

Ja De heer S.K. Tan Lid 01-01 31-12 4.647€           -€                4.647€           -€                       4.647€                    14.100€       

Dienstbetrekking Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Functie(s) Aanvang

functie

Einde

functie

Taakom-

vang 

(fte)

Beloning Beloning

betaalbaar

 op termijn

Subtotaal 

bezoldiging

Onverschuldigd 

betaald bedrag 

bezoldiging

Totale

bezoldiging

Bezoldings-

maximum

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. -€                -€                -€               -€                       -€                        -€              

alsmede het bestuur van Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland

Leidinggevend 

topfunctionaris

Toezichthoudend 

Gewezen topfunctionaris
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<Vervolg>
Achternaam Motivering 

overschrijding 

bezoldigingsmax.

Toelichting 

overschrijding 

bezoldigingsmax.

Uitkering 

wegens 

beëindiging 

dienstverband

Herrekend 

WNT-maximum 

ontslagvergoeding

(Voorgaande)

 functies

Jaar 

einde 

dienstverband

Motivering 

overschrijding 

ontslagvergoedingsnorm

Toelichting 

overschrijding 

ontslagvergoedingsnorm

Vosbergen-den Teuling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Deckers n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Achternaam Motivering 

overschrijding 

bezoldigingsnorm

Toelichting 

overschrijding 

bezoldiging

Uitkering 

wegens 

beëindiging 

dienstverband

Herrekend 

WNT-maximum 

ontslagvergoeding

(Voorgaande)

 functies

Jaar 

einde 

dienstverband

Motivering 

overschrijding 

ontslagvergoedingsnorm

Toelichting 

overschrijding 

ontslagvergoedingsnorm

Borgers n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Nieman n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cappon n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Stroet n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Tan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Achternaam Motivering 

overschrijding 

bezoldigingsnorm

Toelichting 

overschrijding 

bezoldiging

Uitkering 

wegens 

beëindiging 

dienstverband

Herrekend 

WNT-maximum 

ontslagvergoeding

(Voorgaande)

 functies

Jaar 

einde 

dienstverband

Motivering 

overschrijding 

ontslagvergoedingsnorm

Toelichting 

overschrijding 

ontslagvergoedingsnorm

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Jaar 2016

Bestuur van Stichting Surplus

  ** Onbezoldigd bestuurder van

  Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland

Dienstbetrekking Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Functie(s) Aanvang

functie

Einde

functie

Taakom-

vang 

(fte)

Beloning Beloning

betaalbaar

 op termijn

Subtotaal 

bezoldiging

Onverschuldigd 

betaald bedrag 

bezoldiging

Totale

bezoldiging

Bezoldings-

maximum

Ja Mevrouw J.M.F. Vosbergen-den Teuling Bestuurder 01-01 31-12 1,0000 107.638€       14.318€                121.956€       -€                        121.956€               140.000€     

Ja De heer J.W. ** Deckers Bestuurder 01-01 31-12 0,0000 -€                -€                      -€                -€                        -€                        -€              

Dienstbetrekking Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Functiecatego

rie

Aanvang

functie

Einde

functie

Beloning Belastb.

Onkosten-

vergoedingen

Subtotaal 

bezoldiging

Beloning

betaalbaar

 op termijn

Totale

bezoldiging

Bezoldings-

maximum

Ja Mevrouw S.M.M. Borgers Voorzitter 01-01 31-12 3.392€           -€                      3.392€           -€                        3.392€                    21.000€       

Ja De heer O. Nieman Lid 01-01 31-12 2.625€           -€                      2.625€           -€                        2.625€                    14.000€       

Ja De heer W.L. Cappon Lid 01-01 31-12 2.500€           -€                      2.500€           -€                        2.500€                    14.000€       

Ja Mevrouw I. Stroet Lid 01-01 31-12 2.630€           -€                      2.630€           -€                        2.630€                    14.000€       

Ja De heer S.K. Tan Lid 01-01 31-12 3.250€           -€                      3.250€           -€                        3.250€                    14.000€       

Dienstbetrekking Aanhef Voor-

letters

Tussen-

voegsel

Achternaam Functie(s) Aanvang

functie

Einde

functie

Taakom-

vang 

(fte)

Beloning Belastb.

Onkosten-

vergoedingen

Subtotaal 

bezoldiging

Beloning

betaalbaar

 op termijn

Totale

bezoldiging

Bezoldings-

maximum

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. -€                -€                      -€                -€                        -€                        -€              

alsmede het bestuur van Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland

Leidinggevend 

topfunctionaris

Toezichthoudend 

Gewezen topfunctionaris
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11.14 Nevenfuncties van bestuurders en toezichthouders 

 

Nevenfuncties bestuurder en toezichthouders   
  
José Vosbergen  

onbezoldigd  
• Lid Raad van Advies van Pabo Inholland  
• Primarius Zaans Symfonie Orkest  

  
Saskia Borgers  

bezoldigd  
• Eigenaar van Borgers Management & Advies  
• Commissaris N.V. Noorderkwartier  
• Interimdirecteur van de Omgevingsdienst Groningen tot en met september ‘17  
  
onbezoldigd  
• Lid Raad van Advies Hartmans Netwerk  
• Lid Raad van Advies Famo  
• Bestuurslid Duinbehoud  

  
Irma Stroet  

bezoldigd  
• Manager Bedrijfsvoering – Jeugdbescherming regio Amsterdam  
  
onbezoldigd  
• Partijvoorzitter Gemeentebelangen – Opmeer  
• Lid algemeen bestuur Boerderijenstichting Noord-Holland  

  
Onno Nieman  

bezoldigd  
• Docent Bestuursacademie Nederland / NCOI  
• Directeur-eigenaar GPIM interim management en advies  
  
onbezoldigd  
• Voorzitter Interim Netwerk Amsterdam  

   
Rens Cappon  

onbezoldigd  
• Partijvoorzitter Lokale Politieke Partij JESS Schagen  
• Vice-voorzitter Dorpswerk Noord-holland  
• Bestuurslid Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK)  
• Voorzitter Stichting Cultuurhuis Markt 18 te Schagen  
• Adviseur Stichting Dorpsondersteuner Dirkshorn  
• Programmeur Nieuwjaarsconcert Schagen  
• Programmeur Uitmarkt Schagen  
• Dirigent Valkkoger Kamerkoor  

  
Steven Tan   

bezoldigd  
• Directeur Marcanti College, Esprit Scholen  
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11.15 Honorarium accountant 

 

Accountantshonoraria  2017 2016 

   EURO EURO 
Onderzoek van de jaarrekening 32.065 29.525 
Andere controle opdrachten 6.044 - 
Fiscale adviezen - - 
Andere niet-controlediensten - - 

   38.109 29.525 

          

     

11.16 Verbonden partijen (model E) 

vorm zetel activiteiten vermogen BW lidatie

31-12-2017

EUR EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

SSKVNH Stichting Anna Paulowna Overige 261.737 2.627 957.253 Nee 100 Ja

Stichting BAS Stichting Anna Paulowna Overige 8.505 192 855 Nee 0 Nee

Schoolrekeningen Stichting Anna Paulowna Overige Nee 0 Nee

Brede Scholen Stichting Anna Paulowna Overige 93.624 93.624 816.334 Nee 33 Nee

Meerderheidsdeelneming

Minderheidsdeelneming

 
 
Personele Unie          
Her bestuur van Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland (SSKVNH) bestaat uit de 
bestuurder van Stichting Surplus en een van de twee bestuurders van Stichting Kopwerk. De 
bestuurder van Stichting Surplus is de dagelijks bestuurder. Hierdoor heeft het bestuur van Stichting 
Surplus meer dan 50% zeggenschap over SSKVNH. Ieder besluit dat Stichting Surplus neemt, geldt 
automatisch ook voor SSKVNH, tenzij hiervan uitdrukkelijk in de besluitvorming wordt afgewezen. 
            
