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“Hoe gaat het echt met ons?”
In mei 2018 verscheen een publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
met als titel “Verhalen blijven vertellen en elkaar willen begrijpen”.

Alhoewel de aanleiding voor de publicatie de jaarlijkse 4 mei herdenking was, 
vonden we er inspiratie, aangrijpingspunten en taal in voor de uitdagingen waar wij 
als Delta Scholengroep voor staan.

Kim Putters, de directeur van het SCP schreef:

“De vrijheid van de één grenst altijd aan de vrijheid van een ander. Het is relationeel, 
in relatie tot die ander. Om daar goed mee om te kunnen gaan, is er verbinding 
tussen mensen nodig. Elkaar zien en horen. Die verbinding vraagt om dialoog, om 
kennis en informatie hoe het echt (met ons) gaat”.

Kennis en informatie over hoe het echt met ons gaat. De Delta Scholengroep kende 
in 2018 tal van personele wisselingen: een nieuw College van Bestuur (CvB), bijna tien 
schooldirecteuren die afscheid namen (of hun vertrek aankondigden), een nieuwe 
voorzitter voor de Raad van Toezicht (RvT), en een nieuwe voorzitter voor de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Kortom, veel nieuwe mensen, veel nieuwe vragen en soms ook andere beelden over 
‘hoe het met ons gaat’. Hoe hebben we het binnen de Delta Scholengroep eigenlijk 
met elkaar afgesproken?

Gedurende 2018 deelden (en synchroniseerden) we binnen de Delta Scholengroep 
onze eerste waarnemingen. Hoe gaat het echt met ons? 

Kennis en informatie vormden de basis voor een verbindende dialoog.

Gebeurt het wel zoals afgesproken? Gebeurt het wel goed? En hoe weten we dat? 

Is de basis wel op orde? Waar kan de lat al omhoog?

Met dit jaarverslag willen we ook dit jaar informeren en verantwoorden.  
Terugkijken om er ook van te leren. Leren voor de wereld van morgen.

Anje Margreet Woltjer
Peter Dooijeweerd
College van Bestuur

Juni 2019
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Leerlingen Medewerkers

00IH horizon 148
03VQ kunstrijk 135
05IW mauritius 129
05IX vlinder 178
05LV wijzer 263
07TM paulus 165
08KE ludgerus 61
09JX schakel 
09JX Het Simmelink*¹ 173
09KA nije veste, Buitenschans 152
10FD Regenboog* 
10FG willibrordus 147
10WN Watermolen / Wheme*² 163
10ZT paasberg 228
15CO roncalli 244
15GX laarhorst 143
15GZ fredericus 226
15JW laarakker 135
15OV kringloop 283
15RE ommelander 245
15TP johannes 126
15VY margaretha 498
16AB pastoor v ars 238
16BR jozef 193
22JD pieter de jong, 482
27XC arabesk 440
29XJ gazelle 384

VROUWEN 489 81%
MANNEN 113 19%

TOTAAL 602

TOT 25 JAAR

25-35 JAAR

35-45 JAAR

45-55 JAAR

55-65 JAAR

65 + JAAR

27

146

146

126

152

5

MEDEWERKERS LEEF TIJDSOPBOUW

ZIEKTEVERZUIM 
PERCENTAGE

2018 / 5,79%

2017 / 5,54%

2016 / 6,72%

81%
5.579

19%
TOTAAL AANTAL
LEERLINGEN

lees verder op blz. 24

lees verder op blz. 25

lees verder op blz. 25

*¹  De Schakel en de Regenboog zijn per 1-8-2018 samengevoegd onder 
de naam het Simmelink. De Regenboog is per 1-8-2018 opgeheven

*²  De locatie Nije Veste Wheme is samengevoegd met de Watermolen  
in het gebouw van de Wheme
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TOTALE BATEN EN LASTEN (X 1.000) 
Baten € 35.599
Lasten € 36.013

Resultaat - € 414
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Financiëel

eigen vermogen publiek € 5.350 
eigen vermogen privaat € 931 
voorzieningen € 690 
langlopende schulden € 69 
kortlopende schulden € 3.179 
 
balanstotaal € 10.219 

vaste activa materieel € 3.133  
vaste activa financieel € 127 
vorderingen € 2.264 

liquide middelen € 4.695

balanstotaal € 10.219

GECOMPRIMEERDE BALANS DELTA (X 1.000)

SOLVABILITEIT

HUISVESTINGSRATIO

RENTABILITEIT

WEERSTANDS - 
VERMO GEN

LIQUIDITEIT 

61,5%

7,3%

-1,2%

17,6%

218,9%

lees verder op blz. 40

lees verder op blz. 40

lees verder op blz. 35

lees verder op blz. 40

lees verder op blz. 40

lees verder op blz. 40

lees verder op blz. 35
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Verslag Raad 
van Toezicht 
2018 
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Inleiding

In 2018 waren er, naast reguliere zaken, de volgende belangrijke ontwikkelingen  
voor Delta:

Na de aanstelling van Peter Dooijeweerd als voorzitter College van Bestuur heeft de 
Raad van Toezicht de benoeming van Anje-Margreet Woltjer als lid van het College 
van Bestuur per 1 september 2018 afgerond. Zij volgt Robert Hilhorst op, die eind 2018 
Delta heeft verlaten om van zijn (vroeg)pensioen te genieten. Met de vervanging van 
zowel de voorzitter als het lid van het College van Bestuur start een nieuwe fase.  
De voorgenomen werktitel van de nieuwe strategische koers ‘Samen leren voor de 
wereld van morgen’ markeert dit moment. 

Op 1 augustus 2018 eindigde de tweede termijn van Bart Thoonen en daarmee ook 
zijn voorzitterschap van de Raad van Toezicht. 

Organisatie, samenstelling en competentieprofielen leden Raad van Toezicht

Als het gaat om bestuur en toezicht kent Delta twee afzonderlijke organen: het 
College van Bestuur en de Raad van Toezicht. De verhoudingen tussen  
het CvB en de RvT, alsmede hun taken en bevoegdheden, staan beschreven in het 
Bestuursreglement en Reglement Raad van Toezicht. 
De RvT bestond tot 1 augustus 2018 uit zes en daarna vijf leden. De RvT oefent zijn 
taak uit op basis van de statuten en reglementen. Leden van de RvT opereren zonder 
last of ruggespraak en zijn daarmee onafhankelijk. De RvT hanteert naast een  
algemeen competentieprofiel vijf specifieke profielen, te weten: een algemeen 
bestuurlijk, een juridisch, een onderwijskundig, een P&O en een financieel/bedrijfs-
economisch profiel. Inmiddels is er een aanzet gegeven voor actualisering van de 
competentieprofielen.
In 2018 is Peter van der Mark met algehele instemming herbenoemd voor een tweede 
termijn en tevens per 1 augustus 2018 gekozen tot voorzitter. Barbara Evertsen is als 
lid van de RvT de voorgedragen kandidaat van de GMR.

De RvT heeft ter ondersteuning van zijn werkzaamheden de volgende commissies 
ingesteld: 

• De Auditcommissie, die zich toelegt op verslaglegging, naleving wet- en regel-
geving en bedrijfsvoering;

• De Commissie Onderwijs & Kwaliteit, die zich toelegt op het onderwijskundig  
beleid, de onderwijskundige kwaliteit en het resultaat van het externe toezicht 
door de Onderwijsinspectie;

• De Remuneratiecommissie, die zich toelegt op de werkgeverstaken en de samen-
stelling van de Raad van Toezicht.

De commissies hebben hun werkwijze in een apart reglement vastgelegd.
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Werkzaamheden van de Raad van Toezicht

De RvT is in 2018 vijf keer in vergadering bijeen geweest. In het kader van de werving, 
selectie en benoeming van het nieuwe lid CvB zijn er in de eerste helft van het jaar 
vijf extra vergaderingen geweest, waarvan vier telefonisch.

In de commissies is het volgende aan de orde geweest:

Auditcommissie (AC)
De AC, bestaande uit twee leden van de RvT, bespreekt alle financiële stukken met 
de voorzitter van het CvB en bereidt tevens besluitvorming in de RvT voor. Naast de 
voorzitter van het CvB is hierbij ook de controller aanwezig. De AC is in 2018 drie 
keer bijeengekomen. 

In 2018 heeft de AC haar eigen regelement geactualiseerd en qua opzet in overeen-
stemming gebracht met de regelementen van de andere commissies. Daarnaast zijn 
in 2018 in de AC de volgende stukken besproken: de jaarrekening en het jaarverslag 
over 2017, het accountants-verslag (inclusief management letter) van DVE  
accountants, de kwartaalrapportages, het werkplan van de controller, status van de 
invoering van AVG en de (meerjaren) begroting.

Ten aanzien van de jaarrekening/jaarverslag en de (meerjaren) begroting heeft de AC 
een positief preadvies aan de RvT verstrekt.
 
Commissie Onderwijs & Kwaliteit (O&K)
De commissie O&K, bestaande uit twee leden van de RvT, bespreekt de kwaliteit en 
resultaten van het onderwijs met het lid van het CvB, adviseert desgevaagd en 
bereidt tevens besluitvorming in het RvT voor. Naast het lid CvB is hierbij ook de 
beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit van Delta bureau aanwezig. De commissie 
O&K is in 2018 twee keer bijeengekomen. 

In 2018 heeft de commissie O&K zich gericht op de kwaliteit van de interne audits, de 
kwaliteit van het Delta-onderwijs in het algemeen en bezoeken van de inspectie aan 
twee Deltascholen in het bijzonder. Verder is de ontwikkeling van het 10/14 onderwijs 
besproken en heeft de commissie O&K haar werkwijze en informatiebehoefte 
vastgelegd. De commisie O&K heeft naast verdieping van de reguliere informatie 
behoefte aan aanvullende informatie over grotere ontwikkelingen, analyses en 
trends. 

Tenslotte is, met de ambitie van Deltascholen om de kwaliteit van het onderwijs  
te verhogen, de (door)ontwikkeling van interne audits besproken. 

Remuneratiecommissie (RC)
De RC, bestaande uit minimaal twee leden van de RvT waaronder de voorzitter  
van de RvT, adviseert de RvT met betrekking tot haar rol van werkgever.
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In de eerste helft van 2018 lag de focus van de RC op de wervingsprocedure van het 
lid CvB. Naast deelname aan de benoemings advies commissie (BAC), heeft de RC  
de arbeidsvoorwaarden voor het lid CvB opgesteld en in opdracht van de RvT het 
dienstverband van voorzitter CvB omgezet in een dienstverband voor onbepaalde 
tijd. 

Naast onderlinge afstemming per email is de RC in 2018 driemaal bij elkaar gekomen 
om de personele ontwikkelingen binnen het CvB en Delta bureau te bespreken. 
Tevens is de gesprekscyclus vanuit de RC met het CvB verder vormgegeven.  
Tenslotte heeft de RC een aanzet gegeven voor het actualiseren van de competentie-
profielen van de RvT.

Contact met de organisatie

De RvT investeert jaarlijks in het contact met de organisatie door middel van deel-
name aan twee GMR-vergaderingen en schoolbezoeken. Daarnaast vindt er jaarlijks 
een gesprek plaats met enkele schooldirecteuren. 

Op 14 mei 2018 is er een extra GMR-bijeenkomst geweest, waarbij de RvT de voor-
genomen benoeming van het nieuwe lid CvB heeft toegelicht. 

In de tweede helft van 2018 is er regelmatig contact geweest tussen de nieuwe 
voorzitter van de GMR en het kandidaat afgevaardigde lid van de RvT. Belangrijk 
thema was de ideale rolverdeling tussen GMR en RvT en de wijze waarop de samen-
werking met de RvT kan worden verdiept. 

Een afvaardiging van de RvT heeft in maart 2018 een gesprek gehad met vier 
 directeuren. Hierin zijn de volgende onderwerpen besproken: 

• De rollen van de RvT als werkgever, klankbordfunctie en toezichthouder;
• Terugkoppeling benoemingsprocedure voorzitter CvB en ervaringen tot en  

met heden;
• Communicatie tussen CvB en directeuren inzake tot standkoming beleidsplan;
• Diverse onderwijskundige aandachtspunten en samenwerking met andere  

scholen. 
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Samengevat waren de belangrijkste bevindingen:

• Het belang van openheid en transparatie bij sollicitatieprocedures met school-
directeuren;

• Het functioneren van de nieuwe voorzitter CvB wordt als verfrissend ervaren, 
waarbij de directeuren opmerken dat er meer professionaliteit van hen wordt 
verwacht;

• De directeuren worden intensiever betrokken bij de tot standkoming van het stra-
tegisch beleidsplan, wat de implementatie ervan naar verwachting zal versterken;

• Leerlingen vragen steeds meer aandacht, maar de impact van ingezette ver-
nieuwingen blijft soms achter. Denk hierbij aan het gebruik van digitale middelen 
en het pro-actief binnenhalen van zorgarrangementen;

• De samenwerking met en openheid van het nieuwe CvB en de RvT wordt zeer 
gewaardeerd.

De bevindingen zijn met het CvB besproken. Verder zijn in juni twee scholen, de 
Arabesk in Arnhem-Zuid en de Wijzer in Arnhem-Noord, door de RvT en het CvB 
gezamenlijk bezocht.

Zelfevaluatie functioneren Raad van Toezicht

Elk jaar evalueert de RvT zijn functioneren. In de regel intern en periodiek met externe 
begeleiding. Naar aanleiding van de interne zelfevaluatie 2018 contstateert de RvT 
dat de onderlinge rolverdeling steeds beter tot haar recht komt, de commissies goed 
functioneren en op gepaste wijze hun verantwoordelijkheid nemen. Het onderwijs-
inhoudelijke gesprek binnen de commissie O&K is dit jaar goed op gang gekomen. 
Het functioneren van de commissies zorgt voor een thematische aanpak, verdieping 
en daarmee een productieve dialoog met het CvB. 

In nauw overleg met het CvB is de informatievoorziening met betrekking tot de 
kwaliteit van het onderwijs en organisatie verbreed en verdiept. Medio 2018 is 
gebleken dat een aantal scholen een afwijkend beeld laat zien van opbrengsten en 
onderwijskwaliteit waarvan, tot op dat moment, werd uitgegaan. Op twee scholen  
is door de inspectie, met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs, een ronduit 
zorgelijke situatie geconstateerd. Het nieuwe CvB heeft deze situatie adequaat 
opgepakt en de RvT hierover tijdig en volledig geinformeerd.

Betere informatievoorziening moet zorgdragen voor een stevig fundament onder  
de constructieve dialoog over opbrengsten en onderwijskwaliteit. Samen met het 
nieuwe CvB besteedt de RvT, onder deskundige externe begeleiding, hierbij aan-
dacht aan een juiste rolverdeling (lees governance vraagstukken) en eigen functio-
neren. Daarnaast vraagt de RvT aandacht voor zijn rol en verantwoordelijkheid met 
betrekking tot huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden. De RvT onder-
schrijft de wens van de GMR om de onderlinge samenwerking, waar wenselijk,  
te verdiepen en intensiveren. 
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Tenslotte

In augustus 2018 nam Bart Thoonen afscheid als voorzitter van de RvT. Bart is als 
vader van vier kinderen jarenlang met Delta verbonden geweest. Eerst als ouder, 
vervolgens als lid van de oudercommissie, MR, GMR en tenslotte RvT. Als ervarings-
deskundige, die met zijn sociale energie en het vermogen complexe vraagstukken tot 
de kern te reduceren, heeft Bart de RvT verder vormgegeven, waarvoor wij hem veel 
dank verschuldigd zijn.

De afgelopen jaren heeft de RvT veel aandacht besteed aan de zorgvuldige opvol-
ging van het CvB. De RvT is Robert Hilhorst erkentelijk voor zijn jarenlange bijdrage 
aan de onderwijskundige ontwikkeling van Delta en zijn gepassioneerde inzet ten 
behoeve van het Robert Hilhorst fonds. Met het aantrekken van Anje-Margreet 
Woltjer is er sprake van een volledig nieuw CvB en ligt er een belangrijke taak om  
de ontwikkeling en ambitie van Delta passend vorm te geven. 

De RvT ziet de samenwerking met het CvB, de onderwijskundige en organisatorische 
ontwikkeling van Delta, met vertrouwen tegemoet. 

Peter van der Mark
Voorzitter van de Raad van Toezicht
Juni 2019
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NAAM GEBO ORTE-
JAAR

FUNCTIE, PROFIEL, 
DEELNAME COMMISSIES NEVENFUNCTIES DATUM 

BENOEMING

DATUM 
HERBENOE-

MING

B. Thoonen  1965 • Voorzitter RvT (tot 1-8)
• Algemeen profiel (GMR)
• Remuneratie commissie

1. Curriculumcoördinator 
Huisartsopleiding Nijmegen, 
RadboudUMC,

2. Bestuurslid COPD en  
Astma HuisArtsen  
expertGroep

2010 2014

G.J. van den Brink 1968 • Financieel profiel
• Audit commissie

1. Lid Raad van Toezicht Stand-
vast Wonen

2. Partner The Perfect Fit Finan-
ce & IT professionals

3. DGA Van den Brink 
Interim-management

2013 2017

P.M.C van der Mark  1959 • Algemeen profiel
• Voorzitter 

Renumeratie commissie

1. DGA Aicon Groep 
2. Performance & Birkman 

Consultant

2014 2018

M.F. Harrigan  1959 • Juridisch profiel
• Audit commissie

1. Eigenaar mr. M.F. Harrigan 
Interim & Advies

2. Lid Landelijke Selectie- 
commissie Rechters

3. Voorzitter toezichthoudend 
orgaan Kinderopvang de 
eerste stap

4. Lid Raad van Toezicht  
Stichting Openbaar  
Onderwijs Zwolle & Regio

5. Lid Raad van Toezicht 
Stichting Ortopedagogisch 
Centrum de Ambelt

2012 2016

B. Evertsen 1973 • Algemeen profiel (GMR)
• Remuneratie commissie 
• Commissie Onderwijs  

& Kwaliteit

1. Coördinator Bedrijfsvoering 
Radboud PUC of Science

2016

H. Grimmius 1952 • Onderwijskundig en 
bestuurlijk profiel

• Vice voorzitter
• Commissie Onderwijs & 

Kwaliteit

1. Voorzitter CvB SGOMB
2. Voorzitter Platform  

VMBO D&P
3. Lid RvT ROC Rivor
4. Voorzitter bestuur  

jeugdtheatergroep Fien

2016

Persoonlijke gegevens toezichthouders

SKPCPO DELTA / 2017VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
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NAAM FUNCTIE BRUTO HONORERING TOTAAL

B.P.A. Thoonen Voorzitter RvT 
(tot 1-8)

5,688 5.688 

G.J. van den Brink Lid RvT 6.500 6.500

P.M.C. van der Mark Voorzitter RvT 
(vanaf 1-8)

7.854 7.854

M.F. Harrigan Lid RvT 6.500 6.500

B. Evertsen Lid RvT 6.500 6.500

H. Grimmius Lid RvT 6.500 6.500

Honorering Raad van Toezicht
In het kader van de WNT treft u hieronder de honorering van de Raad aan.  
Hierbij is de honorering van de Raad ruim binnen de WNT grenzen gebleven.

