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SKPCPO DELTA / 2019 WO ORD VO ORAF

Op weg naar het land van ooit

Het jaarverslag van 2019 is een weerspiegeling van de keuzes die wij als Delta 
Scholengroep dit jaar hebben gemaakt. Keuzes met grote impact en een morele 
dimensie, waarbij het belang van samenwerken steeds groter wordt. Sommige 
kwesties waren helder, maar we hadden ook te maken met lastige professionele 
dilemma’s. Wetenschappelijke bewijzen en praktische ervaring helpen bij het maken 
van deze keuzes, maar zij worden vaak ook bepaald door (inter)persoonlijke opvat-
tingen en overtuigingen in relatie tot het beroep. Bovendien blijven afwegingen vaak 
ook situationeel.

In zijn afscheidsrede (in 2011 van de Universiteit van Utrecht) pleitte hoogleraar  
Prof. dr. Fred Korthagen daarbij al voor het belang en de kracht van reflectie:

I. “ die reflectie is dus noodzakelijk, in ieder geval na afloop van het handelen  
en ter voorbereiding op nieuw handelen”. 

II. “ het vermogen tot reflectie is ook essentieel voor het zelfstandig verder leren  
in het beroep”.

III. “ goede professionals leren dus bewust en systematisch van hun ervaringen”. 

Je samen bewust worden van opvattingen en waarden die keuzes beïnvloeden 
vraagt dus om reflectie en dialoog. In 2019 namen we daar als Delta Scholengroep 
met elkaar tijd, rust en ruimte voor. In dit jaarverslag, maar ook in onze nieuwe 
strategische koers en het herijkte toezichtskader lees je de opbrengsten. 

Het was een mooi en zorgvuldig proces. We zijn trots op de woorden en de vorm die 
we daarvoor hebben gevonden.

Het jaarverslag is ook de weerspiegeling van hoe we dit jaar als bestuur zijn omge-
gaan met onze professionele dilemma’s. Bijvoorbeeld als het gaat om ‘ruimte bieden 
versus sturen/leiding geven’, ‘ambitieus blijven versus pragmatisme’, ‘betrokkenheid 
versus afstandelijkheid’ of ‘de humane versus de systemische kant van het besturen’. 

Als je daar vragen over hebt horen we ze ook graag!

2019 als brug: uit het land van ooit, naar het land van ooit. 

Er was een volk dat daar veertig jaar voor nodig had.

Anje Margreet Woltjer
Peter Dooijeweerd

College van Bestuur

Arnhem, juni 2020
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Leerlingenaantal Medewerkers

Arabesk 419
Carillon 159
Fredericus 225
Gazelle 406
Horizon 142
Johannes 130
Jozef 190
Kringloop 285
Kunstrijk 154
Laarakker 125
Laarhorst 151
Ludgerus 65
Margaretha 505
Mauritius 133
Nije-Veste 159
Ommelander 242
Paasberg 235
Pastoor van Ars 236
Paulus 189
Pieter de Jong 444
Roncalli 205
Simmelink 157
Vlinder 171
Wijzer 270
Willibrordus 136

VROUWEN 500 82%
MANNEN 113 18%

TOTAAL 602

TOT 25 JAAR

25-35 JAAR

35-45 JAAR

45-55 JAAR

55-65 JAAR

65 + JAAR

33

146

150

124

150

10

MEDEWERKERS LEEF TIJDSOPBOUW

ZIEKTEVERZUIM 
PERCENTAGE

2019 / 5,68%

2018 / 5,79%

2017 / 5,54%

82%

5.533 

18%

TOTAAL AANTAL 
LEERLINGEN  
(peildatum 1-10-2019)

lees verder op blz. 22

lees verder op blz. 23

lees verder op blz. 24
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TOTALE BATEN EN LASTEN (X 1.000) 
Baten € 37.292 
Lasten € 36.842

Resultaat € 450

K
ER

N
G

EG
EV

EN
S S

K
P

C
P

O
 D

ELTA

Financieel

Eigen vermogen publiek € 5.390
Eigen vermogen privaat € 853
Voorzieningen € 1.598
Langlopende schulden € 61
Kortlopende schulden € 3.462
 
balanstotaal € 11.363 

Vaste activa materieel € 3.117              
Vaste activa financieel € 123
Vorderingen € 2.790

Liquide middelen € 5.333

balanstotaal € 11.363

GECOMPRIMEERDE BALANS DELTA (X 1.000)

SOLVABILITEIT

HUISVESTINGSRATIO

RENTABILITEIT

WEERSTANDS - 
VERMO GEN

LIQUIDITEIT 

54,9%

8,2%

1,2%

16,7%

234,6%

lees verder op blz. 37

lees verder op blz. 37

lees verder op blz. 31

lees verder op blz. 37

lees verder op blz. 37

lees verder op blz. 37

lees verder op blz. 32
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Verslag Raad 
van Toezicht 
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SKPCPO DELTA / 2019 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Inleiding

De organisatiestructuur van Delta kent twee afzonderlijke bestuursorganen: het 
College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT). De verhoudingen tussen  
het CvB en de RvT, alsmede hun taken en bevoegdheden, staan beschreven in het 
Bestuursreglement en Reglement Raad van Toezicht. Beide reglementen zijn begin 
2019 geactualiseerd.

De RvT en het CvB hebben zich in 2019 gezamenlijk door een externe adviseur laten 
ondersteunen bij het vaststellen van een nieuw toezichtkader. In het voorlopig 
document dat daarbij is opgesteld staat beschreven op welke wijze beide bestuurs-
organen, conform de code goed bestuur, zich in uitvoerende en toezichthoudende 
taken het beste kunnen onderscheiden en tevens elkaar optimaal blijven versterken. 
Verder vormt dit nieuw ontwikkelde kader een belangrijk uitgangspunt voor het 
vaststellen van de strategische koers en bijbehorende strategische ankers.

Organisatie, samenstelling en competentieprofielen leden Raad van Toezicht

De RvT bestond in 2019 uit 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: het algemeen bestuurlijk, juridisch/governance, 
onderwijskundig, financieel/bedrijfseconomisch en P&O profiel. In de loop van 2019 
zijn de competentieprofielen geactualiseerd.

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 elk in een apart reglement vastgelegd.

Werkzaamheden van de Raad van Toezicht

De RvT is in 2019 vijf keer in vergadering bijeen geweest. Teneinde het begrip 
governance concreter inhoud te geven hebben de RvT en CvB in de eerste helft van 
het jaar, onder begeleiding van een extern deskundige, gezamenlijk drie studie-
middagen gevolgd. Dit heeft naast verdieping van de onderlinge samenwerking 
geleid tot beter inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden.
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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 2019 drie 
keer bijeengekomen. 