Stichting Buitenschoolse Activiteiten Surplus (BAS)       
Op 26 maart 2007 is Stichting Buitenschoolse Activiteiten Surplus (Stichting BAS) opgericht met als 
doel het opzetten en bevorderen van activiteiten die het onderwijs aan scholen ondersteunen, zoals 
voor-, tussen- en naschoolse opvang. Deze stichting heeft een eigen bestuur en werkt nauw samen 
met de scholen van Stichting Surplus. Aangezien Surplus geen overheersende zeggenschap kan 
uitoefenen op de samenstelling van het bestuur van de stichting en ook niet de centrale leiding heeft 
over de stichting, valt de Stichting BAS Surplus niet onder de consolidatieverplichting. Stichting BAS 
heeft een eigen jaarrekening opgemaakt.       
       
Stichting Beheer Brede Scholen Kop van Noord-Holland      
Per 13 maart 2009 heeft Surplus, samen met Stichting Sarkon en Stichting Kopwerk een 
beheersstichting opgericht: Stichting Beheer Brede Scholen Kop van Noord-Holland. De stichting 
heeft het doel om de brede scholen in stand te houden, te beheren en te exploiteren en voorts al 
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin des woords. Surplus neemt voor 33% deel aan deze Stichting. Aangezien 
Surplus geen overheersende zeggenschap kan uitoefenen op de samenstelling van het bestuur van 
de stichting en ook niet  de centrale leiding heeft over de stichting, valt de Stichting Beheer Brede 
Scholen Kop van Noord-Holland niet onder de consolidatieverplichting. Stichting Surplus heeft per 1-
4-2017 het penvoerderschap van SBBK overgenomen van Stichting Sarkon.   
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Stichting Schoolrekeningen Surplus        
De gelden van de medezeggenschapsraden en de ouderraden zijn om juridische redenen 
ondergebracht bij een aparte stichting. Het bestuur wordt gevormd uit een leerkracht, een ouder en 
een directeur. Aangezien Surplus geen overheersende zeggenschap kan uitoefenen op de 
samenstelling van het bestuur van de stichting en ook niet de centrale leiding heeft over de stichting, 
valt de Stichting Schoolrekeningen Surplus niet onder de consolidatieverplichting.  
          
Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland     
Op 13 september 2013 is de Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland opgericht. 
Deze stichting wordt bestuurd vanuit vertegenwoordigers van de aangesloten bevoegd gezagen. De 
stichting heeft als doel om te zorgen voor het vormen en in stand houden van een regionaal 
samenwerkingsverband in de zin van artikel 18a lid 2 van de WPO. het realiseren van een 
samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle scholen in het 
werkgebied, een ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen, het bevorderen van 
samenwerking tussen de stichting en bevoegd gezagen binnen en buiten de regio, alsmede met 
andere organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van onderwijs in de brede zin van het woord en 
het uitoefenen van de door bevoegd gezagsorganen aan de stichting overgedragen taken, De 
stichting kent geen winstoogmerk. Jaarlijks wordt in het ondersteuningsplan een opgave verstrekt van 
de besteding van de zorgmiddelen. Voor Surplus betreft dit ongeveer € 300.000 - € 400.000 per 
schooljaar.           
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11.17 Verantwoording Subsidies (Model G)
41438 Stichting Surplus

Omschrijving Prestatie afgerond

Kenmerk Datum

- Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 09-17 DL/B/110284 18-05-2009

   - Subsidie voor studieverlof 2017 20-09-2017 Ja

Omschrijving Bedrag van Ontvangen Lasten saldo Ontvangen Lasten Saldo Prestatie

Kenmerk Datum de toewijzing t/m t/m 01-01-2017 31-12-2017 afgerond

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Omschrijving Bedrag van Ontvangen Lasten saldo Ontvangen Lasten Te verrekenen

Kenmerk Datum de toewijzing t/m t/m 01-01-2017 31-12-2017

EUR EUR EUR EUR EUR

- 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Omschrijving Bedrag van Ontvangen Lasten saldo Ontvangen Lasten Saldo Saldo nog te

Kenmerk Datum de toewijzing t/m t/m 01-01-2017 31-12-2017 besteden

31-12-2017

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule, beknopt

G2A Subsidies met verrekeningsclausule aflopend

G2B Subsidies met verrekeningsclausule doorlopend

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule, uitgebreid
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41438 Stichting Surplus

Omschrijving Prestatie afgerond

Kenmerk Datum

- Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 09-17 DL/B/110284 18-05-2009

   - Subsidie voor studieverlof 2017 20-09-2017 Ja

Omschrijving Bedrag van Ontvangen Lasten saldo Ontvangen Lasten Saldo Prestatie

Kenmerk Datum de toewijzing t/m t/m 01-01-2017 31-12-2017 afgerond

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Omschrijving Bedrag van Ontvangen Lasten saldo Ontvangen Lasten Te verrekenen

Kenmerk Datum de toewijzing t/m t/m 01-01-2017 31-12-2017

EUR EUR EUR EUR EUR

- 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Omschrijving Bedrag van Ontvangen Lasten saldo Ontvangen Lasten Saldo Saldo nog te

Kenmerk Datum de toewijzing t/m t/m 01-01-2017 31-12-2017 besteden

31-12-2017

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule, beknopt

G2A Subsidies met verrekeningsclausule aflopend

G2B Subsidies met verrekeningsclausule doorlopend

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule, uitgebreid

 
 
 
 
 
 

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule, beknopt

Omschrijving Prestatie afgerond

Kenmerk Datum

- Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 09-17 DL/B/110284 18-05-2009

   - Subsidie voor studieverlof 2017 20-09-2017 Ja

Omschrijving Bedrag van Ontvangen Lasten saldo Ontvangen Lasten Saldo Prestatie

Kenmerk Datum de toewijzing t/m t/m 01-01-2017 31-12-2017 afgerond

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Omschrijving Bedrag van Ontvangen Lasten saldo Ontvangen Lasten Te verrekenen

Kenmerk Datum de toewijzing t/m t/m 01-01-2017 31-12-2017

EUR EUR EUR EUR EUR

- 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Omschrijving Bedrag van Ontvangen Lasten saldo Ontvangen Lasten Saldo Saldo nog te

Kenmerk Datum de toewijzing t/m t/m 01-01-2017 31-12-2017 besteden

31-12-2017

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

85217 Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule, uitgebreid

G2A Subsidies met verrekeningsclausule aflopend

G2B Subsidies met verrekeningsclausule doorlopend

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing



 

 99 

Deel 3: Overige gegevens en bijlagen 
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12 Overige gegevens 

12.1 Controleverklaring onafhankelijke accountant 

 
 



Horlings
Nexia
Aan de raad van toezicht en
het college van bestuur van
Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus
De Verwachting 7
1761VM ANNA PAULOWNA

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het jaarverclag opgenomen jaarrekening 2O!7

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 20t7 van Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus te Anna Paulowna
gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
o Geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van

het vermogen van Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus op 31 december 2017 en van het
resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling jaaruerslaggeving onderwijs;

o zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 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 OC\¡V 2017.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis Yoor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands rechÇ waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan
zijn beschreven in de sectie'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onaftrankelijk van Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus , 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 geschiK is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverclag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaaruerslag andere informatie, die bestaat uit:
o het bestuurwerslag;
o de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

o met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële añ¡rijkingen bevat;
o alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaaruerslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2.

Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 20t7 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 añruijkingen bevat.
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaaruerslaggeving onderwijs, paragraaf

2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 20t7 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van 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 iaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur añaregen of de stichting in staat is om haar
activiteiten in continuiteit vooft te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur
de jaarrekeningopmaken op basis van de continu'rteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het voornemen
heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is. Het college van bestuur moet gebeuftenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de stichting haar activiteiten in continuì'teit 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 stichting.

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.

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

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.

Amsterdam, 19 juni 2018

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V

(Was getekend)

Mevrouw C. Rabe
Registeraccountant



Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelworming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:

o het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afrvijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een añruijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspann¡ng, 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 stichting;

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

o het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuTteitsveronderstelling 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 stichting haar activiteiten in continuiteit kan vooftzetten.
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 gebeuftenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuì'teit niet langer kan handhaven;

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

o 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.
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12.2 Bestemming resultaat 

 

 
Bestemmingsreserve eerste waardering 

Deze reserve valt jaarlijks vrij met het bedrag dat gelijk staat aan de afschrijvingskosten van de activa dat op de 

'startbalans' is gekomen toen de lumpsum zijn intrede deed.  

 

Voorstel: Geen beleidswijziging in 2017, vermindering -/- € 8.899 (2016:-/- € 20.579). 

 

Bestemmingsreserve BAPO 

In de lumpsum zit 2% opgenomen voor de dekking van de BAPO-kosten. Het verschil tussen de 2% en de werkelijke 

BAPO kosten valt jaarlijks vrij uit de bestemmingsreserve. Normaliter zou er voor een dergelijk recht een voorziening 

worden gevormd, maar in dit geval heeft het ministerie bepaald dat dit niet is toegestaan. Door gebruik te maken van 

een bestemmingsreserve blijft zichtbaar wat het bedrag is dat aangehouden moet worden ter dekking van de 

‘gespaarde’ BAPO-uren. De vrijval bedraagt in 2017: € 29.273,- (2016: € 32.106) Met dit bedrag wordt de 

bestemmingsreserve in 2017 verlaagd. 

 

Voorstel: Geen beleidswijziging in 2017. Resterend bedrag: € 368.727,-.  

 

Bestemmingsreserve IKC (kindcentra) 

De komende jaren gaat Surplus op verschillende plekken onderzoek doen naar de vorming van IKC’s, door ons 

kindcentra genoemd, en ook daadwerkelijk over tot strategische samenwerkingen op dit gebied. Tot op heden zijn er 

geen middelen beschikbaar gekomen vanuit de gemeenten en het ministerie. Surplus vindt het van groot belang om 

hierin te investeren, aangezien kindcentra als speerpunt zijn opgenomen in het strategisch beleid van Surplus. Voor 

de financiering van kosten ter voorbereiding op de samenwerking in kindcentra wordt een bedrag van maximaal € 

100.000,- gereserveerd. Dit geld is bedoeld ter co-financiering van de vorming van een kindcentrum. Voorbeelden 

van bestedingsdoelen zijn het financieren van projectleiders, scholing en visieontwikkeling op de scholen.  

 

Voorstel: In 2017 is een bedrag van € 55.172 (2016: 81.551) besteed. Gezien het feit dat we de komende jaren nog 

op meerdere plekken kindcentra gaan ontwikkelen is het voorstel om de bestemmingsreserve op het maximale 

bedrag te houden. Resterend bedrag: € 100.000,-. (In bovenstaande resultaatbestemming is de onttrekking en de toevoeging per 

saldo nihil.) 
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Bestemmingsreserve ‘Alle Kansen’ 

In het najaar van 2016 is door het procesteam Bedrijfsvoering het voorstel gedaan om het beleid rondom de 

schoolreserves te wijzigen. Hiervoor in de plaats is een bestemmingsreserve Alle Kansen geïntroduceerd. De 

maximale hoogte bedraagt € 200.000,-. In 2017 zijn er diverse projecten vanuit het ‘Alle Kansen-fonds’ gefinancierd. 

Enkele ervan lopen nog door. Twee keer per jaar kunnen nieuwe aanvragen worden gedaan.  

 

Voorstel: In 2017 is een bedrag van € 50.000 (2016: n.v.t.) besteed. Gezien het feit dat we de komende jaren nog 

willen blijven investeren in innovatie en ontwikkeling op de scholen is het voorstel om de bestemmingsreserve op het 

maximale bedrag te houden. Resterend bedrag: € 200.000,-. (In bovenstaande resultaatbestemming is de onttrekking en de 

toevoeging per saldo nihil.) 
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13 Bijlagen 

13.1 Gegevens over de rechtspersoon 

Dit is een geconsolideerde jaarrekening die de financiële gegevens bevat van Stichting Surplus (41438) en Stichting 
Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland (85217).      
         

Bestuursnummer 41438  

Naam instelling  Stichting Surplus 

KvK 37109396 

  

Bestuursnummer 85217 

Naam Instelling  Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland 

KvK 41239435 

  

Adres  De Verwachting 7  

Postadres Postbus 19  

Postcode / Plaats 1761 VM Anna Paulowna  

  

Telefoon 0223-203000 

E-mail  info@stichtingsurplus.nl 

Internetsite www.stichtingsurplus.nl 

  

Contactpersoon S. Plomp 

Telefoon 0223-203000 

E-mail s.plomp@stichtingsurplus.nl 

 
  

mailto:info@stichtingsurplus.nl
mailto:s.plomp@stichtingsurplus.nl
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13.2 Organogram 
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13.3 Klachten 

Bij het bestuur van Surplus zijn in 2017 vijf klachten binnengekomen. Twee daarvan zijn naar tevredenheid 
afgehandeld en één klacht is nog in behandeling. De vierde klacht is door de ouders ingetrokken toen de leerling 
verhuisde en daardoor naar een andere school gaat. Eén klacht is terechtgekomen bij de Commissie 
Onderwijsgeschillen, die Surplus in het gelijk stelde, maar wel een advies gaf over verbetering van de communicatie. 
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13.4 Waardering Inspectie van het onderwijs 

Waardering Inspectie van het onderwijs 
Op 31 december 2017 hadden alle Surplusscholen een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs.  
 