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
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bestuurs-
verslag
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1 .   D E LTA  I D E N T I T E I T 

1.1  Missie en perspectieven

De Delta Scholengroep (SKPCPO Delta) is verantwoordelijk voor goed onderwijs op 
25 katholieke en protestants-christelijke scholen in de regio Arnhem en Achterhoek. 
Dit realiseren ouders, leerlingen en personeel samen door drie perspectieven 
(identiteit, klimaat en kwaliteit) met elkaar te verbinden. In ons dagelijks handelen 
hebben we deze perspectieven vertaald in drie aanmoedigingen: ‘Wees verschillig, 
geef hoop en zoek geluk”.

1.2  Waardengericht leren

Deltascholen werken elk op hun eigen manier aan de invulling van het begrip ‘dia-
loogschool’. Omdat scholen sterk van elkaar verschillen in o.a. historie, populatie en 
grootte wordt hierover steeds opnieuw het gesprek gezocht, zodat scholen van 
elkaar leren en aan de bijzondere opdracht een eigentijdse en toekomstbestendige 
invulling kunnen geven: Waardengericht leren voor de wereld van morgen.

Op Deltascholen uit zich de christelijke grondslag allereerst in waarden van waaruit 
de scholen werken en die aan leerlingen worden meegegeven:
 
- We hebben oog en oor voor elkaar. De menselijke maat staat voorop;
- Onze scholen zijn een gemeenschap. We leren met en van elkaar, komen voor 

elkaar op, kunnen een stapje opzij doen voor de ander en zijn verdraagzaam;
- Verschillen mogen er zijn. Er is ruimte voor verschillende karakters, ideeën, achter-

gronden, talenten en manieren om je te ontwikkelen; 
- We willen bijdragen aan een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld; 
- We werken vanuit een positief, optimistisch mens- en wereldbeeld. We hebben 

vertrouwen in kinderen en in elkaar en zijn vergevingsgezind. 

1.3 Solidair verbond

De Deltascholen zijn een solidair verbond: we staan elkaar bij, zoeken samen naar de 
juiste richting, bereiden beleidskeuzes voor, nemen verantwoordelijkheid en delen 
risico’s.

Solidair wil ook zeggen dat we het leren van en met elkaar centraal blijven stellen.  
In goede en moeilijke tijden. In o.a. collegiale ontmoetingen, intervisie, 
werkbijeenkomsten en vaak in ‘gewoon een goed gesprek’. Een continu proces  
van verbetering van het onderwijs en de bedrijfsvoering is ons streven. Een diepe 
behoefte en bereidheid om bij te dragen en samen te werken.
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2 .   ST R AT EG I S C H  B E L E I D S P L A N  A LS  
L E I D R A A D  E N  KO M PAS

2.1     Onderwijs en kwaliteit

In het afgelopen jaar zijn de huidige invulling van o.a. opbrengstbewustheid, de 
kwaliteitscyclus en daarbij horende kwaliteitsindicatoren nadrukkelijk onderwerp 
van gesprek geweest tussen het CvB en de directeuren. Enerzijds lag hier een 
‘wisseling van de wacht’ aan ten grondslag. Een nieuw CvB, veel nieuwe directeuren 
en een andere beleidsmedewerker onderwijs zorgen voor een nieuwsgierige 
cocktail, enderzijds waren er signalen dat een aantal scholen ‘sluipenderwijs’ in 
moeilijk vaarwater waren terecht gekomen. Er is in 2018 een start gemaakt met (a) een 
intensievere ondersteuning en begeleiding van deze scholen en (b) een stichtings-
brede analyse naar onderliggende patronen (doen we nog wel de goede dingen en 
doen we ze nog wel goed?).

Ook het bijgestelde inspectiekader droeg bij aan een scherpere manier van kijken en 
oordelen. Vanuit het inspectietoezicht hebben alle Deltascholen op peildatum 
1-10-2018 weliswaar nog een basisarrangement, maar bij een aantal scholen komt dit 
inspectie-oordeel wel voort uit een bezoek van enige jaren geleden. Naast scholen 
die worstelen met hun opbrengsten zijn er 2 scholen (Pieter de Jong Kempenaer en 
Roncalli) die eind 2018 object van een versneld inspectiebezoek werden (vanwege 
het feit dat er voor het derde jaar op rij sprake was van onvoldoende eindopbreng-
sten). De uitkomsten van deze onderzoeken worden in de eerste helft van 2019 
verwacht. Gezien de mondelinge terugkoppeling is het onze verwachting dat aan 
beide scholen geen bassisarrangement zal worden toegekend.

Als het gaat om de ambitie m.b.t. het bieden van passend onderwijs, participeert 
Delta met haar scholen in een drietal samenwerkingsverbanden (SWV):

• De school in Eibergen valt binnen SWV IJssel-Berkel;
• De 4 scholen in Groenlo vallen binnen SWV Oost-Achterhoek;
• De 20 scholen in regio Arnhem-Rheden-Renkum vallen binnen SWV Passend Wijs.

Vanuit alle SWV-en worden elk jaar middelen ter beschikking gesteld aan Delta 
bedoeld voor (a) verbreding van de basisondersteuning op alle basisscholen en (b) 
de realisatie van zogenaamde ‘zware’ zorgarrangementen. Deze gelden worden 
betaald per leerling en rechtstreeks toebedeeld aan alle scholen in de school-
formaties. Een klein deel van dit budget wordt ingezet vanuit een collectief budget. 
Het beschikbaar gestelde zorgbudget wordt op schoolniveau ingezet voor o.a. 
interne begeleiding, onderwijsassistenten, extra leerkrachturen en aanvullend 
leermateriaal. Elk schooljaar verantwoordt Delta zich over de uitgegeven middelen 
binnen het desbetreffende SWV.
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Binnen alle drie de SWV-en is het afgelopen jaar stilgestaan bij de gewenste schei-
ding tussen bestuur en toezicht binnen het SWV. Dit heeft ertoe geleid dat in de 
SWV-en IJssel-Berkel en Oost Achterhoek een nieuwe governance structuur is 
gerealiseerd. Het SWV Passend Wijs zal in 2019 een nieuwe structuur realiseren.

De in 2017 ingezette ontwikkeling van een Delta specifieke, interne audit is in 2018 
onderbroken. Het ingezette programma ‘risicoscan’ bleek niet de juiste basis te zijn 
om een goede schoolzelfevaluatie te realiseren. In 2019 gaat Delta nu – in samen-
spraak met de scholen en met ondersteuning van de PO-Raad - een breder systeem 
van zelfevaluatie ontwikkelen.

In 2019 zal de herijking van de strategische koers onderwerp van gesprek worden. Een 
verdere aanscherping van het sturen op onderwijskwaliteit lijkt daarbij noodzakelijk.

Waarderingsonderzoeken/onderzoeken Sociale Veiligheid

De Delta scholen maken voor het in beeld brengen van de tevredenheid van ouders, 
leerlingen en personeel gebruik van de instrumenten binnen Vensters PO (vragen-
lijsten Scholen op de Kaart). De vragenlijst voor leerlingen bevat ook een aantal 
vragen over de ervaren sociale veiligheid van leerlingen in groep (6), 7 en 8. Vanwege 
de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid van leerlingen jaarlijks te monitoren 
wordt deze vragenlijst door de scholen jaarlijks afgenomen. De vragenlijsten voor 
ouders en personeel nemen de scholen eens in de twee jaar af. De gemiddelde 
scores van de vragenlijst schoolklimaat en ervaren sociale veiligheid van de kinderen 
van alle Delta scholen zijn te vinden in onderstaande tabel:

In 2019 zal er een medewerkers waarderingsonderzoek worden uitgevoerd.

LEERJAAR 6 LEERJAAR 7 LEERJAAR 8 TOTAAL LEERJAAR 7 EN 8

Landelijk gemiddelde (BO) 8,4 8,5 8,6 8,5

Bestuursgemiddelde 8,5 8,4 8,6 8,5

GEMIDDELDE SCORES SO CIALE VEILIGHEID DELTA SCHOLEN
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2.2 Programma’s en projecten

De Delta Scholengroep kent een lange traditie als het gaat om samenwerking met 
partners in de regio. Vanuit de ambitie om de programma’s meer met elkaar te 
verbinden en bij te dragen aan een betere transfer naar het onderwijs op de scholen 
zijn in 2018 een aantal stappen gezet:

-  De programma’s worden bij elkaar gebracht in de nieuw op te richten stichting 
CLC Arnhem PO;

-  Delta stelt samen met het collega-bestuur van DeBasisFluvius een directeur aan 
die verantwoordelijk wordt voor de aansturing van de programma’s;

-  Het bestuurlijke overleg tussen de partners is zich gaan richten op herformulering 
van de opdracht voor de programmalijnen voor de periode 2020-2024.

De huidige programma’s en projecten bleken ook dit jaar een belangrijke bron van 
inspiratie, vernieuwing en gemeenschappelijke uitvoering in de brede regio.

2.2.1 Leren en lesgeven met ICT

In het programma ‘Leren en lesgeven met ICT’ werkt Delta o.a. samen met de Pabo en 
het Centre of Expertise (Leren met ICT). In 2018 zijn de resultaten van de ambitie-
gesprekken en de monitor ontsloten en toegelicht aan de directeuren en  
bestuurders van Delta. Middels een dashboard is per school informatie beschikbaar 
gekomen die wordt ingezet bij o.a. managementgesprekken. Ook de mediamentoren 
zetten deze informatie in op het moment dat er een begeleidings- of adviestraject 
op een school plaatsvindt.

Een werkgroep HRM heeft voor de zomervakantie van 2018 een advies uitgebracht 
over de inbedding van de competenties m.b.t. ‘leren en lesgeven met ICT’. 

Ook dit jaar zijn mediamentoren vanuit hun expertisegebied aangesloten bij  
kenniskringen uit het programma Samen Opleiden. Ook binnen de verschillende 
designteams hebben de mediamentoren een rol kunnen spelen. 

In september 2018 is de Onderzoekswerkplaats gestart waar de Pieter de  
Jongschool (locatie Pythagoras) deel van uit maakt (het betreft een NRO subsidie).

2.2.2 Samen Opleiden in de regio

Samen Opleiden is een gezamenlijk programma van 20 schoolbesturen met de 
lerarenopleiding (PABO) van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen, waarbij Delta één 
van de twee penvoerende besturen is. Binnen dit programma werken we samen  
aan het opleiden van nieuwe en startende leerkrachten. In 2018 is de aandacht 
nadrukkelijk uitgegaan naar versterking van de samenwerking tussen de besturen  
en verbetering van de uitvoeringsafspraken. Verder heeft er een eerste proef-
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accreditatie plaatsgevonden ter voorbereiding op de werkelijke accreditatie in 2020. 
Ook is er bijzondere aandacht geweest voor het inductieprotocol: hoe ondersteunen  
we startende leerkrachten optimaal in hun professionele, persoonlijke en  
sociale ontwikkeling.

2.2.3 Kunst en cultuureducatie 

Naast een stevige uitvoeringsagenda op het gebied van kunst en cultuuractiviteiten 
op onze scholen (mede mogelijk gemaakt door subsidies uit de stimuleringsmaat-
regelen) is er dit jaar ook ingezet op een verbinding met ‘stimulering techniek-
onderwijs’ en ‘wetenschap en technologie’ (onder de noemer ‘maakonderwijs’).

2.2.4 Sport, bewegen en gezondheid 

Het belang van ‘goed leren bewegen‘ en ‘voldoende beweegtijd’ maakt onderdeel  
uit van de brede ontwikkeling die Deltascholen voor hun leerlingen nastreven. In 2018 
is een extra en noodzakelijke impuls in het aantal vakleerkrachten en vakspecialisten 
gerealiseerd. In Arnhem is daarnaast invulling gegeven aan de in 2017 getekende 
raamovereenkomst: we gaan bijdragen aan wijkgerichte beweegteams, zetten in op  
5 uur beweegtijd (2+1+2) en versterken onze samenwerking met Sportbedrijf Arnhem, 
het Pabo-Alo traject en de collega besturen in PO en VO.

2.3 Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen

In 2018 vonden een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats: Het meest in het oog 
springend waren de realisatie van een nieuwe CAO PO en de herinrichting van  
het onderwijsachterstandenbeleid. Ook de toenemende aandacht voor het leraren-
tekort en de werkdruk kunnen niet onbenoemd blijven. De lokale verkiezingen 
zorgden in de gemeenten waar Delta actief is voor een veranderende agenda.



22

BESTUURSVERSLAG SKPCPO DELTA / 2018

3 .  B E D R I J F SVO E R I N G  E N  O N D E R ST E U N I N G

3.1 Huisvesting

Schoolgebouwen in de gemeente Oost Gelre
Als onderdeel van een brede bestuurlijke afspraak met de gemeente Oost Gelre is 
De Watermolen aan het Admiraal Helfrichplein verhuisd naar de locatie Wheme 
(deze locatie is ook deels opgeknapt). Het schoolgebouw aan het Admiraal Helfrich-
plein is overgedragen aan de gemeente. Samen met het bestuur van OPONOA wordt 
een aanvraag voor nieuwbouw van een kindcentrum (Palet + Willibrordus) voorbereid.

Schoolgebouwen in de gemeente Rheden
De locatie van Basisschool Mauritius zal verder verduurzaamd worden door middel 
van zonnepanelen. Hiervoor heeft de aanbesteding plaats gevonden.  Op de  
Fredericusschool te Velp is een start gemaakt met het schilderwerk aan de binnenzij-
de. Op de Roncallischool in Velp zijn de lokalen op de begane grond gerevitaliseerd.

Schoolgebouwen in de gemeente Berkelland
De aanvraag voor nieuwbouw van Het Simmelink heeft in 2018 veel overleg gevraagd, 
maar er is aanwijsbare voortgang. De aanvraag is in het eerste kwartaal 2019 afgerond.

Schoolgebouwen in de gemeente Arnhem
De uitvoering van het in 2017 getekende IHP (Integraal Huisvestingsplan) is in 2018 
zeer moeizaam op gang gekomen. De plannen voor twee uitbreidingstrajecten (De 
Wijzer en Jozefschool), het beschikbare gemeentelijke budget en het resultaat van 
de aanbesteding passen nog niet. Een nieuw traject op basis van een ander plan 
dreigt en gaat dan opnieuw voor vertraging zorgen.

De voorbereiding van de nieuwbouw voor De Ommelander is in 2018 opgestart.

Het gesprek met de gemeente Arnhem over gebruik en beheer van de MFC’s is onder 
de nieuwe wethouder in 2018 stil gevallen. 

3.2   Inkopen en aanbesteden 

Het huidige inkoopbeleid is vastgesteld voor de periode 2019-2022 en wordt door 
Anculus (Eindhoven) ondersteund. 

Doelstelling
De hoofddoelstellingen van het inkoopbeleid zijn:
• Ontwikkelen en uitvoeren van een inkoopstrategie waardoor kostenbeheersing 

mogelijk is;
• Verbeteren en beheersen van de kwaliteit van de geleverde diensten  

en leveringen;
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• Optimaliseren van processen tussen gebruikers, Delta-bureau en leveranciers;
• Ondersteunen/ontzorgen op stichting- en schoolniveau.

Met het inkoopbeleid wordt daarnaast invulling gegeven aan de Europese en 
Nationale aanbestedingswetten- en regels. Er wordt gebruik gemaakt van de  
volgende inkoopkalender.

2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

OLP incl. software (aanvullend)
V
+I B V V

Administratie V V V I B

ICT beheer en leeromgeving V V V I B

Hardware V V I B

Energie V I B

Schoonmaak (incl. vloer en glas) ? V V I B

Repro V V I B

Technisch onderhoud (incl. bewaking en beveiliging)

Bedrijfsgezondheidszorg B ? ? V V I

Telecommunicatie I B ? ? V

Afval
V
+I B

Internetverbindingen ?

Sanitaire artikelen
V
+I B

Accountant

Meubilair

De inkoopkalender bevat de hoofdrubrieken van de inkoopposten. Het totaalvolume 
bedroeg in 2018 ongeveer € 4.200 duizend. De bovenste posten zijn posten die 
onder het regime van Europese aanbesteding vallen. Onderwijs leerpakket is eind 
2018 Europees aanbesteed en is per 1 maart 2019 gestart. Voor energie is er (door de 
looptijd van actuele contracten) tot 2020 geen actie te verwachten, voor repro na 
2021. 

De aanbestedingsplicht voor technisch onderhoud is niet eenduidig. 

Voor de onderste posten (vanaf Bedrijfsgezondheidszorg) gelden onderhandse 
procedures. Bedrijfsgezondheidszorg is eind 2018 onderhands aanbesteed en het 
contract is per 1 januari 2019 gestart. Telecommunicatie is ook in 2018 onderhands 
aanbesteed en inmiddels opgestart.

V= Voorbereiding

I = Implementatie/Realisatie

B = Bewaking/Beheer

? = Alleen aanbesteden indien huidige overeenkomst niet wordt verlengd



24

BESTUURSVERSLAG SKPCPO DELTA / 2018

PEILDATUM 31-12 2013 2014 2015 2016 2017  2018

0,0 -0,2 16 15 30 11 5 6

0,2 - 0,4 35 29 29 22 27 29

0,4 - 0,6 126 122 118 127 123 125

0,6 - 0,8 143 149 159 170 170 175

0,8 – 1,0 251 247 252 259 270 267

Totaal 571 569 588 589 595 602

AANTAL MEDEWERKERS NAAR WERKTIJDSFACTOR PER 31 DECEMBER 

PEILDATUM 31-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totaal 571 569 588 589 595 602

AANTAL MEDEWERKERS PER 31 DECEMBER

PEILDATUM 31-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vrouwen 462 461 475 480 485 489

 81% 81% 81% 82% 82% 81%

Mannen 109 108 113 109 110 113

 19% 19% 19% 18% 18% 19%

Totaal 571 569 588 589 595 602

VROUW/MAN VERHOUDING PER 31 DECEMBER

De onderhandse aanbesteding voor afval zal in mei opgestart worden. Bij de overige 
posten gaat het om doorlopende inkopen. 