In de AC zijn de volgende stukken besproken: de jaarrekening en het jaarverslag over 
2018, het accountantsverslag (inclusief management letter) van RA12 accountants, de 
kwartaalrapportages, het werkplan van de controller 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 desgevraagd het CvB 
en bereidt besluitvorming in het RvT voor. Naast het lid CvB is hierbij ook de beleids-
medewerker Onderwijs & Kwaliteit van Delta bureau aanwezig. De commissie O&K  
is in 2019 twee keer bijeengekomen. 

In 2019 heeft de commissie O&K zich voornamelijk gericht op de uitkomsten van de 
inspectie- bezoeken op diverse Delta scholen, de ontwikkeling van verbeterplannen 
op die scholen naar aanleiding van de inspectiebezoeken en het monitoren daarvan. 
Daarnaast heeft de commissie aandacht besteed aan de kwaliteit van onderwijs  
op de overige Deltascholen, de pilot zelfevaluatie en de visitatie op een viertal 
Deltascholen. 

Ook de samenwerking kinderopvang-PO als mede de samenwerking PO-SBO-SO is 
onderwerp van gesprek en advies geweest. Tenslotte heeft de commissie in haar rol 
als sparringpartner input geleverd inzake de oriëntatie herijking strategische koers 
2020-2024. 

Remuneratiecommissie (RC)
De RC, bestaande uit twee leden van de RvT waaronder de voorzitter van de RvT, 
adviseert de RvT met betrekking tot haar rol van werkgever.

In 2019 is op verzoek van het CvB de onkosten- en mobiliteitvergoeding geevalueerd. 
Dit heeft geleid tot een aangepaste regeling kostenvergoeding en mobiliteit. Verder 
heeft de RC een drietal workshops georganiseerd, waarbij gezamenlijk met het CvB 
vorm is gegeven aan een zogenaamd toezichtkader. Tenslotte heeft de RC de 
jaarlijkse zelfevaluatie onder de leden van de RvT uitgezet en geevalueërd. 
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De RC is in 2019 tweemaal bij elkaar gekomen om de personele ontwikkelingen 
binnen het CvB en het Delta bureau te bespreken.

Contact met de organisatie

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

In 2019 is er regelmatig contact geweest tussen de voorzitter en vice-voorzitter van 
de GMR en het afgevaardigde lid van de RvT. Er is sprake van een goede rolverdeling 
tussen GMR en RvT en de lijnen zijn kort. In september heeft het RvT lid een presen-
tatie vooor MR/GMR leden verzorgd over de rol RvT-GMR en de relatie daarin naar 
het CvB.

Een afvaardiging van de RvT heeft op 1 april 2019 een gesprek gehad met een viertal 
schooldirecteuren, waarbij de volgende onderwerpen zijn besproken:

• Inzet werkdruk middelen
• Extra werkdruk als gevolg van regelgeving rondom passend onderwijs 
• Organisatieontwikkeling vanuit CvB 

De uitkomst van deze prettige en constructieve bijeenkomst is met het CvB  
besproken. 

Verder heeft de RvT het afgelopen jaar samen met het CvB  een tweetal scholen 
bezocht, te weten: het Simmelink (Eibergen) en de Watermolen (Groenlo). De 
bezoeken worden elk jaar opnieuw als waardevol ervaren omdat ze een helder 
inzicht geven in actuele vraagstukken, thema’s en bereikte resultaten. 
 
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 2019 contstateert de RvT 
dat de leden elkaar goed aanvullen en er op een juiste wijze gebruik wordt gemaakt 
van elkaars expertise. Verder zijn onder begeleiding van een externe deskundige 
grote stappen gezet in de ontwikkeling van de governance agenda.

De samenwerking met het CvB verliep constructief met ruimte voor verdieping en 
positief kritische dialogen, waarbij de RvT tijdig, openhartig en volledig werd geïnfor-
meerd. De RvT heef het afgelopen jaar aanzienlijk meer tijd besteed aan de ontwik-
keling en kwaliteit van het onderwijs. Reden hiervoor is dat het vernieuwde CvB zich 
in belangrijke mate richtte op de onderwijskundige en organisatorische ontwikkeling 
van Delta. Mede als gevolg hiervan is de informatievoorziening hiermee in overeen-
stemming gebracht. 
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De verschillende commissies vormen, door de duidelijke structuur en rapportages, 
een vast onderdeel van de reguliere RvT-vergaderingen. De besluitvorming verliep 
prettig met voldoende aandacht voor een evenwichtig belang van alle betrokkenen. 

Wegens het verstrijken van de zittingstermijn treden in de loop van dit en volgend 
jaar twee leden van de RvT af. Naast hun vervanging bestaat de wens de raad met een 
extra lid uit te breiden. Het dit jaar vormgegeven toezichtskader geeft, in samen-
spraak met het CvB, koers aan de invulling hiervan.

Tenslotte

De afgelopen jaren heeft de RvT veel aandacht besteed aan de vernieuwing van  
het CvB en ziet, tot volle tevredenheid, dat beide leden gezamenlijk energiek en 
kwaliteitsgericht inhoud geven aan de ambitieuze onderwijsagenda van Delta.  
De RvT ziet de samenwerking met het CvB in de komende jaren met vertrouwen 
tegemoet. 

Peter van der Mark
Voorzitter van de Raad van Toezicht
juni 2020
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NAAM GEBO ORTE-
JAAR

FUNCTIE, PROFIEL, 
DEELNAME COMMISSIES NEVENFUNCTIES DATUM 

BENOEMING

DATUM 
HERBENOE-

MING

P.M.C. van der 
Mark

1959 • Voorzitter RvT
• Remuneratie commissie

1. DGA Aicon Groep
2. Performance &  

BirkmanConsultant

2014 2018

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

1. Lid Raad van Toezicht 
Woonwaarts Nijmegen

2. Partner The Perfect Fit  
Finance & IT professionals

3. DGA Van den Brink 
Interimmanagement

2013 2017

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 Pedagogisch  
Centrum de Ambelt

2012 2016

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

& Kwaliteit

1. Coördinator Bedrijfsvoering 
Radboud PUC of Science

2016 2020

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 2020

Persoonlijke gegevens toezichthouders

SKPCPO DELTA / 2019 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

NAAM FUNCTIE BRUTO HONORERING

P.M.C. van der Mark Voorzitter RvT 9.750

G.J. van den Brink Lid RvT 4.875

M.F. Harrigan Lid RvT 6.500

B. Evertsen Lid RvT 4.875

H. Grimmius Lid RvT 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.
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Bestuurs-
verslag
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B E ST U U R  &  O R GA N I SAT I E

2019 was een intensief jaar. In 2018 werden de wisselingen in het bestuur afgerond  
en is een start gemaakt met de organisatieontwikkeling (herpositionering directie-
beraad en Delta Bureau). Hierna kregen in 2019 inhoud, aanpak en sturing op de 
scholen ook nadrukkelijk de aandacht.

Er werd gestart met een ‘basis-op-orde-programma’. Ook werden schoolontwikkel-
gesprekken gevoerd voor alle scholen en functioneringsgesprekken met alle  
directeuren. Er kwamen verbetertrajecten voor scholen met risicovolle onderwijs-
opbrengsten. 