Waardering onderwijskwaliteit 
In 2017 heeft een aantal scholen gekozen voor de IEP-toets in plaats van de Cito-toets. De eerste ervaringen 
daarmee zijn positief. De opbrengsten per school zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl.   
Vier scholen kregen een waarschuwing van de inspectie. Op deze scholen is een audit uitgevoerd en wordt een 
verbeterplan uitgevoerd.   
We definiëren de kwaliteit van ons onderwijs veel breder dan alleen de opbrengsten voor taal en rekenen volgens de 
inspectie-normen.  Pedagogisch klimaat, prikkelen van de nieuwsgierigheid van kinderen en levensecht onderwijs 
zijn voor ons belangrijke begrippen die ook vallen onder onze kwaliteitsdefinitie. Ons systeem van kwaliteitszorg is 
elders in dit verslag beschreven (zie speerpunt 1).  
  

http://www.scholenopdekaart.nl/
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13.5 Overzicht scholen met directies en leerlingaantallen 

 
  

Leerlingtelling 1-10-2017 Surplus
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10DC De Tweewegen 217 201 199 186 179 -7 -20 184 45 139 Holllands Kroon (AP)

18KG De Sluis 173 167 168 209 228 19 60 234 45 189 Holllands Kroon (AP)

18LR De Meerpaal 151 144 130 122 110 -12 -20 113 45 68 Holllands Kroon (AP)

18NG De Zandhorst 77 76 80 69 62 -7 -18 63 45 18 Holllands Kroon (AP)

618 588 577 586 579 -7 2 594 Totaal Hol.Kroon (AP)

03CV De Zwerm St. 78 75 78 81 79 -2 1 81 69 12 Schagen (HK) 

18FI Torenven 355 350 340 306 272 -34 -68 280 69 211 Schagen (HK) 

18FN De Meerkoet 135 128 123 118 114 -4 -9 117 69 48 Schagen (HK) 

568 553 541 505 465 -40 -76 478 Totaal Schagen (HK)

09HO De Schakel 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 Hollands Kroon (ND)

10UU Op Avontuur 127 126 115 109 105 -4 -10 108 45 63 Hollands Kroon (ND)

11GM De Snip 182 177 193 168 167 -1 -26 172 45 127 Hollands Kroon (ND)

11SF De Kolk 48 37 29 0 0 0 -29 0 45 -45 Hollands Kroon (ND)

12CQ Oude Niedorp 42 28 0 0 0 0 0 0 45 45 Hollands Kroon (ND)

12LR De Boet 84 72 0 0 0 0 0 0 45 45 Hollands Kroon (ND)

12TU De Mient 169 169 191 211 216 5 25 222 45 177 Hollands Kroon (ND)

652 609 528 488 488 0 -40 502 Totaal Hol. Kroon (ND)

10DZ De Marske 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 Hollands Kroon (WR)

10VM De Kei 263 237 222 206 201 -5 -21 207 45 162 Hollands Kroon (WR)

11JL De Dentele 63 54 0 0 0 0 0 0 45 45 Hollands Kroon (WR)

11VC Oosterlanderschool 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 Hollands Kroon (WR)

12ER t Span 169 163 157 164 158 -6 1 162 45 117 Hollands Kroon (WR)

495 454 379 370 359 -11 -20 369 Totaal Hol. Kroon (WR)

07FE De Meertuin 136 169 165 144 140 -4 -25 144 45 99 Hollands Kroon (WM)

12YF De Peppel 108 104 98 126 136 10 38 140 45 95 Hollands Kroon (WM)

13ED De Zilvermeeuw 99 96 90 116 117 1 27 120 45 75 Hollands Kroon (WM)

13JM De Triangel 105 105 98 102 106 4 8 109 45 64 Hollands Kroon (WM)

448 474 451 488 499 11 48 513 Totaal Hol. Kroon (WM)

18EK Frankendael 143 137 129 114 105 -9 -24 108 69 39 Schagen (ZP)

18OY De Brug 115 107 99 84 81 -3 -18 83 69 14 Schagen (ZP)

18QC t Zwanenest 140 135 129 113 115 2 -14 118 69 49 Schagen (ZP)

18RE De Bijenkorf 47 41 0 0 0 0 0 0 69 72 Schagen (ZP)

18SE De Springschans 196 189 178 176 149 -27 -29 153 69 84 Schagen (ZP)

18SZ De Zandhope 67 67 80 77 77 0 -3 79 69 10 Schagen (ZP)

708 676 615 564 527 -37 -88 541 Totaal Schagen (ZP)

Totaal 3489 3354 3091 3001 2917 -84 -174

Groeipercentage excl. Schagen -5,6% -3,9% -7,8% -2,9% -13,0%

10BW SO Burg. de Wildeschool 183 200 0 0 0 0 0 0 0 0 Schagen

10TS VSO Hendrik Mol 68 45 0 0 0 0 0 0 0 0 Schagen

11HX SBO De Tender 98 88 95 97 91 -6 -4 93 0 93 Schagen

Totaal VSO, SO, SBAO 349 333 95 97 91 -6 -4 93 0 93

11TR De Julianaschool 304 311 322 340 342 2 20 352 69 283 Schagen

12MS De Keerkring 239 208 245 222 198 -24 -47 203 69 134 Schagen

12UU De Nico Tinbergen 116 105 109 114 102 -12 -7 105 69 36 Schagen

Totaal PO 659 624 676 676 642 -34 -34 Totaal

1008 957 771 773 733 -40 -38 753 Totaal Schagen

Totaal 4497 4311 3862 3774 3650 -124 -212
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13.6 Basisgegevens geledingen Surplus en SSKNH 

Per 31-12-2017 
 
- Raad van Toezicht Stichting Surplus 
alsmede van Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord Holland 
Saskia Borgers, voorzitter 
Onno Nieman, vice-voorzitter 
Rens Cappon, lid 
Irma Stroet, lid 
Steven Tan, lid 
 
- Bestuur Stichting Surplus 
José Vosbergen, bestuurder 
 
- Bestuur Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland 
José Vosbergen, bestuurder 
John Deckers, bestuurder 
 
- Stafbureau Surplus 
Gerda Blokdijk, stafmedewerker Onderwijsontwikkeling en professionalisering 
Jennifer van Dalen, stafmedewerker Personeel 
Ton Dekkers, stafmedewerker Huisvesting 
Lex Dral, stafmedewerker Onderwijs en ICT 
Eva Groslot, stafmedewerker Communicatie 
Jacqueline Kelderman, management assistent 
Stephan Plomp, Controller  
Martin Schouten, directeur onderwijs 
Daniëlle Sleper, secretaresse 
Ap Strampel, directeur algemene zaken 
Susan van der Zee, secretaresse 
 
- Bestuur Stichting BAS 
José Vosbergen, voorzitter 
Albert van Duin 
Liesbeth Karsten 
Piet Koopman 
 
- Dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: 
Katelijne van Spronsen, voorzitter 
Maikel Bauer, vice-voorzitter 
 
Bereikbaarheid GMR: secretariaatgmr@stichtingsurplus.nl  
 
 
  

mailto:secretariaatgmr@stichtingsurplus.nl
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- Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
 
Personeelsgeleding 
Juul de Coninck 
Sylvia Dekker  
Elly Ruygh 
  
Extern voorzitter 
Sandra Koentjes 
 

Oudergeleding 
Maikel Bauer 
Sef Hendrickx 
Katelijne van Spronsen 
 

 
- Directeuren: 
Karin Arends 
Judith Bakker 
Nellie Beers 
Louise Bos 
Wilma Duijf 
Rogier van Dijk 
Jan Jaap Engel   
Nel Groet 
Marjo Hakvoort 
Ina Hemmer   
Astrid Keijzer – Kaan 
Monique van Klaveren 
 

 
Eveline van Mameren 
Gerda Mooij 
Petra Bakker 
Gert-Jan Riemers 
Marie-José Tinebra 
Wim Schölzel 
Peter Smit 
Roel de Vries 
Stef de Waard 
Claudia Wilmink 
Annemiek Zuiker 

 
- Clusters  
Cluster 1 
Gerda Blokdijk 
Louise Bos 
Ina Hemmer 
Monique van Klaveren 
Peter Smit 
Roel de Vries 
 
Cluster 2 
Wilma Duijf 
Jan Jaap Engel 
Marjo Hakvoort 
Wim Schölzel 
Marie-José Tinebra 
Stef de Waard 
Annemiek Zuiker 
 