In 2016 is een traject gestart om de inbesteding van schoonmaak te onderzoeken. 
Uitgangspunt daarbij was, dat Delta wil voldoen aan de Participatiewet. Er is besloten 
om in 2017 een aanbesteding te organiseren, waarbij via groepsdetachering kan 
worden voldaan aan de Participatiewet en dit is gelukt.

3.3  HRM

Personele kengetallen 

Bij een dalend leerlingenaantal is het aantal personeelsleden in 2018 licht gegroeid. 
De reductie van het aantal medewerkers met een kleine contractomvang blijft 
redelijk contstant. De conclusie mag zijn dat de totale personele inzet binnen de 
Delta Scholengroep in 2018 in hoge mate stabiel was. Bij een krappe  arbeidsmarkt 
slaagde Delta er opnieuw in voldoende goede leerkrachten te werven en aan zich te 
binden, maar de moeite die daar voor gedaan moet worden (tijd en kosten) nemen 
exponentieel toe.
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De leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand toont een stabiel beeld. Het aantal 
medewerkers in de jongste leeftijdsklassen neemt licht toe en in de oudere leeftijds-
klassen is een geringe teruggang te zien. Uit onderstaande tabel volgt dat binnen nu en 
tien jaar een kwart van ons personeel zal uitstromen vanwege het bereiken van de 
AOW leeftijd. Dat biedt ruimte voor nieuw talent, maar vraagt, zeker gezien de 
ontwikke lingen op de arbeidsmarkt, aandacht voor het borgen van continuïteit en het  
behouden van ervaring.

PEILDATUM 31-12 2013 2014 2015 2016 2017 2018

15-25 jaar 10 19 34 31 25 27

25-35 jaar 142 126 126 140 145 146

35-45 jaar 121 128 142 143 139 146

45-55 jaar 143 131 124 115 123 126

55-65 jaar 155 165 160 156 156 152

65 + jaar 0 0 2 4 7 5

Totaal 571 569 588 589 595 602

LEEF TIJDSOPBOUW PER 31 DECEMBER

De inzet op het terugdringen van langdurig verzuim lijkt voorzichtig haar vruchten af 
te werpen. De toename van het kortdurend verzuim vraagt om hernieuwde aandacht.

PEILDATUM 31-12 VZP 2016 VZP 2017 VZP 2018

1e ziektejaar 5,40% 4,39% 5,34%

2e ziektejaar 1,12% 0,69% 0,46%

Totaal 6,52% 5,08% 5,80%

VERDELING ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGE OVER 1E EN 2 ZIEKTEJAAR

PEILDATUM 31-12 VZP 2014 VZP 2015 VZP 2016 VZP 2017 VZP 2018

Landelijk 6,00 6,40 6,20 6,00 ?

Delta 6,42 7,16 6,52 5,08 5,79

Verschil -0,42 -0,76 -0,32 +0,92 ?

GEMIDDELD ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGE PER JAAR

Het ziekteverzuim is in 2018 gestegen. Het landelijk gemiddelde voor het primair 
onderwijs is nog niet bekend, maar naar verwachting zal ook daar een stijging te zien 
zijn. Een van de oorzaken is de langdurige en omvangrijke griepgolf begin 2018.
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Werkdrukmiddelen

Onderstaand een overzicht van het gevolgde proces om tot een effectieve aanpak 
van werkdruk te komen en een beschrijving van de globale besteding van deze 
middelen voor vermindering van de werkdruk.
Alle scholen hebben er voor gekozen om deze middelen grotendeels in te zetten 
voor extra formatieve ruimte. De formatieve inzet is met name gericht op onderwijs-
ondersteunend personeel en voor een klein deel in (vak)leerkrachten. Twee scholen 
hebben een deel van de middelen bestemd voor extra hardware en een heel klein 
deel voor professionalisering van het personeel. 
Alle schoolleiders van Delta hebben  het budget en de inzet besproken met het 
team. Naar aanleiding van dit overleg hebben alle teams een bestedingsplan  
ingediend bij het CvB na instemming van de P-MR van de betrokken school.
De werkdrukmiddelen zijn beschikbaar gekomen vanaf schooljaar 2018-2019. Voor 
het schooljaar 2018-2019 is 5/12 van het budget beschikbaar in 2018. Dat betreft voor 
Delta ca € 368 duizend waarvan ca € 350 duizend besteed is aan personele inzet, 
bijna € 12 duizend aan materieel en € 4 duizend aan professionalisering.
Niet-financiële maatregelen die genomen zijn betreft m.n. attentie op duurzame 
inzetbaarheidsmiddelen, mogelijke verlaging op vergadertijd en inzetten op werk-
wijze stichting LeerKRACHT.

3.4 HRD

Aantrekkelijk werkgeverschap kan o.a. blijken in de ruimte en richting die gegeven 
wordt aan professionalisering. Binnen Delta kiezen we voor de ontwikkeling  
van team(vermogen) als aangrijpingspunt en zoeken daarbij naar samenhang met 
schoolontwikkeling (of de ontwikkeling van de stichting als geheel) en  
individuele ontwikkeling.

Specialisten
Delta wil personeel kansen bieden om kwaliteiten en talenten te ontwikkelen  
tot een specialisme. Specialisten spelen in de visie van Delta een belangrijke rol in  
de schoolontwikkeling. Zij zijn daarbij (voor hun specialisme) de beoogde aan-
spreekpunten voor collega’s en treden schoolbreed op als trekker. Gedurende 2018 
is binnen Delta het gesprek vervolgd over de inzet en positie van specialisten in de 
schoolorganisatie. Delta zal in 2019 de eisen en daarbij horende randvoorwaarden 
voor het uitvoeren van een specialisme verder onder de loep nemen (mede gezien 
de nieuwe CAO PO). In 2018 kende Delta de volgende specialisten (inclusief aan-
tallen).
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IB Netwerk
De Interne Begeleiders van Delta ontmoeten elkaar in het IB netwerk. In 2018 is dit 
netwerk een aantal keren bij elkaar geweest. 

Inductiefase
In 2018 is in samenwerking met de HAN een inductieprotocol ontwikkeld voor 
startende leerkrachten. Dit inductieprotocol wordt toegepast op de Deltascholen.

Op stichtingsniveau zijn er in 2018  (vrijwillige) bijeenkomsten voor startende 
leerkrachten georganiseerd. Er is onder andere gesproken over de communicatie 
met ouders, de nieuwe CAO PO, het  iXperium en de SWV Passend Onderwijs. 
Daarnaast is er aandacht geweest voor het thema ‘Delta scholen zijn dialoogscholen’.

Delta Onderwijsdag 2018 
In 2018 is een Delta Onderwijsdag voor al het Delta personeel georganiseerd. Deze 
dag stond in het teken van onderwijsgeluk en eigenaarschap. Het onderwijsperso-
neel heeft een tweetal inspirerende lezingen gevolgd en hierover doorgesproken in 
de eigen teams. Administratief medewerkers en conciërges hadden in de ochtend 
een eigen programma in het iXperium en sloten daarna aan bij het overige personeel.

IB 29 Bewegingsonderwijs 27

Rekenen 23 Gedrag 11

Taal 22 Middenmanagement 3

OJW 8 Hoogbegaafdheid 10

Jonge kind 5 Kindercoach 1

Bouwcoördinator 30 Lees 2

Opleider in de school 21 Cultuur 8
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4 .  G O E D  B E ST U R E N

4.1  Bestuur en toezicht

In het 4e kwartaal 2018 is het nieuwe CvB samen met de RvT gestart met het door-
spreken van de huidige reglementen en afspraken. Met een bijzondere eerste focus 
op het bijstellen van Bestuursreglement en het Reglement Raad van Toezicht. Dit 
mede n.a.v. de statutaire aanpassingen in 2017. In het kader van horizontale verant-
woording werd ook veel tijd geïnvesteerd in het gesprek met ouders, schoolteams 
en MR-ren. De actuele onderwijskwaliteit was in een aantal gevallen een directe 
aanleiding, maar ook het ontstaan van een directeursvacature was in 2018 regelmatig 
aanleiding tot horizontale dialoog en verantwoording. De horizontale dialoog en 
verantwoording werd ook gezocht bij collega onderwijsinstellingen (in bijvoorbeeld 
het CLC Arnhem verband). Met alle gemeenten was er intensief en regelmatig 
contact over de kwaliteit van onderwijs, het belang van kansengelijkheid en de 
noodzaak van passende onderwijshuisvesting. Met betrekking tot de invulling en 
ontwikkeling van ‘goed bestuur’ volgt het College van Bestuur daarmee de aan-
bevelingen in de code goed bestuur po (PO-Raad, augustus 2017).

4.2  Besturingsfilosofie en organisatiestructuur

Delta kiest voor scholen met een herkenbaar, eigen onderwijskundig gezicht, 
geworteld in hun eigen omgeving. Delta werkt als een solidair verbond: we delen 
risico’s en verantwoordelijkheid, samen zoeken we richting en streven verbetering 
na. Het werkgeverschap wordt (centraal) op stichtingsniveau uitgeoefend. Het Delta 
bureau ondersteunt scholen (directeuren) en stichting (bestuur) op domeinen zoals 
financiën, inkoop, formatie, kwaliteitszorg, leerlingenzorg, professionalisering en 
onderwijsontwikkeling. Zie organogram pagina 32.

In Eibergen is de samenvoeging van De Schakel en Regenboog versneld afgerond in 
aanloop naar de nieuwbouwaanvraag voor Het Simmelink.  In Arnhem is een onder-
zoek gestart naar de ontwikkeling van het huidige SBO (De Horizon). Het Robert 
Hilhorst Fonds (gericht op internationalisering en ontwikkelingssamenwerking) zal 
worden afgebouwd. De activiteiten zullen gedurende 2019 over gaan in de nog op te 
richten stichting Delta Wereldscholen. Daarmee kunnen de activiteiten zich verder 
ontwikkelen,en is een duidelijker onderscheid van de reguliere onderwijsactiviteiten 
mogelijk.

4.3  Samenwerken en verbonden partijen

Naast de bestaande samenwerkingspartijen en verbonden stichtingen (zie jaar-
verslag 2017) is in 2018 een start gemaakt met de oprichting van de stichting CLC 
Arnhem PO: een hernieuwd fundament onder de inhoudelijke samenwerking van  
de PO besturen in Arnhem.
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4.4  Bezoldiging

Op 1 januari 2012 is de Wet Normering Topinkomens in werking getreden. In 2016 zijn 
bezoldigingsklassen op basis van instellingskenmerken ingevoerd. De bezoldigings-
klassen geven een indicatie van de complexiteit van de betreffende bestuursfunctie. 
De leden van het College van Bestuur ontvangen een beloning die gebaseerd is op 
de schalen zoals opgenomen in de CAO Bestuurders PO. Bij de vertrekkende 
bestuurders is nog sprake van het overgangsrecht. De nieuwe bestuurders voldoen 
aan de WNT-norm.

4.5  Medezeggenschap

De kwaliteit van het gesprek tussen CvB en GMR, maar ook de betrokkenheid en 
inbreng van de GMR leden is in 2018 duidelijk toegenomen. Het nieuwe, dagelijks 
bestuur van de GMR heeft een andere werkwijze ingezet. De GMR leden ervaren 
door de inrichting van thema tafels tijdens de vergaderingen een beter inhoudelijk 
gesprek en actievere betrokkenheid.

4.6 Regelingen klachten en misstanden

Delta heeft een op stichtingsniveau en schoolniveau werkende klachtenregeling en is 
aangesloten bij een landelijke klachtencommissie (LKC). In het kader van de 
klachten regeling kan door ouders en personeel een beroep worden gedaan op 
onafhankelijke vertrouwenspersonen en op de contactpersoon op de eigen school. 
Bij interne klachtenbehandeling wordt altijd het principe van hoor en wederhoor toe-
gepast. Ook is er sinds 2016 een meldregeling voor misstanden (“klokkenluidersrege-
ling”). Deze regeling voorziet in de mogelijkheid van behandeling van klachten over 
misstanden langs een interne of een externe procedure. De interne procedure ligt 
dicht tegen de Klachtenregeling aan. Klagers kunnen - ten behoeve van uitvoering 
van de regeling – een beroep doen op juridisch advies, dat in overleg met GMR is 
belegd bij twee partners van een advocatenkantoor in Utrecht. In 2018 heeft de LKC 
geen klachten over Delta gehad en behandeld.
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5.  TO E KO M ST I G E  O N T W I K K E L I N G E N

5.1  Verder met identiteit

Het begrip ‘dialoogschool’, dat is ontleend aan het werk van de pedagoog dr. Wim ter 
Horst, speelt in onze gesprekken over Delta identiteit inmiddels een belangrijke rol. 
Met name bij de benoeming van nieuwe directeuren (zie profielen) is de aandacht 
voor identiteit weer beter in beeld gekomen. Gekozen is om het bredere gesprek 
over de consequenties van onze identiteit te verbinden aan de ontwikkeling van de 
nieuwe strategische koers. Met de gekozen werktitel: “Leren voor de wereld van 
morgen” bekennen we al kleur.

5.2  Strategie op tafel

In 2018 zijn we toegegroeid naar een nieuwe invulling en hogere frequentie van het 
directieberaad. CvB, directeuren en beleidsmedewerkers hebben in het gesprek met 
elkaar aandacht gehad voor het ‘hier en nu’ (De basis op orde?) en voor de toekomst 
(welke vraagstukken verdienen een plek in onze gezamenlijke strategische koers). 
Het is de verwachting dat in de 2e helft 2019 een gedragen, nieuw document voor-
gelegd kan worden aan RvT en GMR.

5.3 Nieuw CvB van start

Robert Hilhorst heeft in het najaar afscheid genomen tijdens de Delta Onderwijsdag. 
Anje Margreet Woltjer volgt Robert op en is in het najaar gestart met een uitgebreide 
kennismaking en oriëntatie. Het huidig CvB voelt het appel om ervoor te zorgen dat 
Delta herkenbaar blijft, maar heeft nadrukkelijk ook de ambitie (en opdracht) dat 
Delta zich blijft vernieuwen en verbeteren.

5.4 Aandacht voor vermogende teams en sturing

Er wordt veel gevraagd van het onderwijskundig vermogen van het team en de sturing 
daarop. Daarbij gaat het allereerst om het realiseren van onderwijsopbrengsten, maar 
ook horizontale en verticale verantwoording zijn van groot belang. Ter voorbereiding 
op de nieuwe strategische koers (2020-2024) willen we in 2019 stil staan bij (a) het 
huidig vermogen van onze onderwijsteams en (b) wat nodig is voor verdere ont-
wikkeling. Ook de verdere ontwikkeling van gedeeld onderwijskundig leiderschap 
(directeur samen met specialisten, IB-er en schoolopleider) is daarbij van belang.

5.5 Basis op orde?

Gedurende 2018 deelde (en synchroniseerde) het CvB haar waarnemingen binnen  
de Delta Scholengroep. We stelden ons in dialoog de vraag: “Hoe gaat het echt met 
ons?” Dit gesprek willen we in 2019 vervolgen, niet alleen op basis van eerste waar-
nemingen, maar ook op basis van kennis en informatie. Gebeurt het wel zoals 
afgesproken? Gebeurt het wel goed? En hoe weten we dat? Is de basis wel orde? 
Waar kan de lat al omhoog?
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VEREENVOUDIGD EXPLOITATIEOVERZICHT 2018 (X 1.000)

Baten Realisatie Begroting Verschil realisatie 2017

€ 35.599 € 33.079 € 2.520  € 33.714

€ 35.599 € 33.079 € 2.520 € 33.714

Lasten

personeel € 30.133 € 27.180 -€ 2.953 € 26.779

materieel € 5.880 € 6.345 € 465 € 5.789

 € 36.013 € 33.525 -€ 2.488 € 32.568

Resultaat -€ 414 -€ 446 € 32 € 1.146

6  JA A R R E K E N I N G  2 0 1 8  ( SA M E N G E VAT )

6.1 Financiële resultaten op hoofdlijnen

De volledige jaarrekening inclusief accountants verklaring is terug te vinden in het 
document “Toelichting & Bijlagen jaarverslag SKPCPO DELTA 2018”.

Resultaten op hoofdlijnen
Het nettoresultaat bedrijfsvoering bedraagt in 2018 negatief € 414 duizend. Dit 
exploitatieresultaat is in lijn met de begroting. Met name de verhoging van de 
salarisafspraken in de nieuwe cao po en de compensatie hiervan in de bekostiging 
zorgt voor verschillen. 

GECOMPRIMEERDE BALANS DELTA 31-12-2018 (X 1.000)

31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017

vaste activa materieel € 3.133 € 3.243 eigen vermogen publiek € 5.350 € 5.734 

vaste activa financieel € 127 € 162 eigen vermogen privaat € 931 € 962 

vorderingen € 2.264 € 2.135 voorzieningen € 690 € 656 

  langlopende schulden € 69 € 77 

liquide middelen € 4.695 € 4.936 kortlopende schulden € 3.179 € 3.047 

balanstotaal € 10.219 € 10.476 balanstotaal € 10.219 € 10.476 

6.2 Balans
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Innovatie-fonds

Algemeen

ICT- fonds

Meubilair/inrichting
fonds

VERDELING PUBLIEKE RESERVES 2018

Algemeen materieel

Voorgaande tabel bevat een vereenvoudigde opstelling van de balans. 
De verschillende balansposten worden op de volgende pagina’s nader toegelicht.

Opmerkingen bij de passiva
Het eigen vermogen van de stichting betreft een publiek deel (gevormd uit over-
heidsmiddelen) en een privaat deel (gevormd uit overige, dus niet-publieke 
middelen). Het exploitatieresultaat 2018 is verwerkt in de reserves (onder het eigen 
vermogen publiek en in het eigen vermogen privaat). Zie ook de staafdiagram op 
pagina 38.

Voor het publieke eigen vermogen geldt, dat de aanwending dient te geschieden in 
het kader van de doelen waarvoor de publieke bekostiging is ontvangen. Bij het 
private vermogen is de besteding “volledig vrij”. De besteding staat daarmee los van 
publieke bekostigingsdoelen.