Met betrekking tot de aansturing van scholen waren er wijzigingen op De Gazelle, 
Pieter de Jong Kempenaer, De Vlinder, De Laarhorst, De Willibrordus, De Wijzer,  
De Pieter de Jong Pythagoras, De Roncalli en De Johannes. Naast meerscholen- 
directeurschap werd ook een pilot gestart voor potentiële schoolleiders. 

Binnen het Delta Bureau werden er nieuwe beleidsmedewerkers benoemd voor  
de domeinen HRM, Huisvesting & Facilitair en ICT & Communicatie

Samen met het collega bestuur van DeBasisFluvius werd de stichting CLC Arnhem 
PO opgericht (t.b.v. samenwerkingsprojecten en innovatie). Samen werd ook een 
directeur benoemd die verantwoordelijk werd voor stichting CLC Arnhem PO en  
de stichting PAS.

Er werd een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van het SBO in 
Arnhem op basis waarvan De Horizon en De Piramide eerste stappen gaan zetten  
naar intensievere samenwerking.

Binnen de Delta Scholengroep werd een start gemaakt met de realisatie van ‘lerende 
netwerken’ van onder andere taal- en rekenspecialisten, IB-ers, schoolopleiders en 
specialisten bewegingsonderwijs (zie ook HRD deel).

Ook werd een (potential) traject gestart voor aanstaande schoolleiders. Leerkrachten 
met managementambities kunnen vanaf 2019 op een aantal plaatsen (naast hun 
leer krachttaken), ervaring opdoen met managementtaken, en onderzoeken wat ze 
nog nodig hebben om daadwerkelijk de stap te zetten naar een eindverantwoorde-
lijke schoolleidersfunctie.

In een aantal studiemiddagen werkten RvT en CvB nauw samen aan het verhelderen 
van rollen en verantwoordelijkheden, uitmondend in een nieuw toezichtskader.
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En tot slot de nieuwe strategische koers: “Samen leren voor de wereld van morgen”. 
In een zorgvuldig proces werd samen met directieberaad, GMR en RvT gesproken 
over de richting, ambities en aandachtspunten van de Delta Scholengroep in de 
nabije toekomst. Naast de voorspelbare wens en noodzaak om de basis op orde  
te houden, kozen we voor drie prestatiegebieden:

i. Brede Ontwikkeling voor alle leerlingen
ii. Aansprekend Werkgeverschap voor onze werknemers
iii. Zelfbewuste Positionering van de stichting en haar scholen

Naast de prestatiegebieden zijn er een drietal eigenschappen in ‘het DNA van  
de Delta Scholengroep’ die we verder willen ontwikkelen en beter leren benutten:

I. Vermogende Teams: als basis voor onze ontwikkeling
II. Slim Samenspel: om de kracht van de ander beter te leren benutten
III. Aansprekende Ambities: ambitieus en veeleisend zijn als het gaat om doelen  

en kwaliteit

Op pag. 56 staan we nog wat uitgebreider stil bij de strategische koers.

Juridische structuur

Delta is een stichting, opgericht in 1995. De stichting is ingeschreven bij de Kamer  
van Koophandel onder dossiernummer 41053000. Het administratienummer van  
de stichting is 40812.

Code Goed Bestuur

Delta onderschrijft en werkt conform de Code Goed Bestuur PO.

De organisatiestructuur van Delta kent twee afzonderlijke bestuursorganen: het 
College van Bestuur en de Raad van Toezicht. De verhoudingen tussen het College 
van Bestuur en de Raad van Toezicht, hun taken en hun bevoegdheden zijn deels 
statutair bepaald en deels vastgelegd in het Bestuursreglement (versie 11-2-2019)  
en managementstatuut (versie 11-2-2019).  Deze zijn te vinden op  
www.deltascholengroep.nl
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O N D E RW I J S  &  KWA L I T E I T

De in het voorjaar van 2019 gevoerde managementgesprekken hebben bijgedragen 
aan een gedeeld beeld over de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. 

Voor twee van onze scholen (Roncalli en Pieter de Jong Kempenaer) was 2019 een 
extra intensief jaar. De eind 2018 uitgevoerde Inspectiebezoeken zorgden in het 
voorjaar van 2019 voor het predicaat ‘zeer zwak’. 

Het CvB koos in haar regie op verbetering van de onderwijskwaliteit voor drie 
aangrijpingspunten: 
- onderwijsinhoud (verbeterplan), 
- sturing (directeur en MT), 
- samenstelling onderwijsteam. 

In september vond een formeel voortgangsgesprek plaats met de inspectie waarin 
beide scholen hun aanpak, acties en voortgang hebben gepresenteerd en toegelicht. 
In februari 2020 voert de Inspectie herstelonderzoeken uit. Beide scholen en het 
bestuur zien deze met vertrouwen tegemoet.

De uitkomsten van bovenstaande inspectiebezoeken hebben binnen de gehele 
Scholengroep ook bijgedragen aan een hernieuwde bewustwording van het op  
orde hebben van de basis. Met alle scholen heeft begin 2019 een intensief gesprek 
plaatsgevonden over de status van het onderwijsproces, de opbrengsten van het 
onderwijs en het vermogen van het team om de schoolontwikkeling vorm te geven. 
Scholen waarbij het onderwijsproces en de opbrengsten uitdagingen vertoonden, 
hebben in opdracht van het CvB een gerichte verbeteraanpak uitgewerkt. 

De Willibrordusschool in Groenlo is in oktober door de Inspectie bezocht in het 
kader van een thema onderzoek naar ‘schoolverschillen’. Tijdens dit bezoek zijn  
op de school geen tekortkomingen gesignaleerd/geconstateerd.

In november heeft de Inspectie een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op De Laarakker. 
De kwaliteit werd als voldoende beoordeeld, de Inspectie concludeerde dat er geen 
tekortkomingen zijn in het onderwijsproces en de resultaten die de school met de 
leerlingen bereikt. 

Ook is er in 2019 een start gemaakt met een pilot ‘zelfevaluatie en visitatie’. Vier 
scholen nemen deel aan deze pilot. De pilot staat in het teken van het ‘zelf evalueren’ 
waarbij ook input wordt gegenereerd voor een Delta-brede kwaliteitsdefinitie.  
De eerste resultaten van deze pilot worden verwacht in de zomer van 2020.
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L E E R L I N G E N  E N  L E E R L I N G E N ZO R G

Sociale veiligheid leerlingen

Onze scholen maken gebruik van de instrumenten binnen Vensters PO voor het in 
beeld brengen van de tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel. De vragen-
lijst voor leerlingen bevat ook een aantal vragen over de ervaren sociale veiligheid 
van leerlingen in groep 7 en 8. Deze vragenlijst wordt door de scholen jaarlijks 
afgenomen vanwege de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid van leer-
lingen jaarlijks te monitoren.  