 
Cluster 3 
Karin Arends 
Petra Bakker 
Nel Groet 
Gert-Jan Riemers 
Ap Strampel 
 
 
Cluster 4 
Judith Bakker 
Rogier van Dijk 
Astrid Keijzer - Kaan 
Eveline van Mameren 
Martin Schouten 
Claudia Wilmink 
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- Procesteams 
Bedrijfsvoering 
Karin Arends 
Ton Dekkers 
Rogier van Dijk 
Stephan Plomp 
Martin Schouten 
Marie-José Tinebra 
Roel de Vries 
 
Opbrengstgericht werken 
Judith Bakker 
Ina Hemmer 
Gert-Jan Riemers 
Wim Schölzel 
 
 
Personeel 
Gerda Blokdijk 
Jennifer van Dalen 
Jan Jaap Engel 
Marjo Hakvoort 
Astrid Keijzer-Kaan  
Ap Strampel 
Annemieke Zuiker 
 
 
- Overig 
Redactiecommissie Parameter 
Lex Dral 
Wilma Duijf 
Eva Groslot 
Monique Ooms (extern) 
 
Redactie website en nieuwsbrief WIJ Land 
Eva Groslot 
Monique Ooms (extern) 
Peter Poortman (Kopwerk-Schooltij) 
Martin Schouten 
Freek Steeman (Kopwerk-Schooltij) 
 
Projectgroep Alle Kansen op school 
Lex Dral 
Wilma Duijf 
Eva Groslot 
Astrid Keijzer-Kaan 
Eveline van Mameren 
Martin Schouten 
Laurens van Vliet (projectleider) 
 
 
 
 
 

 
Kindgericht onderwijs 
Louise Bos 
Lex Dral 
Wilma Duijf 
Eveline van Mameren 
 
 
 
 
Ouderbetrokkenheid 
Petra Bakker 
Nel Groet 
Eva Groslot 
Peter Smit 
Stef de Waard 
Claudia Wilmink 
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13.7 Personele kengetallen Surplus en SSKNH per 31-12-2017 
 

 

Aantal medewerkers per leeftijdscategorie 

    
Categorie Vrouw Man Totalen 
    
Jonger dan 20 0 0 0 

20 - 25 13 0 13 

25 - 30 21 1 22 

30 - 35 48 6 54 

35 - 40 43 9 52 

40 - 45 29 4 33 

45 - 50 27 7 34 

50 - 55 42 2 44 

55 - 60 55 9 64 

60 - 65 42 18 60 

65 en ouder 2 1 3 

    
Totalen  322 57 379 

 
 
 

Leeftijdsopbouw vrouw / man per 31-12-2017 

 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
 
De leeftijdsopbouw bij Surplus is redelijk gelijk verdeeld over de verschillende jaren. De groepen 20 – 30 jarigen en 
45 – 50 jarigen zijn iets minder vertegenwoordigd.  
Zo’n 40 medewerkers zullen de komende 5 jaren met (pré-)pensioen gaan.  
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Aantal medewerkers per leeftijdscategorie op 31-12-2017 

 
 

 
 
 
al medewerkers per leeftijdscategorie op 31-12-2017 
Aantal medewerkerAant31-12-2017 
Aantal medewerkers per leeftijdscategorie op 31-12-2017 
 
 
 
medewerkers per leeftijdscategorie op 31-12-2017 
 

Verhouding vrouw / man per 31-12-2017 

 

 
 
Vergeleken met 2016 is deze verhouding stabiel. In 2017 zijn we gestart met een project om meer mannelijke 
leerkrachten voor de klas te krijgen en te houden o.a. door een netwerk van mannelijke leerkrachten en stagiaires. 
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Aantal medewerkers verdeeld over functiecategorieën: 
 

Aantal medewerkers per functiecategorie 

    
Categorie Vrouw Man Totalen 
    
DIR 12 10 22 

OP 258 34 292 

OOP 51 13 64 

POB 1 0 1 

    
Totalen 322 57 379 

 
(DIR = Directie; OP = Onderwijzend Personeel; OOP = Onderwijsondersteunend Personeel; POB = Bestuurder.) 
 
Aantal medewerkers verdeeld over de omvang van de aanstellingen (in werktijdfactoren):  
 

Aantal medewerkers WTF categorie 

    
Categorie Vrouw Man Totalen 
    
0,0000 - 0,2000 41 12 53 

0,2000 - 0,4000 32 7 39 

0,4000 - 0,6000 81 3 84 

0,6000 - 0,8000 88 5 93 

0,8000 - 1,0000 40 14 54 

Fulltime 40 16 56 

    
Totalen 322 57 379 

 
Omvang bezetting (in werktijdfactoren) per functiecategorie: 
 

Aantal WTF per functiecategorie 

    
Categorie Vrouw Man Totalen 
    
DIR 11,3 9,7 21,0 

OP 183,7 30,7 214,4 

OOP 23,5 7,4 30,8 

POB 1 0 1 

    
Totalen 219,4 47,8 267,2 
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Personele kengetallen Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland (SSKNH) per 
31-12-2017 
 

Verzuimcijfers Surplus en SSKVNH over 2017 

 
 

 
 
 

    

PO 
landelijk 

Surplus / 
SSKVNH 

Verzuimpercentage 2015 6,4 5,12 

2016 6,3 5,87 

2017 n.n.b. 5,88 

        

Meldingsfrequentie 2015 1,1 0,94 

2016 1,2 0,97 

2017 n.n.b. 0,76 

        

Gemiddelde verzuimduur 2015 20 30 

2016 20 26 

2017 n.n.b. 30 

        

Niet-Verzuimend 2015 48,3 48,3 

2016 44,3 45,9 

2017 n.n.b. 50 

 
 
Het verzuimpercentage in 2017 was 5,88%. In 2016 was dat 5,87%. Dat is een stijging van 0,01%. Een lichte stijging 
en toch binnen de marges die we wilden. We streven namelijk naar een lager verzuimpercentage dan het 
gemiddelde in de regio. Het gemiddelde in de regio is 6 – 6,5% (Bron: arbeidsmarktplatform PO). Dat doel is 
gehaald. Toch is 5,88% verzuim hoog. Dat betekent dat er gemiddeld elke dag 16 medewerkers afwezig zijn in 
verband met verzuim.  
 
De opbouw van het verzuim is veranderd in 2017 ten opzichte van 2016. Positief is dat de frequentie van ziekmelden 
is gedaald en het aantal medewerkers dat zich niet heeft ziekgemeld in 2017 is gestegen. Helaas is het 
verzuimpercentage gelijk gebleven, omdat de duur van het verzuim is gestegen van 26 dagen naar 30 dagen.  
 

Geslacht Totaal Vrouw Man

Fte 278 230 48

Fte verzuim 16,3 14,6 1,8

Aantal mdw. 218 191 27

Herstel meld. 312 278 34

Aantal ziekmeld. 299 265 34

Verzuim% 5,88% 6,34% 3,63%

Kort 0,82% 0,84% 0,69%

Middel 1,14% 1,07% 1,45%

Lang 3,06% 3,38% 1,49%

Langer  dan 1 jr. 0,87% 1,05% 0,00%

Langer  dan 2 jr. 0 0 0

Gemiddelde verzuim duur 31,05 32,15

Verzuim frequentie 0,76 0,79 0,59

% Nul verzuim 50,00% 49,07% 55,74%
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Ten opzichte van de landelijke verzuimcijfers in het primair onderwijs over de afgelopen drie jaren (Bron: 
Vervangingsfonds) is ons verzuimpercentage lager. Terwijl de gemiddelde verzuimduur hoger ligt. In 2018 gaan wij 
ons richten op het aanpakken van de verzuimduur.  
 