Binnen de algemene reserve van het publiek vermogen heeft één van de 
componenten betrekking op de zogenaamde schoolbudgetten, dit zijn de 
“overschotten” van bedragen die naar de scholen en diensten zijn overgemaakt voor 
de dekking van materiële lasten voor de lopende exploitatie. Dit betreft de reserve-
component algemeen materieel (€ 633 duizend). De verhoging van deze component 
betreft een kleine onderbesteding van de schoolbudgetten op de scholen ten 
bedrage van € 19 duizend. 
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Fondsen:
Bij de bespreking van de jaarrekening 2017 is met de GMR en RvT  afgesproken om  
de mogelijke benutting van een deel van het eigen vermogen beter zichtbaar te 
maken door het realiseren van 3 fondsen. Deze fondsen zijn bedoeld om de extra 
investeringen mogelijk te kunnen maken. De benutting kan plaatsvinden aan de hand 
van de strategische koers/meerjarenbegroting en wordt daarbinnen ook zichtbaar 
gemaakt en verantwoord. Het betreft:
- ICT-fonds van € 1.000 duizend
- Innovatie-fonds van € 500 duizend
- Meubilair en inrichtingsfonds van € 1.000
 
Een deel van het private algemene vermogen heeft betrekking op internationale 
educatieve ontwikkelingsprojecten in Kenia en Nepal. Het gaat om een bedrag van 
€44  duizend (2017: € 49 duizend). In 2016 is het project in Kenia afgerond en een start 
gemaakt met het project in Nepal, waarvoor met sponsoracties geld is opgehaald. 
Van het private vermogen heeft verder € 145 duizend betrekking op ontvangen 
ouderbijdragen en andere private middelen op de scholen. Deze middelen worden 
op schoolniveau besteed en hebben (in ieder geval voor zover het de ouderbijdragen 
betreft) een zeker oormerk. 

Het overige bedrag van het private vermogen ad € 366 duizend is aan te merken als 
het onbestemde deel van de algemene reserve privaat.

Onderdeel van het private vermogen is voor € 376 duizend de in 2011 gevormde 
bestemmingsreserve afschrijvingen na de verkoop (met boekwinst) van een privaat 
eigendom en de herinvestering van de opbrengst. De afschrijvingen op deze investe-
ring worden jaarlijks tot 2037 met een bedrag van iets minder dan € 21 duizend ten 
laste van deze vermogenscomponent gebracht.
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In de jaarrekening staat voor een bedrag van € 690 duizend aan personeels-
voor zieningen opgenomen. Het gaat om posten voor spaarverlof, verplichtingen 
overig uitgesteld verlof en om jubileumgratificaties. Aan deze voorzieningen wordt 
conform voorschriften gedoteerd en onttrokken. In 2018 was er sprake van een 
onttrekking van € 157 duizend en een dotatie van € 191 duizend. Het effect van de 
mutaties van € 34 duizend is verwerkt in het resultaat.

De langlopende schulden zijn aangegaan in 2012 in verband met de aanleg van 
zonnepanelen en betreft een in 15 jaar vanaf 2013 af te lossen lening tegen een vaste 
rente van 1,79%. Het deel dat kortlopend is (dus in 2019 afgelost moet worden) is 
opgenomen onder de kortlopende schulden.

De hoogte van de post kortlopende schulden is in totaal € 3.179 duizend,  
€ 132 duizend hoger dan 2017. Dit bestaat met name door de hogere overlopende  
personele lasten, ivm de nieuwe cao. Het gemiddelde van deze post de afgelopen  
5 jaar ligt op € 3.390 duizend. De schulden zijn niet rentedragend. De totale post 
schulden bestaat uit schulden aan gemeenten, “gewone” handelscrediteuren, 
belasting/premies/pensioen (€ 1.610 duizend) , overige kortlopende schulden en 
overlopende passiva.

De Overlopende Passiva bestaan met name uit de in het verslagjaar opgebouwde 
verplichtingen vakantiegeld die in 2019 tot uitkering komen (€ 923 duizend). Voor een 
belangrijk deel staan er tegenover deze schulden ook vorderingen € 2.264 duizend 
(€129 duizend hoger). Tegenover de opgebouwde verplichtingen vakantiegeld staan 
geen activa. De benodigde middelen daarvoor worden pas in 2019 ontvangen. 
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Opmerkingen bij de activa
De materiële vaste activa bestaan uit “gebouwen en terreinen” en uit investeringen 
in “inventaris en apparatuur” en “leermiddelen”. De afschrijvingen zijn in 2018 hoger 
dan de nieuwe investeringen. De geactiveerde inventaris, apparatuur en leer-
middelen (€ 376 duizend) liggen iets lager dan voorgaand jaar. De oorzaak hiervan  
ligt met name in de stijging van licentiekosten welke niet geactiveerd worden, maar 
direct in de exploitatie komen. Het totale geactiveerde investeringsbedrag is  
€ 508 duizend (2017 € 460 duizend). Het afschrijvingsbedrag bedraagt in  
2018 € 618 duizend.

De financiële vaste activa betreffen waarborgsommen voor postbussen, containers 
en de op de scholen aanwezige tablets van Snappet. Deze post neemt af, omdat er 
een aantal scholen over zijn gegaan op een andere device dan die van Snappet.

De vorderingen betreffen met name vorderingen op het ministerie van OCW en 
andere overheden (€ 1.608 duizend). De debiteuren zijn hoger dan vorig jaar, vanwege 
een verlate facturering naar Passend Wijs. Totaal aantal debiteuren € 379 duizend 
tegenover 2016 € 270 duizend.

Het volume van de  liquide middelen varieert door de jaren heen. De huidige stand 
ligt € 241 duizend lager dan 2017, terwijl 2017 juist € 201 duizend hoger was dan 2016. 
Het totaal aan liquide middelen is ultimo boekjaar € 4.695 duizend. In de “Toelichting 
en Bijlagen” is een specificatie opgenomen van de liquide middelen per 2018 met 
vergelijkende cijfers 2017, hieruit blijkt dat de publieke middelen op stichtingsniveau 
dalen met € 249 duizend. De private liquide middelen blijven vrijwel gelijk.

Financiële kengetallen
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen opgenomen. In september 2016 
zijn door de onderwijsinspectie nieuwe waarden gepubliceerd. De kapitalisatie-
factor is afgeschaft. De huisvestingratio is nu ook voor het PO toegevoegd, het oude 
weerstandsvermogen is in een andere vorm teruggekeerd en er zijn vooral minimum-
waarden als signalering vermeld. De inspectie benadrukt hierbij dat het geen normen, 
maar signaleringswaarden zijn.

De waarden van de financiële kengetallen blijven bij Delta binnen de waarden van 
het beoordelingskader van de inspectie.  In deze jaarrekening worden de “nieuwe” 
kengetallen van de onderwijsinspectie toegepast. 

Onderdeel van de vaste activa bij Delta is ook (een deel van) de waarde van een 
gebouw, waarin is geïnvesteerd met de opbrengst van de verkoop van een eigendom. 
De kengetallen worden door dit private resultaat vanaf 2011 enigszins geflatteerd .  
De activering in de jaarrekening van 2011 heeft naast de activa ook het balanstotaal 
verhoogd. Die waarden zijn mede van invloed op de waarde van de kengetallen 
solvabiliteit, huisvestingsratio en het weerstandsvermogen. 
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Het (lage) risicoprofiel (zie 6.4 Continuïteitsparagraaf) en de huidige budgetdiscipline 
zorgen ervoor dat vooralsnog tot en met 2023 geen taakstellende bezuinigingen 
nodig lijken te zijn. De financiële kengetallen schetsen een positief beeld:  op alle 
kengetallen wordt beter gepresteerd dan de signaleringsgrens van de Inspectie.  

FINANCIËLE KENGETALLEN 31-12-2018

2018 2017 2016 2015 signa-
lerings-
grenzen 
Onderwijs-
inspectie

1   solvabiliteit

  1) eigen vermogen als % van het balanstotaal 61,5% 63,9% 52,9% 52,0% < 30%

  2) idem op basis van eigen vermogen incl voorzieningen 68,2% 70,2% 59,9% 59,7% < 30%

2   liquiditeit
  vorderingen plus liquide middelen als % van schulden

218,9% 232,1% 168,0% 165,0%  < 75%

3  huisvestingsratio  
  huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en  
  terreinen als % van de totale lasten

7,3% 8,1% 8,0% 6,7% > 10%

4 weerstandsvermogen  
  eigen vermogen als % van de totale baten

17,6% 19,9% 16,7% 15,3% < 5%

5 rentabiliteit      
  exploitatieresultaat als % van de totale baten 

-1,2% 3,4% 2,1% 0,1% 1 jarig < -10%
2 jarig < - 5%
3 jarig < - 0%

6 kapitalisatiefactor      
  actiefzijde balans excl gebouwen en terreinen als % 
  van de totale baten

24,5% 26,6% 26,8% 25,4% > 35%

6.3 Exploitatie
 
Baten
Het resultaat van 2018 is negatief € 414 duizend, dit is € 50 duizend gunstiger dan 
begroot. Het resultaatsverschil lijkt klein, maar de fluctuaties aan de baten en 
lastenkant zijn fors te noemen. Aan de batenkant is sprake van hogere baten ad  
€ 2.461 duizend, waarvan het grootste deel wordt veroorzaakt door hogere rijks-
bijdrage van € 2.185 duizend. Er is aanvullende bekostiging ontvangen i.v.m. verlaging 
van de werkdruk,  verhoging van de kleine scholentoeslag en i.v.m. personeel- en 
arbeidsmarktbeleid (€ 617 duizend). Ook is de nieuwe cao grotendeels gecompen-
seerd via de lumpsum bekostiging (€ 1.290 duizend). Deze stijgingen zijn ook recht-
streeks terug te vinden in de loonkosten.

Vanuit de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs is iets meer ontvangen dan 
begroot (€ 25 duizend). 
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Voor de ‘vergoeding van personele lasten vanuit andere overheden’ en ‘te declareren 
loonkosten’ zijn meer baten ontvangen dan begroot. Verschil ten opzichte van de 
begroting is ontstaan doordat de VSD-gelden niet meer via de schoolbesturen 
zouden lopen, maar rechtstreeks werden betaald door de lokale overheid (teams 
leefomgeving). 

Personele lasten
De personele lasten zijn € 2.815 duizend hoger dan begroot. Hier staat € 2.461 
duizend aan directe hogere ontvangsten tegenover (zie hierboven). De werk druk-
middelen zijn vrijwel volledig ingezet voor personeel.

Verder heeft er door het Vervangingsfonds een correctie plaatsgevonden  
(i.v.m. bezettingsgraad en participatiefonds) van in totaal € 251 duizend.

In de begroting is voor de voorziening ‘uitgesteld verlof en jubileum gratificaties’ 
geen apart bedrag opgenomen, omdat de dotatie en onttrekking door de jaren heen 
steeds ongeveer gelijk is. In de risicoanalyse is rekening gehouden met standaard  
€ 65 duizend en een extra buffer van € 30 duizend. De mutatie is in 2018 € 34 duizend 
(totaal beiden). 

Materiele lasten
De materiële lasten zijn in totaal € 214 duizend lager dan begroot. Waarbij er bij 
‘gebouwen’ € 93 duizend minder is uitgegeven en op ‘Overige stichtingsuitgaven’  
€ 112 duizend minder.

De verschillen bestaan bij ‘gebouwen’ vooral uit minder uitgaven voor onderhoud en 
onderhoudscontracten (€ 63 duizend) en lagere schoonmaakkosten (€ 27 duizend).

Bij de overige stichtingsuitgaven zijn de verschillen over alle posten verdeeld. Met 
name de ICT beheerkosten zijn hoger dan begroot, maar de verwachte incidentele 
ICT-kosten zijn lager. Dit komt doordat met name het trajecten ivm de invoering  
van Office365 naar verwachting pas in 2019 voor uitgaven gaat zorgen. Verder is er 
minder uitgegeven aan verzekeringen (eigen risico € 25 duizend) en Public Relations 
(€ 28 duizend).

In de tabel verderop zijn de afwijkingen opgenomen tussen de gerealiseerde baten 
en lasten ten opzichte van de begroting. 

Alle lasten van Delta hebben in essentie betrekking op ‘personeel’ of ‘materieel’. Aan 
de inkomstenkant is er sprake van lumpsum (in principe ongedeeld). De verhouding 
tussen deze twee categorieën als percentage van de totale uitgaven is in 2018 83% 
personeel en 17% materieel. Deze verhoudingsgetallen zijn door de jaren heen vrijwel 
ongewijzigd (het gaat om afgeronde percentages). 
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De materiële lasten zijn in onderstaande tabel verder uitgesplitst. Het percentage 
m.b.t. ‘gebouwen’ varieert door de jaren heen. In 2018 is dit 42%, terwijl deze in 2017 
nog 46% was. De exploitatie scholen, ABB/BB (Administratie, beheer, bestuur en 
Exploitatie bureau blijven vrijwel gelijk. De overige instellingslasten zijn iets gestegen.

17%

83%

Personeel

Materieel

VERDELING LASTEN 2018

Exploitatie scholen

ABB/BB

Gebouwen

Overige
instellingslasten

Afschrijvingen

 ONDERVERDELING MATERIELE LASTEN

18%

10%

42%

20%

10%

Nb: De aan DUO aan te leveren jaarrekening kent een iets andere ordening.
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Afwijkingen baten en lasten
Lopende het exploitatiejaar zijn er dus meer baten ontvangen dan begroot. Dit heeft 
in 2018 te maken met de werkdrukgelden, cao wijzigingen, iets hogere vergoeding 
asielzoekers kinderen en een hogere bekostiging voor tussentijdse leerlingengroei.

Ook ontstaat er tussentijds en met enige regelmaat mogelijkheden om nieuwe 
subsidiebronnen aan te boren. Op de mogelijkheid van extra baten (nieuwe gelden 
en subsidies) kan lopende het boekjaar amper worden geanticipeerd. In de meer-
jarenbegroting wordt wel rekening gehouden met de besteding van de in voorgaande 
jaren gerealiseerde overschotten (zie ook 6.4 Continuïteitsparagraaf bij meerjarig 
perspectief). Tegenover de meeste extra-baten staan ook hogere lasten. 
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AFWIJKINGEN BEGROTING 2018 NAAR BEGROTINGSPOST (BEDRAGEN X 1.000)

 Extra Baten (buiten begroting)  € 2.520 

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW  € 2.018 1)

reguliere personele bekostiging   € 1.285  

personeels- en arbeidsmarktbeleid   € 619  

reguliere materiele instandhouding   € 7  

personele groei bekostiging   € 107  

 3.1.2.1.3 Overige subsidies OCW € 170 2)

prestatiebox   € 4-  

impulsgebieden   € 54  

tegemoetkoming opl school   € 23  

subsidie studieverlof   € 24  

1ste opvang vreemdelingen   € 74  

 3.1.4 Doorbetalingen rijksbijdrage SWV € 18 3)

 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies € 120 2)

 3.5 Overige baten  € 195 4)

verhuur   € 13  

detacheringen   € 33  

overige baten   € 149   

5 rente € 1- 5)

Extra Lasten (buiten begroting) € 2.498 

Materiele lasten Bestuur en Beheer  € 43   

 administratie en beheer   € 34 6)

 aanbestedingen   € 23 14)

 diversen   € 14- 14)

overige instellingslasten  € 214-   

innovatie en verbetertrajecten   € 23-  7) 

afschrijvingen   € 9-  8)

huisvesting   €  93- 9)

ict   € 121- 14)

overig   € 31 14)

personeel  € 2.669    

formatieve inzet  subsidies   € 2.646   10) 

verschil premies VF/PF   €  169  11) 

scholing en begeleiding   € 146-  12) 

diversen personeel   € 0   13) 

     

Begroot tekort    € 446-

Differentieel resultaat    € 22

Exploitatieresultaat    € 414- 

SKPCPO DELTA / 2018BESTUURSVERSLAG
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AFWIJKINGEN BEGROTING 2018 (BEDRAGEN X 1.000)

Baten  € 2.520 

1) Rijksbijdrage OCW  € 2.018 

2) Overige subsidies  € 290 

3) Zorgbekostiging SWV  € 18 

4) Overige baten  € 195 

5) Rente baten en lasten  € 1-

Lasten   € 2.498 

6) Administratie en Beheer  € 34 

7) Innovatie en verbeterings-
trajecten

 € 23-

8) Onderbesteding afschrijvingen  € 9-

9) Hogere huisvestingslasten  € 93-

10) Personele inzet subsidies  € 2.646 

11) Vervanging niet vergoed  € 169 

12) Scholing en begeleiding  € 146-

13) Diversen  € 80-

Differentieel resultaat  € 22 

Onderstaande tabel vat de verschillen op de hoofdposten nog eens samen.
 

Materiele lasten Bestuur en Beheer (ABB/BB) 
Binnen deze kostencategorie zijn de administratie en beheerkosten iets hoger i.v.m. 
uitgaven voor de uitbestede diensten (administratie van Dyade en aanbesteding en 
contractbeheer door Anculus). 

Overige instellingslasten 
Voor Innovatie en verbetertrajecten was € 125 duizend opgenomen voor 2018,  
maar is uiteindelijk €102 duizend uitgegeven. Deels komt dit doordat de kosten voor 
verbetertrajecten soms ook vaak nog leiden tot extra personeelslasten. 
De afschrijvingen zijn vrijwel gelijk aan de begroting. De huisvestinglasten zijn lager 
dan begroot, doordat een deel van de uitvoering al in  2017 was gerealiseerd en 
schoonmaak en onderhoud lager zijn. 

Personele lasten
Ten aanzien van ‘personeel’ aan zowel de baten- als aan de lastenkant lijkt een 
patroon van flinke afwijkingen van de begroting. Dat hangt grotendeels samen met 
de onvoorspelbaarheid van - lopende het jaar - ontvangen aanvullende subsidies. 
Daar staan dan ook extra-uitgaven tegenover. Deze extra-uitgaven worden groten-
deels pas in een volgend formatieplan verwerkt, welke op schooljaar is gebaseerd, 
waardoor de extra kosten voor maximaal 5/12 meegenomen worden in het lopende 
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jaar (augustus – december).  In 2018 zijn de salariskosten met 9% gestegen ten 
opzichte van de begroting, maar zijn ook de personele ontvangsten 8,8% hoger ten 
opzichte van de begroting.

De scholings- en begeleidingsuitgaven maken met € 574 duizend ruim 1,9% (2016: 
2,7%) deel uit van de personele lasten. Dat is ruim boven de in de CAO gemaakte 
afspraak van € 500 per fte.

Binnen de post ‘scholingskosten’ wordt overigens niet de geldwaarde van uren tot 
uitdrukking gebracht die personeelsleden binnen hun normjaartaak geacht worden 
aan scholing (duurzame inzetbaarheid) te besteden (circa € 1.200 duizend).