De gemiddelde scores van de sociale veiligheid van de kinderen van alle  
Deltascholen zijn te vinden in onderstaande tabel:

Samenwerkingsverbanden

Delta participeert met haar scholen in een drietal samenwerkingsverbanden (SWV):
- De school in Eibergen valt binnen het SWV IJssel-Berkel;
- De 4 scholen in Groenlo vallen binnen het SWV Oost-Achterhoek;
- De 20 scholen in de regio Arnhem-Rheden-Renkum vallen binnen het SWV  

PassendWijs.

Via de SWV-en ontvangt Delta jaarlijks middelen voor (a) verbreding van de basis-
ondersteuning op alle basisscholen en (b) de realisatie van zogenoemde ‘zware’ 
zorgarrangementen. 

Binnen alle drie de SWV-en is de afgelopen jaren stilgestaan bij de verscherpte eisen 
rond de scheiding tussen bestuur en toezicht binnen het SWV. Dit heeft er in 2018 toe 
geleid dat in de SWV-en IJssel-Berkel en Oost Achterhoek een nieuwe governance 
structuur is gerealiseerd. In 2019 heeft ook het Samenwerkingsverband PassendWijs 
een nieuwe governance structuur ingevoerd. 

In het samenwerkingsverband PassendWijs wordt door de directeur-bestuurder  
nog intensief gesproken met de deelnemende onderwijsbesturen over de koers, 
werkwijze en begroting.

WEL BEVINDEN 
ERVAREN  

VEILIGHEID

AANTASTING 
SO CIALE EN 

FYSIEKE  
VEILIGHEID

PERCENTAGE  
SO CIAAL VEILIGE 

LEERLINGEN

Landelijk 
gemiddelde 

7,5 8,1 8,9 68 %

Delta  
gemiddelde

7,5 8,1 8,8 65 %

GEMIDDELDE VAN LEERLINGEN GROEP 7 EN 8
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Samen voor elk kind in Arnhem
In alle samenwerkingsverbanden waarin Delta participeert, groeit de deelname aan 
het speciaal onderwijs. Dit terwijl de invoering van de wet passend onderwijs juist 
beoogt dat meer kinderen in het regulier onderwijs kunnen blijven. 

Samen met de besturen van De Onderwijsspecialisten en de BasisFluvius is in 2019 
een traject gestart om in de regio Arnhem te komen tot een gezamenlijke visie op 
samenwerking tussen regulier onderwijs, speciaal onderwijs en jeugdhulp (met als 
titel ‘Samen voor elk kind in Arnhem’). Alternatieve vormen van samenwerking kunnen 
in de toekomst wellicht bijdragen aan betere ondersteuning van kinderen in het 
reguliere basisonderwijs. 

Samenwerking speciaal basisonderwijs scholen
De schoolteams van de twee scholen voor speciaal basisonderwijs de Horizon en  
de Piramide (BasisFluvius) hebben in 2019 met elkaar een mogelijke samenwerking 
verkend. Er is gekozen voor een scenario dat uitgaat van een ontwikkelpad, te 
beginnen met intensivering van de samenwerking. De mogelijkheid in een volgende 
fase de ambitie samen één school voor SBO te worden wordt niet uitgesloten.  
In 2020 werken team en CvB aan verdere uitwerking van dit scenario.   

WEL BEVINDEN 
ERVAREN  

VEILIGHEID

AANTASTING 
SO CIALE EN 

FYSIEKE  
VEILIGHEID

PERCENTAGE  
SO CIAAL VEILIGE 

LEERLINGEN

Landelijk 
gemiddelde 

7,5 8,1 8,9 68 %

Delta  
gemiddelde

7,5 8,1 8,8 65 %

GEMIDDELDE VAN LEERLINGEN GROEP 7 EN 8
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Naam School Brinnr 01/10/2015 01/10/2016 01/10/2017 01/10/2018 01/10/2019

Horizon 00IH 148 152 148 148 142

Kunstrijk 03VQ  96 97 130 135 154

Mauritius 05IW 150 143 132 129 133

Vlinder 05IX 203 207 185 178 171

Wijzer  05LV 245 263 256 263 270

Paulus 07TM 164 171 181 165 189

Ludgerus 08KE 83 70 65 61 65

Schakel 09JX 161 155

Het Simmelink 09JX 186 173 157

Nije Veste 09KA 152 159

Nije Veste Buitenschans 09KA C1 184 169 158

Nije Veste Wheme 09KA C2 121 103 97

Regenboog 10FD 88 64

Willibrordus 10FG 159 166 155 147 136

Watermolen 10WN 90 81 70 163

t Carillon 10WN 159

Paasberg 10ZT 235 237 229 228 235

Roncalli 15CO 243 234 242 244 205

Laarhorst 15GX 170 155 150 143 151

Fredericus 15GZ 270 259 248 226 225

Laarakker 15JW 186 163 151 136 125

Kringloop 15OV 301 274 281 283 285

Ommelander 15RE 244 245 240 245 242

Johannes 15TP 138 130 126 126 130

Margaretha 15VY 467 484 489 497 505

P.v Ars 16AB 204 214 229 238 236

Jozef 16BR 178 194 203 193 190

P.de Jong Kemp 22JD C2 279 267 267 260 230

P.de Jong Pyth 22JD C1 245 241 238 222 214

Arabesk 27XC 468 472 449 440 419

Gazelle 29XJ 282 338 373 384 406

Totaal Leerlingen 5802 5748 5678 5579 5533

Totaal aantal leerlingen

BESTUURSVERSLAG SKPCPO DELTA / 2019
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H R M  &  H R D

Personele kengetallen 

Bij een licht dalend leerlingenaantal (0,82%) is het aantal personeelsleden in 2019 
wederom licht gegroeid. Dit komt mede door de inzet van de werkdrukgelden.  
Het aantrekken van goed gekwalificeerde en gemotiveerde leerkrachten komt de 
komende jaren vermoedelijk verder onder druk te staan. De krapte op de arbeids-
markt, die zich voorheen met name in het westen van het land voordeed, wordt ook 
in onze regio steeds nadrukkelijker voelbaar. Samen met collega schoolbesturen  
De Onderwijsspecialisten, DeBasisFluvius en de Hogeschool Arnhem Nijmegen 
probeert Delta zich goed op de regionale arbeidsmarkt te presenteren. Ook wordt 
geïnvesteerd in gunstige en gezonde arbeidsomstandigheden voor onze eigen  
medewerkers.  

Onderstaande tabel laat een stijging zien van het aantal OOP-ers. Dit komt door 
functiedifferentiatie in de onderwijsteams (om daarmee ook het hoofd te bieden aan 
de krapte op de arbeidsmarkt) en is versterkt door de toegenomen beschikbaarheid 
van werkdrukmiddelen.

Het percentage vrouwen ten opzichte van mannen is in 2019 licht toegenomen:  
dat kwam vooral doordat het aantal mannen niet toenam en het aantal vrouwen wel.