Dat is ook zichtbaar in onderstaande weergave van het voortschrijdend verzuimpercentage. De grafiek is per maand 
verdeeld in verschillende klassen (van licht naar donker: kort, middellang, lang, langer dan 1 jaar). Het gedeelte 
langdurig verzuim wordt een steeds groter deel van het verzuim.  
 
 

Voortschrijdend Verzuimpercentage (2016 en 2017) 

 
Verzuimcijfers Surplus en SSKVNH over 2017 

 
 
Verzuim- en arbobeleid 

• Voor de begeleiding van medewerkers op preventief en curatief gebied maken wij gebruik van de expertise 
van een bedrijfsarts en een arbeidsdeskundige. Er wordt onderscheid gemaakt in begeleiding op medisch 
gebied en op gedrag. Een verzuimcoördinator monitort de dossiers en de leidinggevende is de casemanager 
van de medewerker.  

• Sociaal Medisch Team overleg, waarbij de verschillende betrokkenen afstemmen, is op aanvraag en niet 
meer structureel ingepland. Dat sluit beter aan bij de behoefte.  

• Surplus en SSKVNH zijn eigenrisicodrager voor de WGA en de ZW. Dat betekent dat er een 
verantwoordelijkheid blijft als een medewerker arbeidsongeschikt of ziek uit dienst gaat.  

• Ook zijn wij eigenrisicodrager voor het Vervangingsfonds. Dat betekent dat wij de vervangingskosten als 
gevolg van verzuim zelf betalen en daarvoor geen premie meer afdragen aan het Vervangingsfonds.  

• Jaarlijks is er een training voor leidinggevenden op het sturen van gedrag bij verzuim. De inhoud van de 
training wordt bepaald op basis van verzuim van het afgelopen jaar. In 2017 was het thema: effectief 
communiceren, rekening houdend met de behoefte van de medewerker en de organisatie.  

• Procesteam Personeel is aan het onderzoeken welke tools wij het beste kunnen inzetten om uitval als 
gevolg van werkdruk te voorkomen.  

• Alle scholen en het stafbureau hebben een geldige RI&E. We hanteren een maximale duur van 4 jaar. De 
RI&E’s worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Elke school heeft een preventiemedewerker die een 
bijdrage levert aan het bijhouden van de RI&E’s en een signalerende rol heeft richting de directeur of het 
bestuur ten aanzien van de werkomstandigheden op school.  

• Het bestuur heeft zich achter de medewerkers geschaard in de landelijke acties voor betere 
arbeidsvoorwaarden en vermindering van werkdruk. 
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13.8 Financiële kengetallen  

 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Gem.
09-17

Rentabiliteit 1,9% -0,7% 1,7% -1,0% 1,6% 0,8% -2,8% -1,7% 2,4% 0%
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Solvabiliteit 2 79% 78% 73% 76% 76% 73% 65% 73% 72% 74%
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Weerst.verm. oud 18% 15% 13% 10% 12% 11% 9% 11% 13% 12%
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Huisvestingsratio (nieuw) 9% 8% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8%
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Transactiefunctie 10,4% 10,7% 11,9% 10,1% 10,0% 10,3% 14,0% 10,6% 11,7% 11% 8,8%

Financieringsfunctie 17,7% 17,8% 15,1% 17,3% 16,2% 14,4% 13,3% 12,0% 10,6% 15% 21,2%

Financiële buffer 19,5% 17,5% 15,0% 11,7% 13,0% 11,9% 10,4% 14,6% 17,6% 15% 5,0%
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OVERZICHT FINANCIËLE KENGETALLEN PER BALANSDATUM 31 DECEMBER

Signalering 2017 2016 2015 2014 2013

Solvabiliteit 1 < 30% 60% 58% 54% 57% 58%

Solvabiliteit 2 < 30% 79% 78% 73% 76% 76%

Liquiditeit 0,5 - 1,5 3,6 3,3 2,7 2,8 2,9

Rentabiliteit  <-10%, -5% , 0% 1,9% -0,7% 1,7% -1,0% 1,6%

Weerstandverm. (oud) 5 - 20% 18% 15% 13% 10% 12%

Weerstandsverm. (nieuw) < 5% 30% 28% 24%  -  - 

Kapitalisatiefactor  * 38% 48% 46% 42% 39% 39%

Werkkapitaal (x € 1.000) > 2.500 6.404 5.715 5.816 5.378 5.899

Huisvestingsratio (nieuw) > 10% 9% 8% 8%  -  - 

Solvabiliteit 1 De formule is: eigen vermogen : totale vermogen

Solvabiliteit 2 De formule is: (eigen vermogen+voorzieningen) : totale vermogen

Liquiditeit (current ratio) De formule is: vlottende activa : kortlopende schulden

Rentabiliteit De formule is: netto resultaat : totale baten (inclusief f inanciële baten)

Weerstandverm. (oud) De formule is: (eigen vermogen - vaste activa) : rijksbijdrage OCW

Weerstandsverm. (nieuw )

Huisvestingsratio (nieuw )

Kapitalisatiefactor (tot 2016) De formule is: (balanstotaal-MVA geb.) : totale baten (incl. f inanciële baten)

Werkkapitaal De formule is: vlottende activa - kortlopende schulden

De formule is: eigen vermogen : totale baten (incl. f inanciële baten)

De formule is: (huisvest.lasten+ afschr, gebouw )/tot. lasten (incl. f in.lasten)
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13.9 Samenvatting Zeven Speerpunten 

Speerpunt 1 – Opbrengst gericht werken - 2015-2019 
Speerpunt 1 is nu het paraplu speerpunt voor Surplus. Alles wat we doen draagt bij aan verbetering van de 
opbrengsten. Dat is geen doel op zich maar leidt tot de realisatie van onze kernopdracht: kinderen optimaal 
voorbereiden op hun rol in de samenleving en dus eruit halen wat erin zit. We werken aan maatschappelijk en 
persoonlijk relevante programma’s in scholen die oog hebben voor de maatschappelijke ontwikkelingen. De scholen 
expliciteren ambitieuze opbrengstnormen voor alle categorieën leerlingen. 
 
Speerpunt 2 - Kindgericht onderwijs en ict - 2015-2019 
Het nieuwe leren - Dit speerpunt is de uitwerking in inhoudelijke en didactische zin van speerpunt 1. Doel is dat 
kinderen via een geleid proces steeds meer regie krijgen over hun eigen leerproces. Daardoor krijgen kinderen 
plezier in leren en verwerven ze de leervaardigheden en de motivatie voor een leven lang leren. 
 
Speerpunt 3 - Passend onderwijs - 2015-2019 
Omgaan met en uitgaan van verschillen - We passen de principes van handelingsgericht werken toe voor alle 
categorieën leerlingen, waardoor zij  een aanbod en didactische benadering op maat krijgen.  
 
Speerpunt 4 - Professionalisering van medewerkers - 2015-2019 
Competente leerkrachten - Dit speerpunt is er vooral op gericht dat leerkrachten de competenties verkrijgen om te 
kunnen zorgen voor differentiatie en vernieuwing van inhouden en didactiek.  
 