De post ‘Diversen personeel en personeelsbeleid’ is vrijwel gelijk aan de begroting.  
In de verdeling van deze post zijn wel wat schommelingen te zien. Het valt op dat 
regeling bijzondere gelegenheden € 32 duizend hoger is dan begroot. De post m.b.t. 
de werving van directeuren, beleidsmedewerkers en lid CvB is ook hoger dan 
begroot (€ 44 duizend).

6.4 Continuïteitsparagraaf

Inleiding
Met de verplichte continuïteitsparagraaf moeten de financiële gevolgen van het 
gevoerde beleid expliciet worden gemaakt. De paragraaf impliceert de structurele 
inbedding in de bedrijfsvoering van een proces dat zicht biedt op de financiële 
effecten van belangrijke ontwikkelingen in de nabije toekomst. 

De indeling van deze paragraaf volgt de laatst bekende richtlijnen “Continuïteit-
paragraaf in het jaarverslag” zoals gesteld in bijlage 3 van de Regeling jaarverslag-
geving.

Ontwikkeling aantal leerlingen en het personeelsbestand
Er is (behoudens de vaste voeten in de bekostiging) een lineair verband tussen het 
aantal leerlingen en de omvang van reguliere bekostiging. Ontwikkelingen in de 
leerlingaantallen zijn daarnaast ook een bepalende factor voor de omvang van het 
personeelsbestand.

Omdat personele verplichtingen (ruim 80% van de “omzet”) niet ad hoc kunnen 
worden beperkt, moet er tegen de achtergrond van de ontwikkeling van leerling-
aantallen tijdig worden geanticipeerd op de toekomstige omvang van het  
personeelsbestand. Leerlingaantallen worden daarom maandelijks bewaakt. 

Ontwikkeling personeelsbestand
Delta gaat voor de komende jaren uit van een gemiddeld krimp van het aantal 
leerlingen met 1-2% vanaf 2019 (zie ook verder). In het zoeken naar de balans tussen 
formatieve omvang en leerlingenaantallen wordt rekening gehouden met natuurlijk 
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verloop. Op basis van de personeelsgegevens (februari 2019) is bij Delta de ver-
wachte uitstroom van personeel met de AOW-gerechtigde leeftijd de komende vijf 
jaar gemiddeld ruim 7 fte per jaar, de vijf jaar erna gemiddeld 13 fte. 

De onderstaande tabel “Ontwikkeling Personeelsbestand” gaat uit van het verwacht 
in te zetten aantal fte’s. De mate van gerealiseerde functiedifferentiatie binnen de 
categorie OP is niet uit de tabel af te lezen. In deze tabel worden de vervangers  
(25 fte’s in 2018) - voor eigen risico en vergoed door het vervangingsfonds - niet 
opgenomen. De werknemers welke voor het samenwerkingsverband Passend Wijs 
werken zijn hier niet opgeteld (5,33 fte’s in 2018). In de cijfers van de jaarrekening 
staan de aantallen, niet de fte’s. Onder invloed van de gelden voor werkdruk-
vermindering constateren we een verdere verschuiving van OP naar OOP. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

OP 305 307 302 299 295 292

OOP 86 88 90 91 93 95

Dir/Management 25 22 22 21 21 21

Totaal 417 417 414 411 409 408
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bron:  Dyade, personeelsgegevens  september  2018/februari 2019

Dir/Management
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De categorie Directie en Management wijzigt door pensioneringen en een daarmee 
samenhangende heroriëntatie op de wijze van inzet van directie. Ondanks krimp kan 
de stichting adequaat bestuurd blijven worden.

Ontslaguitkeringen
Delta probeert  ontslaguitkeringen te voorkomen. Daar waar een uitkering onver-
mijdelijk is, houdt Delta zich aan gebruikelijke regelingen en wettelijke bepalingen 
voor de vaststelling van transitievergoedingen. Voor de uitkeringen wordt jaarlijks 
een bedrag begroot. Voor 2018 is hiervoor binnen de post ‘personele knelpunten’ 
(totaal € 175 duizend) een component opgenomen. Hiervan is in 2018 € 140 duizend 
besteed aan ontslaguitkeringen, transitievergoedingen en outplacementtrajecten  
en € 50 duizend voor re-integraties en coaching. In de risicoparagraaf is voor de 
transitievergoedingen daarnaast nog een bedrag van € 100 duizend als onbegroot 
bedrijfsrisico opgenomen. 
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Ontwikkeling leerlingenaantallen
In de tabel met de ontwikkeling van leerlingaantallen zijn de cijfers gebaseerd op het 
prognosemodel van het Arbeidsmarktplatform, de prognose van DUO (Ministerie 
van OCW) en de eigen verwachte leerlingaantallen. Het prognosemodel wordt 
weliswaar als een “stabiel” model gezien, maar (b)lijkt voor Delta nog niet altijd aan  
te sluiten. 

De trend van de prognoses van DUO en het Arbeidsmarktplatform laten vrij stabiele 
aantallen zien. Delta verwacht dat de leerlingaantallen jaarlijks nog tussen de 1% en 
2% zullen dalen, vanwege demografische omstandigheden in met name de regio 
Oost-Achterhoek, Berkelland en Rheden.  Nader onderzoek naar de prognose- 
verschillen en wenselijkheid van een aangepaste manier van prognosticeren is in 2018 
van start gegaan. Nb: Zoals hier boven al opgemerkt ligt het krimppercentage ook ten 
grondslag aan de gegevens in de tabel Ontwikkeling Personeelsbestand voor 2019 
1,6% en de jaren erna 1,2%.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

PEILDATUM 1-10 2018 2019 2020 2021 2022 2023

prognoses Arbeidsmarktplatform 5.555 5.487 5.412 5.393 5.413 5.431

prognoses DUO 5.620 5.592 5.581 5.570 5.536 5.512

verwachting Delta 5.579 5.490 5.424 5.359 5.294 5.231
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LEERLINGAANTALLEN
bron: arbeidsmarktplatform/DUO/Delta

prognoses DUO

prognoses Arbeidsmarktplatform

verwachting Delta

Vooruitblik: Meerjarenbegroting / Balans
Er wordt gewerkt aan een nieuwe strategische koers voor 2020-2024. Het komende 
jaar wordt het staande beleid (verwoord in het Beleidsplan 2016-2020) geconti-
nueerd. Dit gebeurt binnen de jaarlijks begrote budgetruimte. Dit heeft nog geen 
bijzondere effecten op de bestaande financieringsstructuur. Onder financierings-
structuur wordt de verhouding verstaan tussen eigen vermogen (vermeerderd met 
de voorzieningen) en het totale vermogen. Solvabiliteit is daarvoor het gangbare 
kengetal. Dit kengetal is de afgelopen jaren, door meevallende resultaten hoger 
geworden en schommelt nu tussen de 65% en 70%. 
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De mutaties in het eigen vermogen hebben met name te maken met de begrote 
negatieve resultaten vanwege nog niet uitgegeven extra ontvangsten van de af-
gelopen jaren. (zie verder in de volgende paragraaf). Verder worden er binnen het 
eigen vermogen een aantal fondsen gerealiseerd, waaruit de komende jaren extra 
investeringen worden gedaan in ICT, meubilair en innovatie. (in samenhang met de 
strategische koers 2020-2024).

 BALANSPOSITIES PER ULTIMO X € 1.000 

2018 2019 2020 2021 

Vaste activa Materiele  
vaste activa 

€ 3.133 € 2.996 € 2.900 € 2.729

 Financiële 
vaste activa 

€ 127 € 107 € 77 € 57

      

Vlottende activa Vorderingen € 2.264 € 2.100 € 2.000 € 1.900

Liquide  
middelen 

€ 4.695 € 4.334 € 4.017 € 3.855

    

 Totaal activa € 10.219 € 9.537 € 8.994 € 8.541

Eigen vermogen Algemene 
reserve 

€ 5.350 € 4.873 € 4.482 € 4.168

Bestemmings-
reserve privaat 

€ 931 € 910 € 889 € 869

Voorzieningen  € 690 € 654 € 420 € 415

Langlopende 
schulden 

€ 69 € 61 € 53 € 45

Kortlopende 
schulden 

€ 3.179 € 3.039 € 3.151 € 3.044

Totaal Passiva € 10.219 € 9.537 € 8.994 € 8.541

Meerjarig perspectief
Het resultaat uit 2018 toont een redelijk gelijk beeld met de opgestelde begroting. 
(Zie ook uitleg paragraaf 6.3). Het is de ambitie om in de komende jaren het Eigen 
Vermogen terug te brengen. 

De cao-onderhandelingen welke afgerond zijn halverwege 2018 hebben een uitein-
delijke loonsverhoging van bijna 10% voor het onderwijzend personeel opgeleverd, 
die ook grotendeels gecompenseerd zijn in de ontvangen bekostiging. De komende 
jaren is er in verband met het werkdrukakkoord € 237 miljoen oplopend tot € 430 
miljoen in 2022,  structureel beschikbaar (maar wel onder een aantal voorwaarden).

In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een aantal uitgangspunten. De 
belangrijkste is, dat er is gerekend met 1,6% krimp vanaf 2019 en daarna 1,2%. Krimp 
zal zich ongeveer vertalen in 1,6% krimp in de rijksbekostiging. Een andere aanname 
is, dat lastenstijgingen niet volledig zullen worden gecompenseerd (heeft vanaf 2024 
impact is de huidige verwachting).
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In de begroting van 2018 is het werkdrukakkoord en de verhoging van de kleine 
scholentoeslag niet meegenomen aangezien die pas in februari 2018 bekend werden. 
In de continuïteitsparagraaf is dat wel toegepast  (omvang 2018 € 550 duizend en 
daarna € 900 duizend), maar het betreft rijksbijdrage en direct ook voor hetzelfde 
bedrag personeelslasten.

EXPLOITATIE X € 1.000

2018  2019 2020 2021

 Rijksbijdrage  € 34.166  € 33.316  € 33.506  € 33.139 

 Overige overheidsbijdragen  € 691  € 623  € 523  € 520 

 Overige baten  € 742  € 720  € 680  € 1.127

     

 Totaal baten  € 35.599  € 34.659  € 34.709  € 34.786 

     

 Personeelslasten € 30.133  € 29.016  € 29.006  € 28.996 

 Afschrijvingen  € 618  € 684  € 745  € 818 

 Huisvesting  € 2.556  € 2.658  € 2.711  € 2.765 

 Overige lasten € 2.706  € 2.799  € 2.659  € 2.540 

     

 Totaal lasten  € 36.013  € 35.157  € 35.121  € 35.119 

     

 Exploitatieresultaat  € 414-  € 498-  € 412-  € 333-

Omdat hoogte en omvang van bekostigingseffecten ook inschattingen zijn, is 
doorlopende bewaking van de lastenontwikkeling noodzakelijk. Het goed monitoren 
van leerlingaantallen maakt snel ingrijpen in met name de ontwikkeling van de 
loonkosten mogelijk. Het natuurlijk verloop van AOW-gerechtigden met gemiddeld 
ruim 7,5 fte per jaar en daaraan gekoppeld de niet-automatische herbezetting van 
vacatures, is een goede “krimpbuffer”. 
Komend jaar wordt het staande beleid (verwoord in het Beleidsplan 2016-2020) 
gecontinueerd en verder uitgerold. Het beleid heeft onder meer personeels-
ontwikkeling als speerpunt. Het beleid voorziet geen bijzondere effecten op de 
meerjarenbegroting. Daar waar ruimte wordt gecreëerd (door herstructureringen in 
de lastenstructuur, herijkingen of ombuigingen) wordt deze ook weer ten behoeve 
van het onderwijs en de kwaliteitsontwikkeling benut.  In 2019 wordt er gewerkt aan 
de nieuwe strategische koers. Deze zal voor de periode 2020-2024 gaan gelden.

Risicobeheersing en In control statement
In het kader van de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem is er een interne notitie opgesteld over risico’s en risicobeheersing 
die regelmatig wordt bjigesteld. Onderdeel van risicobeheersing is de maandelijkse 
controle van realisatiecijfers. In 2018 zijn er tussentijds geen significante wijzigingen 
doorgevoerd als gevolg van deze controles. 
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Bij het begroten wordt indien mogelijk rekening gehouden met de kans van optreden 
van diverse risico’s. Een aantal risico’s kunnen in de begroting ook expliciet mee 
worden begroot ( vaak omdat op grond van ervaring de kans op optreden reëel 
wordt geacht). Naast deze vorm van anticiperen op risico’s kenmerkt de organisatie 
zich door allerlei control technische en overige procedurele maatregelen die risico’s 
vermijden of in ieder geval beperken en door de overdracht van risico’s aan ver-
zekeringsmaatschappijen. Er is de afgelopen jaren in het bijzonder stilgestaan bij het 
eventuele risico op fraude. Het systeem van functiescheiding en de controlemaat-
regelen zijn van dien aard, dat dit risico als zeer beperkt (en dan ook nog met een 
beperkte materialiteit) kan worden ingeschat en geen aanleiding geeft tot extra beleid. 

De rijksbekostiging blijft als een moeilijk te beteugelen algemeen bedrijfsvoering-
risico aanwezig. De bekostiging voorziet weliswaar in een systematiek van prijs-
compensaties, maar die biedt op voorhand geen zekerheid voor adequate bekosti-
ging. En daarbij zijn de termijnen waarop de effecten van prijscompensaties bekend 
worden niet persé afgestemd op de reguliere begrotingscyclus.

Voor zover op ingeschatte risico’s niet in de begroting is geanticipeerd, worden ze 
als bedrijfsrisico gezien. Tegenover deze risico’s staan financiële buffers om de 
effecten van het optreden op te kunnen vangen, zonder dat de reguliere bedrijfs-
voering in gevaar komt. 
In dit kader zijn twee typen financiële buffers te onderscheiden:
a transactiebuffer (nodig voor de “soepele” bedrijfsvoering)
b risicobuffer (om financiële effecten van niet voorziene risico’s te kunnen  

dekken)

De omvang van de buffers zijn in het schema om de volgende pagina opgenomen. 
Het schema is gebaseerd op de notitie: “Het beheersen van risico’s en financiële 
buffers 2019 (juni 2019)”.

Ad a: Aan alle kortlopende verplichtingen moet kunnen worden voldaan. Onderdeel 
van de transactiebuffer zijn de voorzieningen (en het verschil tussen de vorderingen 
en de schulden voor zover dat het constant aanwezige verschil tussen vorderingen 
en schulden te boven gaat). In de afgelopen jaren was er in meer of mindere mate 
sprake van het “voorschieten” van formatie wegens tussentijdse groei. Bij het 
opstellen van de begroting van 2018 is uitgegaan van een tussentijdse groei  
(€ 80 duizend). Deze tussentijdse groei is groter uitgevallen, maar er is (achteraf)  
ook bekostiging voor ontvangen (€ 180 duizend). De transactie (financiële) buffer  
was groot genoeg, zodat het voorschietrisico geen gevolgen heeft gehad voor de 
uitvoering van het beleid. 

Nota bene: Voor schooljaar 2018-2019 wordt nog een kleine tussentijdse groei 
verwacht. Hierna wordt er een lichte krimp in leerlingaantallen verwacht waardoor 
het groeirisico voor de transactiebuffer geen rol meer zal spelen.
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Het verschil tussen vorderingen en schulden schommelt op balansdatum door de 
jaren heen tussen de € 1.000 duizend en de € 1.500 duizend. Een bedrag van € 1.000 
duizend kan daarbij als de constante factor worden aangenomen. In de transactie-
buffer wordt daarom met het verschil - een bedrag van maximaal € 500 duizend -  
rekening gehouden. 

Wat de voorzieningen betreft is de voorziening ‘overig uitgesteld verlof’ voor de 
transactiebuffer relevant. Hierop wordt vanaf september 2017 een beroep gedaan 
door leden van het toenmalige College van Bestuur. Deze voorziening loopt in 2019 
volledig af, waardoor er geen risico is.

De voorziening jubileum is een verplicht aan te houden actuariële voorziening (dood 
geld). Met de reguliere dotatie en onttrekking aan deze voorziening is in de begroting 
rekening gehouden. Alleen de afwijking van de reguliere dotatie wordt hier als een 
afzonderlijk risico benoemd.  (Zie hieronder bij gratificaties).

Het reguliere betaalritme van de overheid is niet direct op het betaalritme van de 
lasten afgestemd. Gezien de schaalgrootte van Delta worden er geen liquiditeits-
risico verwacht. 

Als hoogte van de transactiebuffer kan op balansdatum 31 december 2019 € 500 
duizend (2018: € 500 duizend) worden aangehouden.

Ad b: Op veel risico’s is in de begroting al geanticipeerd. Specifieke risico’s die hier 
te benoemen zijn:

Participatiefonds: Besturen zijn verantwoordelijk voor wachtgeldverplichtingen.  
Het Participatiefonds neemt onder specifieke voorwaarden de wachtgeldverplich-
tingen van de besturen over. In toenemende mate worden de uitkeringen (bij 
beëindi ging van een dienstverband), door DUO - met terugwerkende kracht over een 
aantal jaren-  alsnog ten laste gebracht van besturen. Het Participatiefonds heeft dan 
– blijkt achteraf - de uitkeringen niet overgenomen. Het risico daarvan is moeilijk in  
te schatten, juist omdat het over oude zaken gaat en de afwegingen nog niet altijd 
transparant en inzichtelijk zijn. Het is verstandig (of niet onrealistisch) om daarvoor 
toch een bedrag van € 100 duizend te benoemen. In de begroting 2018 en 2019 is dit 
bedrag expliciet begroot. Het is onduidelijk of dit bedrag toereikend is. Een extra 
bedrag van € 50 duizend wordt daarom in deze notitie als risico aangemerkt. Tevens 
is in de begroting voor “personele knelpunten” een bedrag van € 100 duizend 
opgenomen. Dit bedrag kan (deels) ook worden benut om “vertrek te stimuleren” ter 
voorkoming van uitkeringslasten. Van een hoger risico voor vertrekstimulering wordt 
hier niet uitgegaan. In 2018 was hier € 175 duizend voor opgenomen en is ook gebruikt 
voor het vertrek bij knelpunten.

Wet werk en zekerheid: Met deze wet die per 1-7-2016 is ingegaan loopt Delta het 
risico om invallers na drie invalmomenten in dienst  te moeten nemen. Ondertussen 
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is de wet voor het PO versoepeld, invallers wegens ziekte vallen buiten deze cate-
gorie. Bij tijdelijke benoemingen en andere inval “contracten” geldt nog wel dat na  
3 aanstellingen  een benoeming in vaste dienst volgt. Delta minimaliseert het risico 
procedureel:  door de alarmeerfunctie van de software die bij de coördinatie van 
invalwerkzaamheden wordt gebruikt, het systeem meldt dreiging van het ontstaan 
van verplichtingen aan invallers. Ondanks deze signaalfunctie schatten we het risico 
in op € 75 duizend. 