PEILDATUM 31-12 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totaal 569 588 589 595 602 613

AANTAL MEDEWERKERS PER 31 DECEMBER

PEILDATUM 31-12 2014 2015 2016 2017 2018 2019

OOP 105 119 110 114 119 146

OP 464 469 479 481 483 467

Totaal 569 588 589 595 602 613

AANTAL MEDEWERKERS VERDELING O OP/OP PER 31 DECEMBER

PEILDATUM 31-12 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vrouwen 461 475 480 485 489 500

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

Mannen 108 113 109 110 113 113

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

Totaal 569 588 589 595 602 613

MAN/VROUW VERHOUDING PER 31 DECEMBER
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PEILDATUM 31-12 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vrouwen 461 475 480 485 489 500

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

Mannen 108 113 109 110 113 113

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

Totaal 569 588 589 595 602 613

MAN/VROUW VERHOUDING PER 31 DECEMBER

De leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand vertoonde in 2019 een stabiel beeld. 
Het aantal medewerkers in de jongste leeftijdsklassen neemt licht toe. 26% van  
onze medewerkers is ouder dan 55 jaar, waarvan er komend schooljaar tien zullen 
uitstromen op basis van hun AOW-leeftijd. 

Verreweg de grootste groep medewerkers had in 2019 een contractomvang tussen 
de 0,6 en 0,8 WTF. Het beleid van Delta is erop gericht (erg) kleine contracten te 
vermijden. De minimale contractomvang bedraagt twee dagen per week (0,4 WTF), 
maar in het verleden gesloten kleinere contracten kunnen hier niet op worden 
aangepast. De tabel laat een lichte trend zien in de richting van grotere contracten.

PEILDATUM 31-12 2014 2015 2016 2017 2018 2019

15-25 jaar 19 34 31 25 27 33

25-35 jaar 126 126 140 145 146 146

35-45 jaar 128 142 143 139 146 150

45-55 jaar 131 124 115 123 126 124

55-65 jaar 165 160 156 156 152 150

65 + jaar 2 4 7 5 10

Totaal 569 588 589 595 602 613

LEEF TIJDSOPBOUW PER 31 DECEMBER

PEILDATUM 31-12 2014 2015 2016 2017  2018  2019

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

0,2 - 0,4 29 29 22 27 29 30

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

0,6 - 0,8 149 159 170 170 175 182

0,8 – 1,0 247 252 259 270 267 273

Totaal 569 588 589 595 602 613

AANTAL WERKNEMERS NAAR WERKTIJDSFACTOR PER 31 DECEMBER
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PEILDATUM 31-12 VZP 2014 VZP 2015 VZP 2016 VZP 2017 VZP 2018

Landelijk 6,00 6,40 6,20 6,00 5,90

Delta 6,42         7,16 6,72 5,54 5,79

Verschil -0,42 -0,76 -0,52 0,46 0,11

GEMIDDELD ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGE PER JAAR

Verzuim en vervanging
Het gemiddelde ziekteverzuim over 2019 bedroeg 5,68%, dit percentage is iets lager 
dan het verzuimpercentage in 2018. Vermoedelijk ligt het percentage iets onder het 
landelijk PO gemiddelde, maar dat landelijke gemiddelde is op dit moment nog niet 
bekend. In 2019 heeft Delta het besluit genomen met ingang van 1 januari 2020 Eigen 
Risico Drager (ERD) te worden voor vervangingen. Voor het opvangen van een 
onverhoopte stijging van het ziekteverzuim wordt een ERD Fonds ingericht. Vanaf 
begin 2020 gaat een werkgroep van directeuren aan de slag met het actualiseren van 
het verzuimbeleid en het initiëren van maatregelen die bijdragen aan het voorkomen 
en terugdringen van het ziekteverzuim.

Werkdrukmiddelen
Ook in 2019 hebben de Deltascholen ervoor gekozen de werkdrukmiddelen groten-
deels in te zetten voor extra formatieve ruimte. Deze formatieve inzet is met name 
gericht op het verkleinen van groepen, het inzetten van onderwijsondersteunend 
personeel en voor een klein deel (vak)leerkrachten. Een aantal scholen heeft de 
middelen ook bestemd voor het uitroosteren van leerkrachten, zodat zij ambulante 
tijd hebben. Een enkeling zette het in voor professionalisering en ICT. Alle school-
leiders van Delta hebben het budget en de inzet daarvan besproken met het team. 
Hierna is het bestedingsplan ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding
van de medezeggenspsraad (PMR) van de betrokken school. 

In 2019 hebben we de ruimte en richting voor professionalisering van ons personeel 
verder uitgebouwd. We blijven daarin continu zoeken naar de samenhang tussen de 
individuele ontwikkeling, de ontwikkeling van de school en de ontwikkeling van de 
stichting als geheel.   

Startende leerkrachten
Delta Scholengroep is een opleidingsbestuur. Dat betekent voor startende leer-
krachten niet alleen goede arbeidsvoorwaarden, maar ook aandacht en ruimte voor 
de vraagstukken waar zij mee te maken krijgen. Hiervoor hanteren onze scholen het 
in 2019 opgestelde inductieprotocol. De ontwikkeling van iedere startende leraar 
wordt op maat ondersteund met behulp van een starterscoach. Het doel is alle 
startende leraren binnen drie jaar naar het niveau basisbekwaam te laten groeien. 
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Schoolopleiders
Onze schoolopleiders ontmoeten elkaar regelmatig om de aanpak af te stemmen  
en van elkaars ervaring en expertise te leren. Daarnaast is op stichtingsniveau een 
coördinator Samen Opleiden aangesteld. Ook participeert het bestuur in een 
regionale stuurgroep over dit thema.

Specialisten
Ook leerkrachten met meer ervaring krijgen binnen Delta de ruimte om zich verder te 
blijven ontwikkelen in allerlei specialismen. Specialisten spelen in de visie van Delta 
een belangrijke rol bij de schoolontwikkeling. In 2019 zijn de eisen en daarbij horende 
randvoorwaarden voor het uitvoeren van een specialisme onder de loep genomen. 
Deze aspecten worden uitgewerkt in het nieuw op te stellen functieboek, dat per 
augustus 2020 van kracht wordt. We benutten de omvang van onze stichting voor het 
uitwisselen van kennis, waarbij onze specialisten leren van en met elkaar in lerende 
netwerken. 

In 2019 hebben taal- en rekenspecialisten en bewegingsonderwijsspecialisten 
voorbereidingen getroffen voor de inrichting van lerende netwerken. Deze gaan in 
2020 van start.  