Speerpunt 5 – Reflectie en onderzoek - 2015-2019 
Praktijkonderzoek in alle scholen is gericht op de permanent lerende school, met een directe verbinding met de 
kennisinstellingen. Leerkrachten en directeuren weten de goede vragen te stellen, onderzoek helpt ons de 
antwoorden te vinden. We werken vanuit de attitude te willen weten wat werkt en waarom, en we weten ook hoe we 
daar achter kunnen komen. 
 
Speerpunt 6 - Partnerschap met ouders - 2015-2019 
Dit speerpunt is nu gericht op het verbinden van de leeromgeving binnen de school met de leeromgeving buiten, 
vanuit de wetenschap dat kinderen buiten zeker zo veel leren als binnen en dat de betrokkenheid van ouders thuis 
bij het leren van kinderen voor een spectaculaire verbetering kan zorgen van de leeropbrengsten en het leerplezier. 
Een consistente doorgaande lijn in inhoud en in pedagogische benadering werkt daarin versterkend.    
 
Speerpunt 7 - Regionale verankering – 2015-2019 
De verbinding van onderwijs en opvoeding is gericht op Surplus als open organisatie, die kansen benut om – 
ondanks de krimp - een dekkend aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de lucht te houden. En als een organisatie 
die zorgt dat deze scholen verbindingen kunnen aangaan met bedrijfsleven, sport- en cultuurinstellingen, en die 
ervoor zorgt om samen met de kinderopvang de leeromgeving te verrijken. 
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13.10 Stukken aangeboden aan de GMR (chronologisch) 

Startnotitie risicomanagement instemming 

Beleidsrapportage 4e kwartaal 2016  ter informatie 

Kaderbegroting 2017 - 2020  instemming 

Financiële Kaders Surplus 2017 – 2018 instemming 

Treasurystatuut 2016 – 2020  instemming 

Stand van zaken Bewegingsonderwijs ter informatie 

Bestuursformatieplan 2017 – 2021 instemming 

Samenwerkingsrapport Kopwerk – Surplus versie 
2 definitief 

instemming 

Jaarrapport 2016 ter informatie 

Vakantieplanning 2017 – 2018 instemming 

Resultaten Risicoanalyse ter informatie 

Beleidsnotitie privacy ter informatie 

Procedure leerkrachten versneld basis- of 
vakbekwaam 

instemming 

Advies tweede continuering aanstelling ICT-
ondersteuning 

instemming 

Uitbreiding functieomschrijving continurooster ter informatie 

Anculus managementrapportage facilitair beheer 
2e kwartaal 2017 

ter informatie 

Tekst vacature vervangingspool leerkrachten ter informatie 

Memo kaderbegroting 2018 – 2021 instemming 

Meerjaren kaderbegroting 2017 – 2021 Instemming 
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13.11 Stukken goedgekeurd door het bestuur (chronologisch)  

• Startnotitie risicomanagement  

• Beleidsrapportage 4e kwartaal 2016  

• Onderwijskwaliteit - stand van zaken mei 2017  

• Financiële Kaders Surplus 2017 – 2018  

• Treasurystatuut 2016 – 2020  

• Stand van zaken Bewegingsonderwijs  

• Bestuursformatieplan 2017 – 2021  

• Samenwerkingsrapport Kopwerk – Surplus (versie 2 definitief)  

• Jaarrapport 2016  

• Vakantieplanning 2017 – 2018  

• Resultaten Risicoanalyse  

• Beleidsnotitie privacy  

• Procedure leerkrachten versneld basis- of vakbekwaam  

• Advies tweede continuering aanstelling ICT-ondersteuning  

• Uitbreiding functieomschrijving continurooster  

• Anculus marap facilitair beheer 2e kwartaal 2017  

• Tekst vacature vervangingspool leerkrachten  

• Memo kaderbegroting 2018 – 2021  

• Meerjaren kaderbegroting 2017 – 2021  

• Verslag Jaarlijks bestuursgesprek met de Inspectie van het Onderwijs 

  

13.12 Stukken aangeboden aan de Raad van Toezicht (chronologisch) 

• Onderwijskwaliteit - stand van zaken mei 2017  

• Bestuursformatieplan 2017 - 2018  

• Stand van zaken resultaat 2016  

• Verklaring van instemming met fusie obs De Kolk – obs De Mient  

• Uitgangspunten en fasering communicatie  

• Jaarrapport 2016  

• Vakantieplanning 2017 - 2018  

• Resultaat risicomanagement  

• Verslag jaarlijks bestuursgesprek met de Inspectie van het onderwijs  

• Samenwerkingsrapport Kopwerk – Surplus (versie 2 definitief)  

• Samenwerkingsovereenkomst Kopwerk - Surplus  

• Meerjaren kaderbegroting 2018 - 2021 
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13.13 Verantwoording Prestatiebox 

Sinds 1 augustus 2012 ontvangen we van de overheid een ‘extra’ bedrag via de Prestatiebox, bedoeld om de 
prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Dit geld kan onder meer worden ingezet voor taal en 
rekenen, wetenschap en techniek, cultuureducatie, talentontwikkeling, opbrengstgericht werken en 
professionalisering van leraren en schoolleiders. De Prestatiebox is een niet-geoormerkt budget, dit brengt met zich 
mee dat andere regels gelden omtrent de verantwoording. Jaarlijks leggen we hierover op hoofdlijnen 
verantwoording af in ons jaarrapport.   
 
De Prestatiebox blijft, ondanks eerdere berichten als apart bekostigingselement beschikbaar gesteld. Surplus heeft 
voor het kalenderjaar 2017 € 570.000,- (2016: € 436.000,-) ontvangen. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe 
Surplus de Prestatiebox besteedt om haar beleid te kunnen (blijven) uitvoeren. Deze toelichting dient tevens als 
verantwoording.   
 
De geformuleerde ambities uit het bestuursakkoord:  
1. De bekwaamheid van leraren met betrekking tot opbrengstgericht werken is op orde.   
2. Alle leraren onderhouden hun bekwaamheden systematisch en worden gestimuleerd zich te registreren.   
3. Scholen voeren een goed en effectief HRM-beleid.   
4. Verbetering begeleiding en ondersteuning beginnende leraren.   
5. Schoolleiders in regulier en speciaal onderwijs voldoen aan geactualiseerde bekwaamheidseisen.   
 
 
De middelen zijn voor diverse activiteiten ingezet die hieronder worden toegelicht. De Prestatiebox stelt Surplus in 
staat om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Bij de inzet van de gelden staat de kwaliteitsverbetering van 
het onderwijs centraal. De gelden zijn deels ingezet ten gunste van het gezamenlijk beleid en deels ten gunste van 
de scholen.   
 
Gezamenlijk beleid:   
Vanuit het gezamenlijk beleid is de koppeling gemaakt met het strategisch speerpuntenbeleid. Er is gekozen om de 
realisatie van speerpunt 2 ‘Kindgericht onderwijs en ICT’ te versnellen. De Prestatiebox is hierbij aangewend om de 
leerkrachten door middel van scholing te professionaliseren op het gebied van ICT. Hiertoe zijn we in 2013 gestart 
met de opleiding ‘Eigenaarschap van leren’. Dit is doorgegaan in de Projecten ‘Alle Kansen op school’ en ‘Juf in de 
Wolken’. We hebben de ‘ITEM-conferentie’ in Londen bezocht en ICT-leerpleinen gemaakt. Daarnaast is het budget 
ingezet ten behoeve van (team)coaching voor directeuren, het begeleiden van jonge leerkrachten en pabo-
studenten. We hebben wederom ingezet op de gesprekkencyclus.   
 