Daarnaast beschikt Delta over een eigen invalpool (van medewerkers die al in  
dienst zijn van Delta). Deze pool wordt gebruikt voor alle kortlopende vervangingen. 
De invallers van de invallijst worden in principe alleen gebruik bij langdurige ver-
vangingen. De afweging en besluitvorming om eigen risico drager (ERD) te worden 
(voor de vervangingen) is uitgesteld vanwege personele wisselingen bij HRM.  
De declaraties aan het vervangingsfonds zijn ongeveer € 1.200 duizend terwijl de 
afgedragen premies ongeveer € 1.000 duizend zijn. Bij een ERD-schap zullen er  
dan circa € 1.000 duizend structureel aan premies bespaard worden, maar zal het 
vervangingsbeleid verder aangescherpt moeten worden. Dat bedrag kan als budget 
worden aangewend om een Delta- eigen vervangingsregeling op te zetten, zonder 
meer een beroep te hoeven doen op “losse” invallers waar een risico van opbouw 
van verplichtingen kan ontstaan.

Hoewel het moeilijk in te schatten is, wat (in termen van risico’s) het effect zal zijn  
van transitievergoedingen in het kader van de WWZ, lijkt opname van een bedrag  
van € 100 duizend op jaarbasis niet onrealistisch. De transitievergoedingen zijn 
opnieuw onderwerp van gesprek geworden tijdens de nieuwe cao onderhande-
lingen, met name omdat werknemers binnen het PO recht hebben op de WOPO 
(Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs). De werknemers  
die recht hebben op de WOPO, hebben geen recht meer op de transitievergoeding, 
vinden de vakbonden. Het bedrag van € 100 duizend is in de begroting van 2019 
begroot onder de personele knelpunten. Er wordt dan uitgegaan van 2 vergoedingen 
per jaar van een gemiddelde hoogte van € 50 duizend. Het is onzeker of 2 vergoe-
dingen per jaar voldoende begroot is, daarom nemen we in het kader van deze  
risico analyse 2 extra vergoedingen mee (€ 100 duizend). 

Gratificaties: Bij de gratificatieregeling gaat het om ongeveer 12 aanspraken in 2019 
(2018:11) van een 40-jarig jubileum (een maand salaris). De gratificatieaanspraken 
behorend bij een 25-jarig jubileum (1/2 maand salaris) gelden in 2019 voor 8 personen 
(2018:6). Er is gemiddeld een bedrag van circa € 40 duizend per jaar mee gemoeid.  
De onttrekking zal in 2019 rond de € 89 duizend (2018 circa € 50 duizend) zijn. Het 
risico ligt in het verschil tussen de dotatie van de voorziening en de onttrekking van 
de voorziening welke ten laste komen van de lopende exploitatie. De voorziening 
wordt op peil gehouden op basis van een onderbouwing en het verschil tussen 
dotatie en onttrekking bedraagt historisch rond € 30 duizend per jaar. In 2018 is dit 
verschil hoger, namelijk €150 duizend gedoteerd en €50 duizend onttrokken. Daarom 
nemen we hier nu een hoger bedrag mee, te weten € 100 duizend.



56

BESTUURSVERSLAG SKPCPO DELTA / 2018

Ouderschapsverlof: Op betaald ouderschapsverlof kunnen ongeveer 128 fte 
aanspraken doen gelden. Historisch gezien maakt daarvan slechts een beperkt deel 
gebruik (gemiddeld circa 10% per jaar). De uitkering van deze verloven bedraagt per 
jaar gemiddeld tussen de € 250 duizend en € 400 duizend. In de begroting is daar-
voor een bedrag van € 350 duizend opgenomen. Het risico wordt gevormd door de 
afwijking van het begrote bedrag (maximaal € 50 duizend).

Restrisico’s bedrijfsvoering: Op grond van de berekeningen van de Commissie Don 
zouden voor een bestuur van de omvang van Delta zogenaamde incidentele “restrisi-
co’s” moeten worden aangenomen. De omvang van deze risico’s zijn niet binnen de 
reguliere begroting op te vangen (ook niet binnen reguliere stelposten voor onvoor-
zien). Ze worden hier als risico indicatief met 2% van de “omzet” opgenomen (In 2019 
is het dan € 717 duizend).

Privaat en schoolbudget: Het resultaat op de scholen vormt in administratieve zin 
een risico. Het resultaat heeft namelijk wel effect op het totale bedrijfsresultaat, 
maar is niet beïnvloedbaar op stichtingsniveau. Er worden niet meer uitgaven gedaan 
dan er middelen zijn.  In de begroting van 2019 is hier niet specifiek voor begroot. In 
verband met dit aangegane risico is hier € 250 duizend opgenomen. 

Trekkingsrechten: De scholen hebben te maken met trekkingsrechten op stichtings-
niveau. Dit zijn de integrale investeringen voor OLP, ICT en meubilair (IIB), cultuur-
gelden en het Eigen ScholingsBudget. Per balansdatum 2018 is € 865 duizend  
(2017 € 862 duizend) nog niet uitgegeven aan in de afgelopen jaren opgebouwde 
rechten. Een deel betreft de investeringen (€ 281 duizend): hier ligt een meerjaren-
begroting van de scholen onder. Het trekkingsrecht Eigen ScholingsBudget is 
opgelopen  naar € 504 duizend. Het bedrijfsrisico voor de investeringen bestaat 
slechts uit de afschrijving (gemiddeld 16,7%) en bedraagt € 47 duizend. Voor cultuur 
staat er nog € 80 duizend. 

Van deze €631 duizend is in de begroting van 2019 niets opgenomen en is daarom  
nu als totaal meegenomen onder de risico’s van de bedrijfsvoering.  
(€ 631 = € 504+€47+€80)

In onderstaande tabel zijn de financiële effecten van risico’s te zien. Bij optreden van 
niet-begrote risico’s moeten de maatregelen er op zijn gericht, het effect van het 
risico te beperken (in omvang en tijd). Niet alle risico’s zullen gelijktijdig en in de 
opgenomen omvang optreden. Een “waardering” van het financieel effect op 50%  
is niet onrealistisch. 

Als een verantwoord bedrag voor de omvang van de risicobuffer kan daarmee op 
balansdatum 2019 € 986,5 duizend (2018: € 882 duizend) worden aangehouden.
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FINANCIËLE EFFECTEN VAN RISICO'S  2019
NAAR TYPE BUFFER

2018
NAAR TYPE BUFFER

 transactie  risico  transactie  risico 

 onderwijsopbrengsten   pm  *)   pm  *) 

 instroom   pm   pm 

 personeel   pm   pm 

geschiktheid   pm   pm 

 participatiefonds  € 50.000  € 20.000

 WWZ-aantal contracten  € 75.000  € 75.000

 WWZ-transitievergoeding  € 100.000  € 100.000

beschikbaarheid   pm   pm 

 bekostiging groei   pm   pm 

personeel overig    pm   pm 

a Duurzame inzetbaarheid 
(Bapo)

  pm   pm 

b gratificaties  € 100.000  € 30.000

c ouderschapsverlof  € 50.000  € 50.000

d periodieken   pm   pm 

e functiemix   pm   pm 

Verzuim   pm   pm 

bedrijfsvoering   pm   pm 

 Huisvesting   pm   pm 

 Overig  € 717.000  € 666.000

 privaat + schoolbudget  € 250.000  € 250.000

 trekkingsrechten  € 631.000  € 573.000

      

 transactie vorderingen/
schulden 

€ 500.000  € 500.000  

 spaarverlof € 0  € 0  

    

€ 500.000 € 1.973.000 € 500.000 € 1.764.000

50% € 986.500 50% € 882.000

 *)   pm-posten zijn niet nader kwantificeerbaar of worden regulier begroot

Ondersteuning en advisering door de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht voorziet het College van Bestuur van gevraagd en ongevraagd 
advies en fungeert als klankbord voor het College van Bestuur, zowel tijdens als 
buiten de reguliere vergaderingen. De Raad van Toezicht wordt door het College van 
Bestuur periodiek over de lopende exploitatie geïnformeerd. Het verslag van de 
Raad van Toezicht 2018 is te vinden vooraan in het jaarverslag.
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6.5 Treasury

Delta beschikt over een Treasurystatuut (19-6-2017 goedgekeurd door de RvT),  
hierin staat dat het Delta-beleid is dat er geen activiteiten worden uitgevoerd die op 
welke wijze dan ook in verband kunnen worden gebracht met beleggen en belenen. 
Daarmee wordt voldaan aan de voor het onderwijs geldende voorschriften voor 
beleggen en belenen. De (nu dus volstrekt theoretische) bevoegdheid voor het 
aangaan van verplichtingen die wel te maken zouden hebben met beleggen en 
belenen ligt exclusief bij het College van Bestuur. Er is aan geen andere personen 
buiten het College van Bestuur op dit punt procuratie verleend. 

De bevoegdheid van het College van Bestuur wordt beperkt tot handelingen binnen 
de goedgekeurde begroting. Daarnaast is statutair bepaald, dat er voor handelingen 
tot een bedrag van maximaal € 250 duizend buiten de goedgekeurde begroting geen 
goedkeuring nodig is van de Raad van Toezicht. 

Sinds een aantal jaren neemt Delta deel aan het product Schatkistbankieren  
(Ministerie van Financiën). Er ligt een overeenkomst tussen Delta en de Staat der 
Nederlanden aan ten grondslag op basis van saldoregulatie (17-09-2008). De rente-
baten zijn schamel te noemen, maar Schatkistbankieren biedt maximale zekerheid 
voor de tegoeden en de mogelijkheid tot een debetstand (van 10% van de rijks  - 
bij dragen OCW/EZ, ongeveer € 3.000 duizend) tegen gunstige voorwaarden.  
De financiële baten op stichtingsniveau zijn door lage rentestanden over het verslag-
jaar vrijwel nihil. De financiële lasten bestaan met name uit rentelasten over een 
langlopende lening bij de Schatkist (zie hier onder). De financiële baten van de 
verschillende schoolrekeningen zijn verwerkt in het exploitatiesaldo van de school-
rekeningen (en derhalve indirect ook in de jaarrekening). 

Ten behoeve van het project duurzame energie (zie paragraaf verduurzaming) is  
een beperkte lening bij de Schatkist afgesloten. Het gaat om een bedrag van  
€ 125 duizend, tegen een rente van 1,79% voor 15 jaar vast. De lening wordt in 15 jaar 
volledig afgelost (laatste aflossing 1 oktober 2027). De lening is indertijd mede 
aangegaan vanuit de verwachting, dat het rentepercentage over het aanwezige 
banksaldo snel hoger zou zijn dan het langjarig vaste (lage) rentepercentage dat  
over de lening wordt betaald.
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G R O N D S L AG E N  VO O R  WA A R D E R I N G  VA N 
ACT I VA ,  PAS S I VA  E N  R E S U LTA AT B E PA L I N G

Algemeen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor 
de Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslag-
geving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen aanvullingen in de Regeling 
voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in gehele euro’s. 

Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen 
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats 
tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kas-
stroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen 
naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor 
verwachte oninbaarheid.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn 
ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheer-
sende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen 
worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere 
sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten zijn 
verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover 
deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toe-
gelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is 
voor het verschaffen van het inzicht.

TOELICHTING GRONDSLAGEN
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G R O N D S L AG E N  B A L A N S

Activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus 
bijkomende kosten of de vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen.  
De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op basis van de verwachte 
toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waarde-
verminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

CATEGORIE AFSCHRIJVINGS- 
TERMIJN IN  
MAANDEN

AFSCHRIJVINGS- 
PERCENTAGE PER 
JAAR

ACTIVERINGS- 
GRENS IN €

Gebouwen 120 10,0 >0

Eigen bijdrage bouw Paasbergschool 300 4,0 >500

Meubilair en Inventaris 120 10,0 >500

ICT 48 25,0 >500

Glasvezel 180 6,7 >500

Leermiddelen 72 16,7 >500

Zonnepanelen 300 4,0 >500

Gebouwen         
De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch 
eigendom. Hiervan is sprake in het geval van eigen investeringen of van door-
decentralisatie van de huisvesting. Op terreinen wordt niet afgeschreven.  
     
Kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen worden rechtstreeks  
verantwoord in de staat van baten en lasten.      
   
Financiële vaste activa        
 
Overige vorderingen        
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waar-
borgsommen en worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens 
worden deze waarborgsommen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Omdat de goederen waarvoor borg is betaald eigendom zijn voor de duur van het 
gebruik wordt er geen voorziening getroffen voor oninbaarheid.   

TOELICHTING GRONDSLAGEN
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Vlottende activa         

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van 
de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond 
van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald 
aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op 
basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verlies-
rekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 
gebracht op de boekwaarde van de vordering.     
 
Liquide middelen        
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietin-
stellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde.        

Eigen vermogen         

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve(s) en bestemmingsreserve(s).  
Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen. 

Voorzieningen         

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplich-
tingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom 
van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 
schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven 
die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij 
anders vermeld. 
 
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer 
het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van 
de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. 

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

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.       

TOELICHTING GRONDSLAGEN
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Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met  
een rekenrente welke voor eind 2018 wordt bepaald. De berekening is als volgt: 
Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS). 
 
Voor 2018 wordt er gerekend met een rekenrente van -0,10%. Waarbij de waarde voor 
de wettelijke rente vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 
2,10% is.” 
 
Jubileumuitkeringen
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de  
verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de 
contante waarde van de voorziening wordt gerekend met de rekenrente welke  
onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder meer rekening 
gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.
 
Voorziening uitgesteld verlof
De voorziening uitgesteld verlof wordt opgenomen tegen nominale waarde van de 
voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven. 
 
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële 
waarde. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en 
onder aftrek van transactiekosten.

Onder deze post valt onder meer vooruitontvangen investeringssubsidies. Deze 
subsidies moeten zichtbaar in mindering gebracht worden op de materiële vaste 
activa of als schuld gepresenteerd worden onder vooruitontvangen investerings-
subsidies.

Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgen-
de perioden worden toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet 
onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.    
       
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 
waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio  
of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
          

         

TOELICHTING GRONDSLAGEN
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G R O N D S L AG E N  S TA AT  VA N  B AT E N 
E N  L AS T E N       

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het 
verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrond-
slagen.          

Baten en lasten         

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in 
acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

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

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

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

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in 
mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de  
afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.    
 
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 
verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werk-
nemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds 
in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.    

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele 
of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. 
Behalve de betaling van premies heeft de instelling geen verdere verplichtingen  
uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als 
personeels kosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot  
een vermindering van toekomstige betalingen.     

TOELICHTING GRONDSLAGEN
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Pensioenregeling
Nederlandse pensioenregelingen:       

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.  
De instelling is volgens de cao PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste  
kenmerken van deze regelingen zijn:
· pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
· er heeft in 2018 geen indexatie plaatsgevonden
· de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2018 97,00%   
· overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl    

 
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse 
Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige 
basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door  
de instelling. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze 
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende 
activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige 
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans op-
genomen.         
 
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven 
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en 
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging 
plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige af-
schrijvingen aangepast.        
 
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen.        

Financiële baten en lasten       

Rentebaten en rentelasten       
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met 
de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van 
de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op 
de ontvangen leningen.        

TOELICHTING GRONDSLAGEN
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G R O N D S L AG E N  K AS S T R O O M OV E R Z I C H T  

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

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroom-
overzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en 
het vermogen van de instelling om geldstromen te genereren.

En vergelijkende cijfers 2017. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 3.132.667     3.243.090     

1.1.3 Financiële vaste activa 127.168        161.968        

Totaal vaste activa 3.259.835    3.405.058    

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 2.263.681     2.134.548     

1.2.4 Liquide middelen 4.695.167     4.935.937     

Totaal vlottende activa 6.958.848    7.070.485    

TOTAAL ACTIVA 10.218.683   10.475.543   

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 6.280.911     6.695.142     

2.2 Voorzieningen 690.155        656.394        

2.3 Langlopende schulden 69.072          77.329          

2.4 Kortlopende schulden 3.178.545     3.046.678     

TOTAAL PASSIVA 10.218.683   10.475.543   

31-12-2018 31-12-2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

B A L A N S  P E R  3 1  D E C E M B E R  2 0 1 8
E N V E R G E L I J K E N D E C I J F E R S 2017.  - 
N A V E RW E R K I N G R E S U LTA AT B E S T E M M I N G -

TOELICHTING GRONDSLAGEN



10

SKPCPO DELTA / 2018

En vergelijkende cijfers 2017

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 34.165.843   31.959.353   32.403.054   

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige 

overheden

690.854        571.322        721.358        

3.5 Overige baten 741.947        547.000        589.926        

Totaal baten 35.598.644  33.077.675  33.714.338  

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 30.132.998   27.179.810   26.778.783   

4.2 Afschrijvingen 618.099        627.868        594.253        

4.3 Huisvestingslasten 2.555.938     2.648.694     2.601.226     

4.4 Overige lasten 2.705.840     3.068.304     2.593.672     

Totaal lasten 36.012.875  33.524.676  32.567.934  

Saldo baten en lasten * -414.231      -447.001      1.146.404    

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten -                    1.000            -                    

Saldo financiële baten en lasten -                   1.000           -                   

Totaal resultaat * -414.231       -446.001       1.146.404     

*(- is negatief)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van 

baten en lasten.