IB-ers
Onze IB-ers hebben elkaar in 2019 vier keer ontmoet in het IB-netwerk. In een 
gestructureerd jaarprogramma zetten zij gezamenlijk stappen in het verder ver-
sterken van de kwaliteitscyclus op schoolniveau.
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H U I SV E ST I N G  &  FAC I L I TA I R

De meerjaren-onderhouds-plannen (MJOP’s) van (a) de samenwoonscholen en (b) 
de scholen in eigen beheer zijn opnieuw opgesteld. Aanleiding was de wijzigende 
wetgeving m.b.t. het begroten van onderhoud. De activiteiten zijn te verdelen in 
herstelwerkzaamheden, dagelijks onderhoud en meerjaren-onderhoud. De kosten 
die voortvloeien uit het meerjaren onderhoud zijn – conform nieuwe wetgeving -  
vertaald naar een voorziening. De voorziening gaat uit van de gemiddelde lasten over 
een periode van 10 jaar met een dotatie in 2019 ten behoeve van een positief saldo. 

Gemeente Arnhem 
I. De uitbreiding en revitalisatie van de Wijzer is in 2019 opgestart en wordt naar 

verwachting begin 2020 opgeleverd;
II. De uitbreiding van MFC Salamander met vijf lokalen is in 2019 gestart en wordt in 

maart 2020 opgeleverd;  
III. Het traject voor de nieuwbouw KC-Vredenburg is in volle gang. De eerste ronde 

van de architectenselectie heeft inmiddels plaatsgevonden;
IV. Uitbreiding van de Jozefschool: in 2019 is gebleken dat aan het voorliggende 

ontwerp definitief geen uitvoering kan worden gegeven vanwege onvoldoende 
budgetruimte. Begin 2020 volgt een nieuwe ontwerpronde binnen de huidige 
budgetkaders.   

Gemeente Berkelland 
De gemeenteraad heeft in 2019 voor IKC ‘t Simmelink een krediet beschikbaar 
gesteld van € 6.143 duizend voor vervangende nieuwbouw van de school, kinder-
opvang, en gymzaal. In dit budget zijn middelen opgenomen om energie neutrale 
(ENG) nieuwbouw te realiseren. 

Gemeente Oost Gelre 
De gemeenteraad heeft in 2019 ingestemd met de meerjarige-programmabegroting, 
waarin voor de nieuwbouw voor IKC Groenlo vooralsnog een bedrag van  
€ 4.100 duizend is opgenomen. Van dit bedrag komt € 100 duizend in 2020 beschik-
baar als voorbereidingskrediet. 
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I C T  &  C O M M U N I CAT I E

ICT

Binnen het domein ICT hebben de intensivering van de hardware-investeringen en 
de voorbereiding van de invoering van het M365 platform veel aandacht gevraagd en 
gekregen. Er zijn extra ICT investeringen van ruim € 400 duizend gedaan in met name 
de vervanging van devices. Na een pilot (met 2 scholen en het Delta Bureau) in het 
voorjaar, is in het najaar gestart met het in gebruik nemen van M365 door alle 
scholen. Gedurende schooljaar 2019-2020 worden de eerste tien scholen getraind:  
in eerste instantie op het gebruik van Sharepoint, Onedrive en Outlook. 

Voor touch screens en/of interactieve beamers (digiborden) loopt een Europese 
aanbesteding. De aanbestedingsleidraad is op Tenderned geplaatst. De toekomstige 
aanbesteding van ICT Hardware, ICT beheer en leeromgeving krijgt- mede door het 
gebruik van Microsoft 365 – naar verwachting een andere insteek. 

Communicatie

Het domein Communicatie had in 2019 te kampen met langdurige afwezigheid van 
één van de medewerkers. Desondanks is met de inrichting van Sharepoint een 
belangrijk fundament gelegd voor toekomstige samenwerking en communicatie. 
Daarnaast heeft er in het najaar een eerste pilot plaatsgevonden om de huisstijl van 
de scholen te verbinden met de huisstijl van de stichting en heeft een eerste eigen 
publicatie “Leren over de grens van PO/VO” het licht gezien. Ook werd samen met 
Sportbedrijf Arnhem de “2+1+2 conferentie” georganiseerd: de 2+1+2 aanpak vormt 
ook het concept binnen het CLC Arnhem PO samenwerkingsprogramma ‘Sport, 
bewegen en Gezondheid’.

Voor de domeinen ICT en Communicatie is aan het eind van 2019 een nieuwe 
beleidsmedewerker ICT & Communicatie aangesteld.
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V E R B O N D E N  ST I C H T I N G E N

CLC ARNHEM PO
Samen met het collega bestuur van DeBasisFluvius werd na een zorgvuldige voor-
bereiding op 26 september 2019 formeel de stichting CLC Arnhem PO opgericht.  
De stichting beoogt een platform te zijn voor innovatieve samenwerking van beide 
schoolbesturen met partners op stedelijk, regionaal en landelijk niveau. In de 
stichting werden ook een aantal bestaande samenwerkingstrajecten ondergebracht. 
In 2019 waren er vier programma lijnen waarin werd samengewerkt: Samen Opleiden, 
Leren en lesgeven met ICT, Sport-bewegen-en-gezondheid en Maakonderwijs. 

Een voorbeeld van de verbeterde en effectievere samenwerking met de partners is 
het succes van de NRO aanvraag ‘Onderwijskansen’: Delta heeft als penvoerder een 
aanvraag ingediend, met betrokkenheid van nog twee schoolbesturen (1x Arnhem,  
1x Nijmegen), het Expertisecentrum Nederlands, de HAN en de stichting PAS. De 
aanvraag is gehonoreerd met en subsidiebedrag van ruim € 600.000 (komende drie 
jaar). Het is naast de Onderzoekswerkplaats Leren en lesgeven met ICT (onder 
penvoerderschap van Conexus) daarmee de tweede onderzoekswerkplaats voor  
de Delta Scholengroep.

Daarnaast werd in een consortium met andere onderwijsinstellingen in de regio de 
aanvraag ‘Sterk Technologisch (VMBO) Onderwijs’ mede ondertekend. De aanvraag 
kent een expliciete paragraaf over samenwerking met PO onderwijs.

De Hogeschool Arnhem Nijmegen – voor Delta een belangrijke samenwerkings-
partner -  heeft in 2019 laten weten met ingang van 1 januari 2020 over te gaan tot een 
integratie van de HAN-Pabo, het ILS en het kenniscentrum tot één faculteit Educatie: 
een mooie ontwikkeling die wel een extra appèl doet op het borgen van bestaande 
samenwerkingsprojecten, omdat ook sprake is van veel mobiliteit.
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F I N A N C I Ë N 

Jaarrekening 2019 (samengevat)

Financiële resultaten op hoofdlijnen
De volledige jaarrekening inclusief accountantsverklaring is terug te vinden in het 
document “Toelichting & Bijlagen jaarverslag SKPCPO Delta 2019”.