 
Schoolbeleid  
Op school zijn de beschikbare budgetten aangewend voor zowel personele als materiële inzet. Er zijn veel kleinere 
projecten geweest in het kader van opbrengstgericht werken, cultuur en professionaliseren. Veel projecten en 
diensten zijn afgenomen van de Onderwijs Begeleidingsdienst en van Triade. Hieronder wordt per categorie budget 
een overzicht gegeven van de projecten die zijn uitgevoerd. Naast de projecten is ook geld ingezet voor interne uren, 
zoals voor coördinatoren voor rekenen en lezen.   
 

- In het kader van cultuureducatie zijn diverse projecten gestart, musea bezocht, theatervoorstellingen 
gehouden en congressen bijgewoond.   

- In het kader van opbrengstgericht werken is voor de bevordering van taal, lezen en rekenen geïnvesteerd in 
materiaal en personeel. De meeste diensten zijn afgenomen van de Onderwijs Begeleidingsdienst. Hierbij is 
geïnvesteerd in scholing, leerlingvolgsystemen, toets analyses en  studiebijeenkomsten over 
opbrengstgericht werken.   

- Het budget voor professionalisering is besteed aan de ontwikkeling en begeleiding van leerkrachten en 
schoolleiders. Voorbeelden van projecten waarmee is gestart zijn Snappet,  Management Drives, Kaliber 
Kompas, Veilig leren lezen, concretiseren van schriftelijke en mondelinge vaardigheden, transactionele 
analyse en meervoudige intelligentie. Daarnaast hebben we ingezet op de registratie van onze schoolleiders 
in het schoolleidersregister.  

Hiermee zijn de beschikbare middelen overeenkomstig het doel besteed. 
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13.14 Lijst met afkortingen 

ABU Algemene Bond Uitzendondernemingen 

adv Arbeidsduurverkorting 

Ambulante begeleiding Deskundige op het terrein van ondersteuning van leraren en leerlingen  
die in de reguliere school het onderwijs volgt.  

Anw Algemene nabestaandenwet 

AOb Algemene Onderwijsbond 

AOW Algemene ouderdomswet 

ARBO  Arbeidsomstandigheden 

ATW Arbeidstijdenwet 

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

Bao Basisonderwijs 

BRIN nummer Basisregistratie instellingen 

BSN Burgerservicenummer 

CAO  Collectieve Arbeidsovereenkomst 

CBP College bescherming persoonsgegevens 

Cluster 1 Scholen voor blinden en slechtzienden 

Cluster 2 Scholen voor kinderen met ernstige communicatieproblemen (ESM) 

Cluster 3 Scholen voor verstandelijke handicap/ ernstige motorische problemen 

Cluster 4 Scholen voor leerlingen met gedragsproblematiek 

Clusterindicatie Bepalen in welke clusterschool een kind geplaatst moet worden 

CUMI  Culturele minderheid 

cvb College van bestuur 

Cvl Commissie voor de Indicatiestelling: door deze commissie wordt  
voor een leerling de clusterindicatiestelling bepaald. De CvI beschikt ook over de 
toewijzing van Ambulante zorg & Rugzak. 

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 

ESM Ernstige spraak-/taalproblemen 

EU Europese Unie 

FPU  Flexibel pensioen en uittreden 

Fte  Fulltime equivalent 

GMR Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, conform de Wet Medezeggenschap 
Scholen 

GPL Gemiddelde personele basisbekostiging /gemiddelde personeelslast.  

hbo hoger beroepsonderwijs 

IB Intern Begeleider 

ICT  Informatie- en communicatietechnologie 

IND Immigratie- en Naturalisatiedienst 

IPB  Integraal Personeelsbeleidsplan 

IVA Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten 

JGZ  Jeugd Gezondheidszorg 

KvK Kamer van Koophandel 

LG  Lichamelijk gehandicapte leerlingen 

LIO  Leraar in Opleiding 

LZ(K)  Langdurig zieke leerlingen 

Managementstatuut het statuut dat de werkverhouding en bevoegdheden regelt tussen het cvb 
en de leiding van de scholen die onder zijn verantwoordelijkheid ressorteren 

MBO  Middelbaar Beroeps Onderwijs 

MG  Meervoudig gehandicapte leerlingen 

mkb midden- en kleinbedrijf 

MR  
MVA 

Medezeggenschapsraad 
Materiële vaste activa 
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NSO  Naschoolse Opvang 

OCW  Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 

OOGO Op Overeenstemming Gericht Overleg 

PO  Primair Onderwijs 

RI&E Risico-Inventarisatie en –Evaluatie 

ROC  Regionaal Opleidingen Centrum 

Rvt Raad van toezicht: het toezichthoudende orgaan van de stichting,  
dat namens de samenleving toezicht houdt op het cvb,  
als werkgever van het cvb optreedt en het cvb met raad ter zijde staat. 

SNA Stichting Normering Arbeid 

SSKNH Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland, voorheen  

 Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp; hiermee vormt Surplus  
een personele unie 

SVB Sociale Verzekeringsbank 

SWV Samenwerkingsverband 

SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

VAR Verklaring arbeidsrelatie 

VO  Voortgezet Onderwijs 

VOG Verklaring Omtrent het Gedrag 

VSO  Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Waa Wet aanpassing arbeidsduur 

WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Wbp Wet bescherming persoonsgegevens 

WEC  Wet op de Expertise Centra 

WED Wet op de economische delicten 

Wet Wajong Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 

WGA Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten 

WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

WKR Werkkostenregeling 

Wmk Wet op de medische keuringen 

WMS  Wet Medezeggenschap Scholen 

wo Wetenschappelijk onderwijs 

WPO Wet op het Primair Onderwijs, Wet op de expertisecentra casu quo  
wetgeving ten aanzien van het onderwijs die in aanvulling daarop  
of in de plaats van op enig moment gaat gelden en van toepassing is  
op de door de stichting in stand gehouden scholen. 

Wsw Wet sociale werkvoorziening 

WVA Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen 

WW Werkloosheidswet 

ZMOK  Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen 

ZW Ziektewet 

zzp'er zelfstandige zonder personeel 
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14 Vaststelling 

Het jaarrapport 2017 van Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsscholen Kop van Noord-Holland is  
 
vastgesteld door het College van Bestuur  
te Anna Paulowna 
op …………………… 
 
door José Vosbergen, bestuurder, 
 
 
 
 
 
 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht 
te Anna Paulowna 
op ……………………… 
 
door Saskia Borgers, voorzitter, 
 
 
 
 
 
Onno Nieman, vice voorzitter 
 
 
 
 
 
Rens Cappon, lid Raad van Toezicht  
 
 
 
 
 
Irma Stroet, lid Raad van Toezicht 
 
 
 
 
 
Steven Tan, lid Raad van Toezicht 
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15 Colofon 

Colofon  
         
De volgende medewerkers werkten mee aan het jaarrapport: 
Paul Baars, Gerda Blokdijk, Saskia Borgers, Jennifer van Dalen, Ton Dekkers, Rogier van Dijk, Lex Dral, Nel Groet, 
Jacqueline Kelderman, Stephan Plomp, Gert Jan Riemers, Martin Schouten, Peter Smit, Marianne Stroomer, José 
Vosbergen, Susan van der Zee en de medewerkers van ONS Onderwijs. 
 
Regie van de jaarrekening was in handen van Stephan Plomp 
 
(Eind)redactie: Eva Groslot 
 