(Voorstel) bestemming van het resultaat

2018 Begroot 2018 2017

S TA AT  VA N  B AT E N  E N  L AS T E N  2 0 1 8
E N V E R G E L I J K E N D E C I J F E R S 2017

TOELICHTING GRONDSLAGEN
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K AS S T R O O M OV E R Z I C H T  2 0 1 8
E N V E R G E L I J K E N D E C I J F E R S 2017
En vergelijkende cijfers 2017

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo baten 
en lasten) -414.231 1.146.404

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen 4.2 618.099 594.253
- Mutaties voorzieningen 2.2 33.761 -75.554

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het 
bedrijfsresultaat 651.860 518.699

Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen 1.2.2-/-1.2.2.14 -129.133 64.463
- Kortlopende schulden 2.4-/-2.4.18 131.867 -1.081.025

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal 2.734 -1.016.562

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 240.363 648.541

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -507.676 -460.600

Overige investeringen in financiële vaste activa 1.1.3 34.800 21.450

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -472.876 -439.150

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossingsverplichting 2.3 -8.257 -8.157

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -8.257 -8.157

Mutatie liquide middelen 1.2.4 -240.769 201.234

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 4.935.936 4.734.702
Mutatie boekjaar liquide middelen -240.769 201.234

Stand liquide middelen per  31-12 4.695.167 4.935.936

2018 2017

2018 2017

KASTSTROOM OVERZICHT 2018

TOELICHTING GRONDSLAGEN
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TO E L I C H T I N G  O P  D E  T E  O N D E R S C H E I D E N
P O S T E N  VA N  D E  B A L A N S

1.1.2 Materiële vaste 

activa

1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4

Gebouwen Terreinen Inventaris en 

apparatuur

Overige 

materiële 

vaste activa

Totaal 

materiële 

vaste activa

€ € € € €

     1.950.786             4.330      5.550.267      2.484.978      9.990.361 

        442.201                  -        4.321.114      1.983.955      6.747.270 

     1.508.585             4.330      1.229.153         501.022      3.243.090 

          56.392                  -           375.769           75.514         507.676 

          77.413                  -           395.106         145.580         618.099 

         21.021-                  -            19.337-          70.065-        110.423-

     2.007.178             4.330      5.926.037      2.560.492    10.498.036 

        519.614                  -        4.716.220      2.129.535      7.365.369 

     1.487.564             4.330      1.209.816         430.957      3.132.667 

Gebouwen

Dit betreft investeringen in verduurzaming, Postpad, kantoorpand en VOIP.

Terreinen

Dit betreft een terrein ter grootte van 7 are en 82 centiare, aangekocht in 1981.

Kadastraal bekend onder gemeente Beltrum A 3951 en 3953 (gemeente Berkelland).

Inventaris en apparatuur

Hier zijn de investeringen in meubilair en ICT ondergebracht.

Overige materiële vaste activa

Dit heeft betrekking op de investeringen in leermiddelen.

Mutatie gedurende 2018

Stand per 31-12-2018

Verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

8102-21-13 rep 

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Stand per 01-01-2018

Verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

8102-10-10 rep 

Verloop gedurende 2018

Investeringen

Afschrijvingen

TOELICHTING GRONDSLAGEN



1.1.3 Financiële vaste activa Boek- Investe- Desinves- Waarde- Boek-

waarde ringen teringen verandering Resultaat waarde

1-1-2018 2018 2018 2018 2018 31-12-2018

€ € € € € €

1.1.3.8 Overige vorderingen 161.968 3.000 37.800 - - 127.168

Totaal Financiële vaste activa 161.968 3.000 37.800 - - 127.168

Overige vorderingen

Dit betreft waarborgsommen van Snappet, Zwijsen (Simmelink) en containerlediging (Kunstrijk).

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

€ € € €

1.2.2.1 Debiteuren 379.167 269.869

1.2.2.2 OCW 1.564.729 1.655.224

1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 43.198 4.701

1.2.2.6 Personeel 12.103 14.785

1.2.2.10 Overige vorderingen 194.021 154.725

Subtotaal vorderingen 2.193.218 2.099.304

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 70.464 35.244

Overlopende activa 70.464 35.244

Totaal Vorderingen 2.263.682 2.134.548

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar . 

Debiteuren

Passendwijs 138.728 59.840

De Basis 108.275 96.487

Fluvius 70.463 45.375

Kindercentra Puck en Co 11.191 3.622

Fontys 11.044 10.564

Liemers Novum 7.250 -

Kinderopvang SKAR 6.168 -

Diversen 26.048 53.980

379.167 269.869

1.2.2.10 Overige vorderingen

€ € € €

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds 88.477 87.144

1.2.2.10.7 Overige vorderingen 105.544 67.581

Totaal Overige vorderingen 194.021 154.725

31-12-2018 31-12-2017

31-12-2017

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

31-12-2018

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 822.037 813.548

1.2.4.4 Rekening courant tegoed op Schatkistbankieren 3.873.130 4.122.388

Totaal liquide middelen 4.695.167 4.935.936

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

Rekening-courant tegoed op Schatkistbankieren

Delta maakt gebruik van het financiële instrument Schatkistbankieren.

Hiervoor is op 17 september 2008 een contract afgesloten met De Staat der Nederlanden.

Aan Delta kan op verzoek een debetfaciliteit toegekend worden. Het bedrag is i.i.g. niet groter dan 10% van de publieke jaaromzet van Delta.

31-12-2018 31-12-2017
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2

2.1 Eigen vermogen Stand per 

 01-01-2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2018

€ € € €

2.1.1 Eigen vermogen

2.1.1.1 Algemene reserve 5.733.657 -383.574 - 5.350.083

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 961.484 -30.657 - 930.828

Totaal Eigen vermogen 6.695.141 -414.231 - 6.280.911

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) Stand per 

 01-01-2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2018

€ € € €

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 564.620 -9.769 - 554.851

2.1.1.3.2 Bestemmingsreserve E.B. Paasbergschool 396.865 -20.888 - 375.977

Totaal bestemmingsreserves privaat 961.485 -30.657 - 930.828

Algemene reserve privaat

Deze dient ter dekking van uitgaven op scholen waarvan de middelen door ouders zijn opgebracht en onvoorziene uitgaven.

Bestemmingsreserve E.B. Paasbergschool

Deze dient ter dekking van de afschrijvingslasten van de investering betreffende de Paasberg.

2.2 Voorzieningen

Stand per 

 01-01-2018

Dotatie 

2018

Onttrekking 

2018 2018

Vrijval Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-2018

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 

t/m 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 

voorzieningen 656.394 191.204 157.444 - - 690.155 188.218 216.296 285.641

Totaal 

Voorzieningen 656.394 191.204 157.444 - - 690.155 188.218 216.296 285.641

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele 

voorzieningen Stand per 

 01-01-2018

Dotatie 

2018

Onttrekking 

2018 2018

Vrijval Rente 

mutatie*

Stand per 

 31-12-2018

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 

t/m 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.4 Jubileum-

uitkeringen 490.820 150.114 50.291 - - 590.643 88.706 216.296 285.641

2.2.1.7 Overige personele 

voorzieningen 165.574 41.090 107.153 - - 99.512 99.512 - -

Totaal personele 

voorzieningen 656.394 191.204 157.444 - - 690.155 188.218 216.296 285.641

* bij netto contante waarde

Overige personele voorzieningen

De voorziening is in voorgaande jaren gevormd ten laste van de bezoldiging van de leden CvB (niet-uitbetaalde bruto-bezoldingingscomponenten)

en als zodanig ook steeds in de Jaarrekening verantwoord.

Passiva

Versie: definitief 15 mei 2019 22

TOELICHTING GRONDSLAGEN
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2.3 Langlopende schulden

Stand per 

 01-01-2018

Naar 

kortlopende 

schulden

Aflossing 

in 2018

Stand per 

 31-12-2018

Looptijd 

> 1 jaar

Looptijd 

> 5 jaar

Rente per-

centage

€ € € € € €

2.3.7 Overige langlopende schulden 77.329 -8.357 8.157 69.072 25.329 43.743 1,79%

Totaal Langlopende schulden 77.329 -8.357 8.157 69.072 25.329 43.743

Overige langlopende schulden

Dit betreft de aangegane lening i.v.m. de aanleg van zonnepanelen.

De hoofdsom bedraagt € 125.000 af te lossen in 15 jaar met een vast rentepercentage van 1,79%.

Het kortlopende deel (aflossing 2019) is ondergebracht bij de kortlopende schulden.

2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.6 Schulden aan gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen - 38.642

2.4.8 Crediteuren 277.010 241.235

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.274.156 1.129.930

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 335.465 323.842

2.4.12 Kortlopende overige schulden 52.232 131.284

Subtotaal kortlopende schulden 1.938.863 1.864.933

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW - 47.721

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 285.107 221.667

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 923.249 887.598

2.4.19 Overige overlopende passiva 31.326 24.759

Overlopende passiva 1.239.682 1.181.745

Totaal Kortlopende schulden 3.178.545 3.046.678

Crediteuren

Sportbedrijf Arnhem 36.521 0

Stein 24.614 0

HAN 23.737 56.746

Arbo Unie 17.192 9.698

Kemperman 15.219 0

Unilogic 14.450 18.043

De Persgroep 14.010 0

Eneco 12.802 4.989

B en T 12.256 0

Prowise 10.296 0

R&S 9.817 0

Vol van Leren 7.187 0

Diversen 78.909 151.759

277.010 241.235

Kortlopende overige schulden

Netto salarissen 12.579 12.574

DVE 9.529 10.043

SWSOH 8.514 0

Kortlopende deel lening 8.257 8.157

Entrea Onderwijs 4.725 0

KPC 0 35.426

HAN 0 22.324

Speelplaats Kringloop 0 20.584

Diversen 8.629 22.176

52.232 131.284

31-12-2018 31-12-2017

TOELICHTING GRONDSLAGEN



16

SKPCPO DELTA / 2018

3 Baten

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 30.203.358 28.185.385 28.548.471

Totaal Rijksbijdrage 30.203.358 28.185.385 28.548.471

3.1.2 Overige subsidies
3.1.2.1 Overige subsidies OCW 2.474.735 2.304.532 2.272.553

Totaal Rijksbijdragen 2.474.735 2.304.532 2.272.553

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 
rijksbijdrage SWV 1.487.749 1.469.436 1.582.030

Totaal Rijksbijdragen 34.165.842 31.959.353 32.403.054

€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en 
Gemeenschappelijke Regelingen -
bijdragen en -subsidies 690.854 571.322 721.358

Totaal Overige overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

690.854 571.322 721.358

Totaal overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden 690.854 571.322 721.358

Overige gemeentelijke en Gemeenschappelijke Regelingen -bijdragen en -subsidies

Schakelklas 159.029 160.725 145.272
VVE 144.507 144.506 147.180
Loonkostensubsidie (conciërges) 97.552 60.000 94.851
Neveninstroom 57.334 67.262 60.450
VSD 67.962 0 48.247
Startgroep 47.973 47.973 45.417
ID-banen 44.626 18.000 45.826
Diversen 71.871 72.856 134.115

690.854 571.322 721.358

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 123.230 110.000 113.705
3.5.2 Detachering personeel 358.051 325.000 333.879
3.5.10 Overige 260.666 112.000 142.342

Totaal overige baten 741.947 547.000 589.926

Overige

LGF via derden 46.692 40.000 49.375
Impuls muziekonderwijs 50.000 40.000 30.000
Mutaties liq.midd.scholen 29.883 0 -65.549
HAN-Iselinge/OidS 22.062 0 25.834
Beheer Malburcht 19.500 18.000 16.500
Passendwijs 15.726 0 14.845
Overige vergoedingen 76.803 14.000 71.337

260.666 112.000 142.342

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2018 Begroot 2018 2017

2018 Begroot 2018 2017

Rijksbijdragen3.1

Begroot 2018 2017

Overheidsbijdragen en -subsidies 
overige overheden

3.2

20183.5 Overige baten

TO E L I C H T I N G  O P  D E  T E  O N D E R S C H E I D E N 
P O ST E N  VA N  D E  STA AT  VA N  BAT E N 
E N  L AST E N

TOELICHTING GRONDSLAGEN
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4 Lasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 21.701.450 27.335.020 20.327.775

4.1.1.2 Sociale lasten 3.220.160 - 2.934.690

4.1.1.3 Premies Participatiefonds 950.544 - 683.121

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 993.384 - 800.365

4.1.1.5 Pensioenpremies 2.868.815 - 2.734.552

Totaal lonen, salarissen, sociale 

lasten en pensioenlasten 29.734.353 27.335.020 27.480.503

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 191.204 - 46.585

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 21.292 - 22.705

4.1.2.3 Overige 1.670.331 1.294.790 1.093.146

Totaal overige personele lasten 1.882.827 1.294.790 1.162.436

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds 1.179.960 1.200.000 1.340.246

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 304.222 250.000 523.910

Af: Ontvangen uitkeringen personeel 1.484.182 1.450.000 1.864.156

Totaal personele lasten 30.132.998 27.179.810 26.778.783

Overige

Nascholing 598.417 444.790 470.955

VF (inzet pool) en verrek.uitk.kst 351.103 100.000 250.214

Personele knelpunten 190.473 175.000 129.986

BGZ 108.940 90.000 102.418

Verbetertrajecten 102.177 125.000 0

Vakonderwijs 77.375 50.000 7.571

Schoolbegeleiding 31.017 100.000 125.036

APG 27.652 0 0

Diversen 183.177 210.000 6.966

1.670.331 1.294.790 1.093.146

Gemiddeld aantal werknemers 

Bestuur / Management 31 32

Personeel primair proces 461 464

Ondersteunend personeel 134 127

626 623

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 

activa 618.099 627.868 594.253

Totaal afschrijvingen 618.099 627.868 594.253

2018 Begroot 2018 2017Personeelslasten4.1

Afschrijvingen

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 626 in 2018 (2017: 623). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het 

gemiddeld aantal werknemers.

2018 2017

2018 Begroot 2018 20174.2

TOELICHTING GRONDSLAGEN
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€ € € € € €

4.3.1 Huur 93.119 82.000 81.887

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 1.676.659 1.746.694 1.798.291

4.3.4 Energie en water 301.233 330.000 286.737

4.3.5 Schoonmaakkosten 383.433 410.000 361.106

4.3.6 Belastingen en heffingen 50.780 50.000 52.091

4.3.8 Overige 50.714 30.000 21.113

Totaal huisvestingslasten 2.555.938 2.648.694 2.601.225

€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 502.161 470.000 491.307

4.4.2 Inventaris en apparatuur 42.761 35.000 70.613

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 1.661.680 1.714.425 1.583.092

4.4.5 Overige 499.237 848.879 448.661

Totaal overige lasten 2.705.839 3.068.304 2.593.673

Overige

Werving/advertentiekosten 131.688 50.000 54.900

Culturele vorming 87.041 115.879 82.872

Kosten PR 72.169 100.000 22.765

Fusiekosten Simmelink 51.923 0 0

Contributies 34.226 28.000 28.659

Verzekeringen 25.357 50.000 34.610

Faciliteiten zorg 25.225 25.000 34.891

Diversen 71.608 480.000 73.001

Nieuwbouw Kringloop 0 0 116.963

499.237 848.879 448.661

Seperate specificatie kosten instellingsaccountant

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 14.913 18.000 31.218

14.913 18.000 31.218

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

6 Financiële baten en lasten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten - 1.000 -

Totaal financiële baten - 1.000 -

Nettoresultaat * -414.231     -446.001     1.146.404   

*- is negatief

2018

Overige lasten 2018 Begroot 2018 20174.4

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het resultaat 

gebracht:

2018 Begroot 2018 2017

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig boekjaar.

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door 

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De 

kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

2018 Begroot 2018 2017

Begroot 2018 2017

4.3 Huisvestingslasten

6.1 Financiële baten

TOELICHTING GRONDSLAGEN
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( VO O R S T E L )  B E S T E M M I N G  VA N
H E T  R E S U LTA AT

€ €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) -383.574

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1 Algemene reserve privaat -9.769

2.1.3.2 Bestemmingsreserve E.B. Paasbergschool -20.888

Totaal bestemmingsreserves privaat -30.657

Totaal resultaat -414.231

Resultaat 2018

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

VERBONDEN PARTIJ, MINDERHEIDSDEELNEMING

Statutaire naam Juridische  
vorm 2017

Statutaire 
zetel

Code
activiteiten

Deelname  
percentage

Samenwerkingsverband  
25-06 PO

Stichting Arnhem 4 0%

SWV Oost Achterhoek Stichting Winterswijk 4 0%

SWV IJssel Berkel Stichting Winterswijk 4 0%

Stichting PAS Stichting Arnhem 4 0%

Stichting SWSOH Stichting Arnhem 4 0%

Stichting BOPOR Stichting Arnhem 4 0%

Stichting Kroeseboom Stichting Arnhem 4 0%

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

G E B E U RT E N I S S E N  N A  BA L A N S DAT U M

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

V E R B O N D E N  PA RT I J E N

De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

TOELICHTING GRONDSLAGEN
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V E R A N T WO O R D I N G  S U B S I D I E S

G1-A BEKNOPT GESPECIFICEERD

Omschrijving Toewijzing

Kenmerk Datum Prestatie afgerond?

Subsidie voor  
studieverlof

divers 20-09-2018 Ja

Verst. Samenw.  
Lerarenopl. en scholen

638956-1 02-05-2014 Ja

W N T-V E R A N T WO O R D I N G  2 0 1 8

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de 
beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening, 
ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt 
publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen 
gebeurt op basis van drie generieke instellingscriteria te weten: 
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar 
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en 
(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren. 
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de 
topfunctionaris gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven 
de criteria een indicatie van de complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt 
een aantal complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in 
welke bezoldigingsklasse de rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigings-
maximum daarmee van toepassing is op de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling 
van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging topfunctio-
narissen OCW-sectoren.

TOELICHTING GRONDSLAGEN

De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ 
subsidies)

G1-A Beknopt gespecificeerd
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Complexiteitspunten

AANTAL COMPLEXITEITSPUNTEN PER INSTELLINGSCRITERIA: 2018

Gemiddelde totale baten 6

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 2

Totaal aantal complexiteitspunten 11

Bezoldigingsklasse D

Bezoldigingsmaximum  € 146.000

Afwijkende bezoldiging
Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2018.

W N T-V E R A N T WO O R D I N G  2 0 1 8

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en  
toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

TOELICHTING GRONDSLAGEN
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Jaarrekening 2018

40812 / Delta Scholengroep, te Arnhem

4

Leidinggevende topfunctionaris 4 3 2 1

Dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja

Aanhef De heer De heer De heer Mevrouw

Voorletters R.A. P.A. L.W.M. A.M.