Resultaten op hoofdlijnen
Het nettoresultaat van onze bedrijfsvoering bedraagt in 2019 € 450 duizend positief. 
Dit exploitatieresultaat ligt niet volledig in lijn met de begroting. Allereerst wordt dit 
veroorzaakt door de uitkomsten van het onderhandelingsakkoord (eind 2019), 
waarbij de baten nog wel in 2019, maar de lasten in 2020 vallen. In totaal gaat het om  
€ 1.200 duizend. Ten tweede is er in 2019 een stelselwijziging doorgevoerd vanwege 
de verplichting om een voorziening te vormen voor het groot onderhoud aan 
gebouwen. De jaarlijkse dotatie van deze voorziening ligt rond de € 515 duizend.

VEREENVOUDIGD EXPLOITATIEOVERZICHT 2019 (X 1.000)

Baten Realisatie Begroting Verschil realisatie 2018

€ 37.292 € 35.646 € 1.646  € 35.599 

€ 37.292 € 35.646 € 1.646 € 35.599 

Lasten

personeel € 30.522 € 29.925 € 597  € 30.133 

materieel € 6.320 € 6.219 € 101 € 6.368 

 € 36.842 € 36.144 € 698 € 36.501 

Resultaat € 450 -€ 498 € 948 -€ 902 
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Balans

Bovenstaande tabel bevat een vereenvoudigde opstelling van de balans. De verschil-
lende 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  
overheidsmiddelen) en een privaat deel (gevormd uit overige, dus niet-publieke 
middelen). Het exploitatieresultaat 2019 is verwerkt in de reserves (onder het eigen 
vermogen publiek en in het eigen vermogen privaat). Zie verder ook de staafdiagram 
op pagina 34.

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 dus los van 
publieke bekostigingsdoelen.

Binnen de algemene reserve van het publiek vermogen heeft één van de compo-
nenten 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 reservecomponent 
algemeen materieel (€ 664 duizend). De verhoging van deze component betreft  
een kleine onderbesteding van de schoolbudgetten op de scholen ten bedrage van 
€ 31 duizend. 

GECOMPRIMEERDE BALANS DELTA 31-12-2019 (X 1.000)

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018

vaste activa materieel € 3.117 € 3.133 eigen vermogen publiek € 5.390 € 4.862 

vaste activa financieel € 123 € 127 eigen vermogen privaat € 853 € 931 

vorderingen € 2.790 € 2.264 voorzieningen € 1598 € 1.178 

  langlopende schulden € 61 € 69 

liquide middelen € 5.333 € 4.695 kortlopende schulden € 3.462 € 3.179 

 

balanstotaal € 11.363 € 10.219 balanstotaal € 11.363 € 10.219 
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Fondsen:
In 2018 zijn er met de GMR en RvT afspraken gemaakt over de benutting van een deel 
van het eigen vermogen. Hiervoor zijn 3 fondsen gerealiseerd. Deze fondsen zijn 
bedoeld om de extra investeringen zichtbaar te kunnen maken. De benutting kan 
plaatsvinden aan de hand van de strategische koers en de meerjarenbegroting en 
wordt daarin ook zichtbaar gemaakt en verantwoord.

In 2019 zijn extra investeringen gedaan ten laste van het ICT-fonds van € 415 duizend 
met een afschrijvingslast van € 54 duizend. Er zijn in 2019 nog geen uitgaven gedaan 
ten laste van het Innovatie-fonds en het Meubilair en inrichtingsfonds. 
- ICT-fonds van € 1.000 duizend, hiervan resteert € 585 duizend om investeringen  

te doen 
- Innovatie-fonds van € 500 duizend
- Meubilair en inrichtingsfonds van € 1.000 duizend

Het totale private vermogen betreft € 853 duizend. Een deel van het private algemene 
vermogen heeft betrekking op internationale educatieve ontwikkelingsprojecten in 
Nepal. Het gaat om een bedrag van € 34 duizend (2018: € 44 duizend). In 2020 zal  
er een aparte stichting opgericht worden waarin deze activiteiten en gelden onder-
gebracht zullen worden.

Van het private vermogen heeft € 99 duizend betrekking op ontvangen ouder-
bijdragen en andere private middelen op de scholen. Deze middelen worden op 
schoolniveau besteed en hebben (in ieder geval voor zover het de ouderbijdragen 
betreft) deels een zeker oormerk. 

Innovatie-fonds
€ 500 duizend

Algemeen
€ 2.280 duizend

ICT- fonds
€ 946 duizend

Meubilair/inrichting
fonds
€ 1.000 duizend

VERDELING PUBLIEKE RESERVES 2019

Algemeen materieel
€ 664 duizend
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Het overige bedrag van het private vermogen ad € 365 duizend is aan te merken als 
het onbestemde deel van de algemene reserve privaat.

Onderdeel van het totale private vermogen is de bestemmingsreserve (€ 355 duizend). 
Deze komt voort uit de boekwinst na verkoop van een privaat eigendom (2011) en de 
herinvestering van de opbrengst. De afschrijvingen op deze investering worden 
jaarlijks tot 2037 met een bedrag van iets minder dan € 21 duizend ten laste gebraccht 
van het totale private vermogen.

Voorzieningen

In de jaarrekening staat voor een bedrag van € 595 duizend aan personeelsvoor-
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 2019 was er bij jubileumuitkeringen sprake 
van een onttrekking van € 50 duizend en een dotatie van € 54 duizend. Het effect van 
de mutaties van € 4 duizend is verwerkt in het resultaat.  De post overige personele 
voorzieningen is voorgaande jaren gevormd ten laste van de bezoldiging van de 
leden CvB (niet-uitbetaalde bruto-bezoldigingscomponenten). Deze voorziening is 
in 2019 volledig onttrokken.

Vanaf 2019 is het voor (primair)onderwijsinstellingen niet meer toegestaan om 
huisvestingslasten voor grootonderhoud rechtstreeks via de exploitatie te laten 
lopen. Delta heeft daarom gekozen om vanaf 2019 een voorziening voor groot 
onderhoud op te bouwen, op basis van nieuwe, actuele meerjaren onderhoudsplan-
nen die in 2019 zijn opgesteld. Omdat dit een stelselwijziging betreft zijn hierdoor 
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ook de cijfers van 2018 aangepast. Per balansdatum ultimo boekjaar 2018 is  
€ 488 duizend opgenomen, hieraan is in 2019 nog eens € 515 duizend toegevoegd 
zodat per ultimo boekjaar 2019 een voorziening is ontstaan van € 1.003 duizend.

De langlopende schuld, in verband met de aanleg van zonnepanelen, betreft een  
in 15 jaar vanaf 2013 af te lossen lening tegen een vaste rente van 1,79%. Het deel  
dat kortlopend is (en in 2020 afgelost moet worden) is opgenomen onder de kort-
lopende schulden.