Tussenvoegsel

Achternaam Beekhuizen Dooijeweerd Hilhorst Woltjer

Functievervulling in verslagjaar (2018)

Functie(s) Voorzitter College 

van Bestuur

Voorzitter College 

van Bestuur

Lid College van 

Bestuur

Lid College van 

Bestuur

Aanvang functie 01-01 01-01 01-09

Afloop functie 31-12 01-12 31-12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 1,000 1,000 0,900

Leidinggevend topfunctionaris bij andere 

WNT-instelling Nee Nee Nee Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking als 

topfunctionaris (geen toezichthouder) bi j 

de volgende andere WNT plichtige 

instelling(en) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging in verslagjaar (2018)

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding                               -                   118.330                     83.671                     26. 487 

Beloningen betaalbaar op termijn                               -                     18.072                     11.852                       4.570 

Subtotaal bezoldiging                               -                   136.402                     95.523                     31.057  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag                               -                               -                               -                               - 

Totale bezoldiging                               -                   136.402                     95.523                     31.057  

Afwijkend maximum vanwege 

toegekende uitzondering

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                               -                   146.000                   134.000                     43. 920 

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

WNT-VERANTWOORDING 2018

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 

functievervulling zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de  

functievervulling

Versie: definitief 28 mei 2019 33

TOELICHTING GRONDSLAGEN
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Jaarrekening 2018

40812 / Delta Scholengroep, te Arnhem

Gegevens in vorig verslagjaar (2017)

WAAR WAAR WAAR ONWAAR

Dienstbetrekking Ja Ja Ja

Functie(s) Voorzitter College 

van Bestuur

Voorzitter College 

van Bestuur

Lid College van 

Bestuur

Aanvang functie 01-01 01-09 01-01

Afloop functie 31-08 31-12 31-12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 1,000 1,000 1,000

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding                     82.216                     36.200                   116.563 

Beloningen betaalbaar op termijn                     11.655                       5.645                     17.135  

Totale bezoldiging                     93.871                     41.845                   133.698                               - 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                     93.871                     47.129                   141.000 

Toelichting

Bovenstaande leidinggevende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 2018 

ontvangen.

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsma ximum na cumulatie van alle 

bezoldigingen bij deze en andere W NT-instellingen.

Versie: definitief 28 mei 2019 34

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het individueel 

toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1- 12 van de 

functievervulling.

Niet-topfunctionarissen boven de norm

Anje Margreet Woltjer, lid van het CvB, is lid van de Raad van Toezicht Special Heroes Nederland.

Nevenfunctie

TOELICHTING GRONDSLAGEN
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Toezichthouder

Aanhef De heer De heer De heer De heer

Voorletters B.P.A. P.M.C. P.M.C. G.J.

Tussenvoegsel van der van der van den

Achternaam Thoonen Mark Mark Brink

Functievervulling in verslagjaar (2018)

Functiecategorie Voorzitter Lid Voorzitter Lid

Aanvang functie 01-01 01-01 01-08 01-01

Afloop functie 31-07 31-07 31-12 31-12

Bezoldiging in verslagjaar (2018)

Bezoldiging 4.830 3.791 4.063 6.500

Subtotaal bezoldiging                        4.830                        3.791                        4.063                        6.500 

                       6.500 

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag

                             -                                -                                -                                -   

Totale bezoldiging                        4.830                        3.791                        4.063 

Afwijkend maximum vanwege 

toegekende uitzondering

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                      12.720                        8.480                        9.180                        14.600 

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde betaling

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

Reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

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

Gegevens in vorig verslagjaar (2017)

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid

Aanvang functie 01-01 01-01 01-01

Afloop functie 31-12 31-12 31-12

6.500Bezoldiging in                      11.798                        7.865 

Totale bezoldiging                      11.798                        7.865                        6.500                              -   

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                      12.550                      12.550                      12.550 

Uitkering wegens beëindiging dienstverband

Overeengekomen uitkering

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen deel 

uitkering

Totaal uitkeringen                              -                                -                                -   

Uitkeringen betaald in 

verslagjaar

Individueel toepasselijk 

maximum uitkering

Functie(s) bij beëindiging 

dienstverband

Jaar einde dienstverband

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde betaling

Reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

Toelichting

WNT-VERANTWOORDING 2018

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Toezichthoudend topfunctionaris

De vergelijkbare cijfers 2017 zijn hier in tegenstelling tot de jaarrekening 2017 exclusief BTW opgenomen.

TOELICHTING GRONDSLAGEN
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Toezichthouder

Aanhef Mevrouw De heer Mevrouw

Voorletters M.F. H.A. B.B.

Tussenvoegsel

Achternaam Harrigan Grimmius Evertsen-Swaak

Functievervulling in verslagjaar (2018)

Functiecategorie Lid Lid Lid

Aanvang functie 01-01 01-01 01-01

Afloop functie 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging in verslagjaar (2018)

Bezoldiging 6.500 6.500 6.500

Subtotaal bezoldiging                        6.500                        6.500                        6.500 

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag

                             -                                -                                -   

Totale bezoldiging                        6.500                        6.500                        6.500 

Afwijkend maximum vanwege 

toegekende uitzondering

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                      14.600                      14.600                      14.600 

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde betaling

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

Reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

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

Gegevens in vorig verslagjaar (2017)

Functiecategorie Lid Lid Lid

Aanvang functie 01-01 01-01 01-01

Afloop functie 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging in                        6.500                        6.500                        6.500 

Totale bezoldiging                        6.500                        6.500                        6.500 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                      12.550                      12.550                      12.550 

Uitkering wegens beëindiging dienstverband 

Overeengekomen uitkering

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen deel 

uitkering

Totaal uitkeringen

Uitkeringen betaald in 

verslagjaar

Individueel toepasselijk 

maximum uitkering

Functie(s) bij beëindiging 

dienstverband

Jaar einde dienstverband

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde betaling

Reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

De vergelijkbare cijfers 2017 zijn hier in tegenstelling tot de jaarrekening 2017 exclusief BTW opgenomen.

Toelichting

TOELICHTING GRONDSLAGEN
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N I E T  I N  D E  BA L A N S  O P G E N O M E N  R EC H T E N 
E N  V E R P L I C H T I N G E N

Rechten
Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

Verplichtingen
De niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Het huurcontract betreffende het kantoorpand loopt tot 31 mei 2024.
Het gaat om een bedrag per jaar ad € 170.000 (35% hiervan betreft Delta).

Het kopieercontract met Ricoh bedraagt € 26.000 per jaar.
Het automatiseringscontract met Unilogic bedraagt € 205.000 per jaar.

Met ARP contract ad € 142.372 afgesloten voor levering devices in 2019.
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O N D E RT E K E N I N G  D O O R  C O L L EG E 
VA N  B E ST U U R  E N  R A A D  VA N  TO E Z I C H T

Arnhem, Juni 2019

College Van Bestuur

de heer P.A. Dooijeweerd
Voorzitter College van Bestuur
w.g.

mevrouw A.M. Woltjer
Lid College van Bestuur
w.g.

Raad van Toezicht

de heer P.M.C. van der Mark
Voorzitter
w.g.

de heer G.J. van den Brink
Lid
w.g.

mevrouw M.F. Harrigan
Lid
w.g.

de heer H.A. Grimmius
Lid
w.g.

mevrouw B.B. Evertsen-Swaak
Lid
w.g.
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Overige gegevens
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C O N T R O L E V E R K L A R I N G  VA N  D E 
O N A F H A N K E L I J K E  AC C O U N TA N T

Aan: Bestuur van de Delta, Stichting voor Katholiek en Protestants Christelijk Primair 
Onderwijs  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons Oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Delta, Stichting voor Katholiek en Protestants 
Christelijk Primair Onderwijs   te Arnhem gecontroleerd.
 
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Delta, Stichting voor Katholiek 
en Protestants Christelijk Primair Onderwijs   op 31 december 2018 en van het 
resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving  
onderwijs;

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balans-
mutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot 
stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van 
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.

De jaarrekening bestaat uit:

• De balans per 31 december 2018;
• De staat van baten en lasten over 2018; en
• De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook 
de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 
2018 vallen. 

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

S TAT U TA I R E  B E S T E M M I N G  VA N  H E T  R E S U LTA AT

Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.
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Wij zijn onafhankelijk van de Delta, Stichting voor Katholiek en Protestants Christelijk 
Primair Onderwijs zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid  
van accountants bij assurance-opdrachten (Vio) en andere voor de opdracht  
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

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

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatiebepaling 
van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen controle-
werkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken 
daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 
onderdeel j 

Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of 
niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris 
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere 
WNT plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 
volledig is.

B Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag 
andere informatie, die bestaat uit:

• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.

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

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en 

paragraaf 2.2.2. bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 
is vereist.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2. bestuursverslag van het Onderwijs-
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accountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze  
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor  
de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de  
in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties,  
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen  
bepalingen. 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijs-
instelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van 
genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis 
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandig-
heden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op  
het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.    

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controle-
opdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 
voor het door ons af te geven oordeel.
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 
fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van 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 beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen 
op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 
andere uit:
• Het identificeren en inschatten van de risico’s

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van  
fouten of fraude; 

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de  
balansmutaties, die van materieel belang zijn;

o het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaam-
heden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van mate-
rieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties 
vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken 
van de interne beheersing;

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

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren 
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daar-
over in de jaarrekening staan;

• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vast-
stellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor er gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten we onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn  
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze  
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
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• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten 
en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten 
rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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

Veenendaal, 12 juni 2019

DVE Audit B.V.

w.g.

Drs A.F.J. van der Velden RA
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S P EC I F I CAT I E  BA L A N S P O ST E N

VASTE ACTIVA

1.3.7 Overige financiële vaste activa 31-12-2018 31-12-2017

Waarborgsommen:

Wijzer (Snappet) 28.050 27.600

Laarhorst (Snappet) 15.000 15.300

Kringloop (Snappet) 27.900 28.950

Ommelander (Snappet) 26.550 29.850

Jozef (Snappet) 20.250 20.250

Ludgerus (Snappet) 8.250 8.250

Simmelink (Snappet) 300 23.550

Watermolen (Snappet) 0 7.350

Kunstrijk (Snappet) 68 68

Simmelink (Snappet) 800 800

Stand per 31 december 127.168 161.968

1.2.2.2 Ministerie van OCW

Overlopende post lumpsum Bekosti-
gingsjaar

Beschikking 
(nummer en 
datum)

Bedrag be-
schikking

Toegere-
kend t/m 
jaar 2018

Ontvangen
t/m jaar
2018

Te vorderen 
31-12-2018

€ € € €

Personeel 2018-2019 diversen 21.484.894 8.952.039 7.423.031 1.529.008

Prestatiebox 2018-2019 diversen 1.088.018 453.341 493.961 -40.620

Impulsgebieden 2018-2019 diversen 734.951 306.230 253.926 52.304

Asielzoekerskinderen 2018-2019 diversen 36.056 24.037 - 24.037

Totaal OCW 23.343.919 9.735.647 8.170.918 1.564.729

O CW- B I J L AG E

VLOTTENDE ACTIVA

1.7 Liquide middelen 31-12-2018 31-12-2017

Publieke middelen

NL66 ABNA 064.17.87.359 0 17

Ministerie OCW 25.62.31.982 (excl.lening) 3.873.130 4.122.388

NL44 ABNA 024.35.68.223 Horizon 31.738 34.255

NL88 ABNA 024.35.68.207 Kunstrijk 1.726 2.820

NL53 ABNA 024.35.68.061 Mauritius 1.676 1.890

NL25 ABNA 024.35.68.274 Vlinder 12.455 5.006

NL22 ABNA 024.35.68.037 Wijzer 21.179 14.878

NL44 ABNA 024.35.68.029 Paulus 11.043 5.082

NL22 ABNA 024.35.68.134 Paasberg 20.608 20.164

NL94 ABNA 024.35.68.584 Roncalli 341 1.308
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NL69 ABNA 024.35.68.258 Laarhorst 9.297 7.668

NL03 ABNA 024.35.68.185 Fredericus 4.112 10.256

NL66 ABNA 024.35.68.215 Laarakker 3.268 883

NL97 ABNA 024.35.68.045 Kringloop 5.727 1.749

NL97 ABNA 024.35.68.142 Ommelander 1.774 1.882

NL66 ABNA 024.35.68.118 Johannes 13.730 15.208

NL78 ABNA 024.35.68.096 Margaretha 5.414 3.907

NL47 ABNA 024.35.68.169 Pastoor van Ars 24.558 40.734

NL44 ABNA 024.35.68.126 Jozef 31.900 21.867

NL75 ABNA 024.35.68.150 Pieter de Jong 23.135 15.239

NL75 ABNA 024.35.68.053 Arabesk 113.448 115.170

NL27 ABNA 024.35.80.169 Gazelle 32.928 30.884

NL47 ABNA 024.35.68.266 BB 0 0

NL86 RABO 032.34.33.561 Ludgerus 5.667 8.153

NL11 RABO 032.34.33.553 Simmelink 10.318 12.898

NL14 RABO 032.34.33.596 Ni-Je Veste 3.279 12.028

NL36 RABO 032.34.33.588 Regenboog  (opgeheven) 0 6.996

NL02 RABO 032.34.33.618 Willibrordus 3.280 979

NL77 RABO 032.34.33.626 Watermolen 4.636 5.169

NL64 ABNA 050.90.00.118 Kringloop 44.250 42.500

NL31 RABO 32.84.620.966 Ludgerus 3.392 3.392

NL61 ING 0004563160 ICT 593 304

NL55 RABO 032.34.33.634 ICT (opgeheven) 0 793

NL28 RABO 32.84.620.826 Simmelink 50 50

NL86 RABO 32.84.621.334 Ni-Je veste 16.018 25.825

NL20 RABO 32.84.621.164 Regenboog (opgeheven) 0 63

NL58 RABO 32.84.621.547 Willibrordus 8.574 8.572

NL36 RABO 32.84.621.652 Watermolen 47.736 29.421

NL38 ABNA 024.35.88.992 Ommelander 44.471 34.471

NL40 ABNA 024.36.18.638 Mauritius 17.741 19.741

NL18 ABNA 024.36.18.646 Roncalli 28.915 27.914

NL83 RABO 32.84.621.970 ICT spaar  (opgeheven) 0 0

NL93 ABNA 044.02.16.508 P. de Jong Kempenaer 3.715 4.299

NL91 ABNA 060.41.72.249 Vlinder 20.047 20.047

Stand per 31 december 4.505.869 4.736.869

Private middelen

NL96 ABNA 042.03.75.201 Horizon 1.618 2.386

NL90 ABNA 024.35.71.178 Kunstrijk 3.582 2.493

NL86 ABNA 024.36.27.122 Vlinder 1.069 226

NL75 INGB 0003151946 Wijzer 2.150 2.033

NL75 INGB 0003151946 spaar Wijzer 2.004 2.002

NL42 INGB 0009274307 Wijzer 476 3.105

NL42 INGB 0009274307 spaar Wijzer 3.523 1.521

NL87 ABNA 024.35.71.135 Ommelander 179 117
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NL11 INGB 0003653618 Johannes 4.028 3.597

NL11 INGB 0003653618 spaar Johannes 3.031 3.027

NL44 ABNA 024.36.25.065 Arabesk 32.268 29.701

NL53 ABNA 040.76.96.911 Paasberg 10.693 7.594

NL81 INGB 0001966304 Gazelle 5.267 3.030

NL81 INGB 0001966304 spaar Gazelle 17.000 20.000

NL15 RABO 015.18.28.938 Willibrordus 3.818 5.432

NL66 INGB 0009643833 RH-fonds 17.395 15.939

NL66 INGB 0009643833 spaar RH-fonds 26.769 32.724

NL03 ABNA 042.03.74.450 Horizon 10.782 11.100

NL40 ABNA 044.93.43.707 Paasberg 11.158 6.346

NL95 ABNA 056.33.49.824 Mauritius 146 244

NL85 ABNA 024.35.93.384 Ommelander 12.304 10.592

NL52 INGB 0004836765 Kringloop 2.452 21.365

NL62 INGB 0009676982 Laarakker 585 0

NL62 INGB 0009676982 spaar Laarakker 2.560 0

NL39 RABO 031.25.80.592 Willibrordus 13.465 13.492

NL79 INGB 0008404618 Margaretha 517 493

NL97 INGB 0004472884 Arabesk 460 508

Stand per 31 december 189.299 199.067

Totaal liquide middelen 4.695.167 4.935.937
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A F KO R T I N G E N  G E B R U I K T  B I N N E N  D E LTA

BB Bovenbouw (groep 5-8)
BAPO Bekorting Arbeidsparticipatie Oudere Werknemers
BPA Budget Personeel en Arbeidsmarkt
BRIN Basis Registratie Nummer 
CFI Centrale Financiën Instellingen
CLC Community Learning Center
CSB Centrale Scholings Budget 
CvB College van Bestuur
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
ESB Eigen Scholings Budget 
Fpe Formatie Personeels eenheid 
Fte Full time equivalent
IB Intern begeleider
IIB Integraal Investerings Budget
ICT Informatie Computer Technologie
IHP Integraal HuisvestingsProgramma
IKC Integraal Kind Centrum
IPB Integraal Personeels Beleid
GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad
GPL Gemiddelde Personeels Last
KC Kindcentrum
LIO Leraar in Opleiding 
MI Materiële Instandhouding
MFC Multi Functioneel Centrum
MJB Meerjaren Begroting
MOP Meerjaren Onderhouds Plan
NAW Naam Adres Woonplaats
NI Neveninstroom
NOAT Nederlands Onderwijs Anders Taligen
OA Onderwijs Anders
OAB Onderwijsachterstandenbeleid
OB Onderbouw (groep 1-4)
OIS Opleiden in School
OOP Onderwijs Ondersteunend Personeel (conciërge, adm.)
OP Onderwijs Personeel
OPR Ondersteunings Plan Raad
OV Onderwijsvoorrang 
OVG Onderwijsvoorrangs gebied 
PASO Passend Onderwijs
PB Prestatiebox
POP Persoonlijk Ontwikkel Plan
PSA Personeel en Salarisadministratie
PW Passend Wijs
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REC Regionaal Expertise Centrum
RDDF Risicodragend deel van de formatie
RT Remedial Teacher
RvT Raad van Toezicht
RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie (Arbo)
SBO Speciaal Basis Onderwijs
SBAO Speciaal Basis Onderwijs
SMW School Maatschappelijk Werk
SVIB School Video Interactie Begeleiding
SWV SamenWerkingsVerband
SWS SamenWoonScholen
TB Totale Baten
VF Vervangingsfonds 
VSD Verlengde SchoolDag
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
WMS Wet Medezeggenschap Scholen 
WPO Wet Primair Onderwijs
WSNS Weer Samen Naar School
WTF Werkttijdfactor
ZAT ZorgAdviesTeam
ZB Zorgbudget

Afkortingen op overzicht inspectie:   
De inspectie geeft in haar rapport per onderdeel/domein dat ze beoordeelt de 
kwalificatie 1, 2, 3, 4 of 5. De betekenis is als volgt:   
1 slecht   
2 onvoldoende   
3 voldoende   
4 goed   
5 niet te beoordelen   
Per domein is met G, V of A aangegeven of de optelsom van de items binnen een 
domein leiden tot beoordeling G (goed), V (voldoende) of A (aandachtspunt/
onvoldoende).   
   
Afkortingen op overzicht schoolaudit:   
V voldoende  
A aandachtspunt / onvoldoende  
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