De kortlopende schulden bedragen in totaal € 3.462 duizend en zijn daarmee  
€ 283 duizend hoger dan in 2018. Dit verschil is ontstaan door de hogere salarislasten 
en daarmee samenhangende belastingen, premies en pensioenafdrachten van  
€ 207 duizend hoger. In 2019 is het besluit genomen om de cultuurgelden niet meer 
als trekkingsrecht op te nemen, maar toe te voegen aan het schoolbudget. Het 
resterende bedrag van € 90 duizend per ultimo boekjaar is in 2020 overgeboekt naar 
de scholen. Het gemiddelde van de post kortlopende schulden de afgelopen 5 jaar 
ligt op € 3.495 duizend. De schulden zijn niet rentedragend. De totale post schulden 
bestaat uit schulden aan gemeenten, “gewone” handelscrediteuren, belasting/
premies/pensioen (€ 1.610), overige kortlopende schulden en overlopende passiva.

De Overlopende Passiva bestaan met name uit de in het verslagjaar opgebouwde 
verplichtingen vakantiegeld die in 2020 tot uitkering komen (€ 967 duizend). Voor een 
belangrijk deel staan er tegenover deze schulden ook vorderingen € 2.790 duizend. 
Tegenover de opgebouwde verplichtingen vakantiegeld staan geen activa. De 
benodigde middelen daarvoor worden pas in 2020 ontvangen. 

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 2019 hoger 
dan de nieuwe investeringen. De geactiveerde inventaris en apparatuur is in 2019 
gestegen doordat ICT-investeringen weer op stichtingsniveau gedaan worden in 
plaats van schoolniveau en het ICT-fonds in het leven is geroepen (zie ook Fondsen 
onder toelichting van de Passiva). Wel zijn de investeringen op leermiddelen de 
laatste jaren flink afgenomen doordat veel methodes nu werken met licenties die 
niet geactiveerd worden maar direct in de exploitatie worden verwerkt. Het totale 
geactiveerde investeringsbedrag is € 589 duizend (2017 € 508 duizend) en het 
corresponderende afschrijvingsbedrag bedraagt € 604 duizend.

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

De vorderingen betreffen met name vorderingen op het ministerie van OCW en 
andere overheden (€ 1.920 duizend). De vorderingen op de gemeenten zijn gestegen 
omdat er wel al kosten gemaakt zijn in 2019 voor de renovatie en verbouwingen van 
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de Wijzer (€ 394 duizend), maar de gemeente Arnhem hier pas in 2020 de vergoeding 
voor beschikbaar stelt. De vorderingen bij debiteuren zijn lager dan in 2018:  
€ 106 duizend (2019) tegenover € 379 duizend (2018).

De overige vorderingen zijn hoger doordat 3 transitievergoedingen opgenomen zijn  
op de balans (in totaal € 237 duizend) en er een verschuiving heeft plaatsgevonden  
van € 216 duizend aan PassendWijs, De Basis, Fluvius en stichting Pas (a.g.v. verlate 
facturering). 

Het volume van de liquide middelen varieert door de jaren heen. De stand per ultimo 
boekjaar is € 5.332 duizend en ligt € 637 duizend hoger dan 2018. In de “Toelichting `& 
Bijlagen”  is een specificatie opgenomen van de liquide middelen per 2019 en de ver - 
 gelijkende cijfers uit 2018. Hieruit blijkt dat de publieke middelen op stichtingsniveau 
stijgen met € 695 duizend en de private liquide middelen dalen met € 57 duizend.

Financiële kengetallen
In onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen opgenomen.  De waarden van de 
financiële kengetallen blijven bij Delta binnen de waarden van het beoordelingskader 
van de inspectie. In deze jaarrekening worden de kengetallen van de onderwijs-
inspectie toegepast. In verband met de stelselwijziging met betrekking tot de voor-
ziening groot onderhoud zijn de kengetallen van 2018 hierop aangepast, zodat ze 
vergelijkbaar zijn met de kengetallen van 2019.

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. 

Het (lage) risicoprofiel (zie pag. 44 Continuïteitsparagraaf), de huidige budget-
discipline en het lerarentekort zorgen ervoor dat vooralsnog tot en met 2024 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.  
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FINANCIËLE KENGETALLEN 31-12-2019

2019 2018* 2017 2016 signa-
lerings-
grenzen 
Onderwijs-
inspectie

1   solvabiliteit

  1) eigen vermogen als % van het balanstotaal 54,9% 56,7% 63,9% 52,9% < 30%

  2) idem op basis van eigen vermogen incl voorzieningen 69,0% 68,2% 70,2% 59,9% < 30%

2   liquiditeit
  vorderingen plus liquide middelen als % van schulden

234,6% 218,9% 232,1% 168,0% < 75%

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

8,2% 8,3% 8,1% 8,0% > 10%

4 weerstandsvermogen  
  eigen vermogen als % van de totale baten

16,7% 16,3% 19,9% 16,7% < 5%

5 rentabiliteit      
  exploitatieresultaat als % van de totale baten 

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

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

26,7% 24,5% 26,6% 26,8% > 35%

*  In verband met de stelselwijziging met betrekking tot de voor ziening groot 
onderhoud zijn de kengetallen van 2018 hierop aangepast, zodat ze vergelijk-
baar zijn met de kengetallen van 2019.
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Exploitatie

Baten
Het resultaat van 2019 is € 450 duizend, dit is € 948 duizend gunstiger dan begroot. 
Dit is een fors verschil en wordt met name veroorzaakt door hogere rijksbijdragen 
OCW. Deels heeft dit met de “normale”, maar niet uitgegeven bekostiging te maken 
en daarnaast met de extra ontvangsten vanuit het onderhandelingsakkoord uit 
december.  De kosten mogen pas in 2020 geboekt worden, ondanks het matchings-
principe. Hier zijn diverse discussies aan vooraf gegaan tussen de bonden en de 
accountants, maar die waren tevergeefs.  

De baten zijn in totaal € 1.646 duizend hoger dan begroot. Deze bestaan voor het 
grootste deel uit de eerder genoemde rijksbijdragen van € 1.297 duizend.

De extra baten vanuit het onderhandelingsakkoord bedroegen voor Delta ruim  
€ 550 duizend. De verhoging van de “reguliere bekostiging” en de verhoging van de 
bekostiging voor “personeels- en arbeidsmarktbeleid” bedroegen daarnaast samen 
in totaal ruim € 660 duizend. Daarnaast is er een hogere tussentijdse groei geweest 
dan begroot, wat een verschil van € 81 duizend oplevert.

Vanuit de samenwerkingsverbanden passend onderwijs werd meer ontvangen dan 
begroot. Verschil is met name te zien bij het samenwerkingsverband PassendWijs: in 
november 2018 was de beschikking voor dat lopende schooljaar nog niet bekend 
was. Tegenover de extra ontvangen middelen(€ 116 duizend), staan overigens ook 
directe loonkosten tegenover. 

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 en wijkinitiatieven niet meer via de 
schoolbesturen zouden lopen, maar rechtstreeks zouden worden betaald door de 
lokale overheid (teams leefomgeving), dit is uiteindelijk in 2019 niet gebeurd, waar-
door dit nu als inkomsten verantwoord is. Hier staan met name personele lasten en 
leer-en hulpmiddelen tegenover.

Lasten 
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 2019 83% 
personeel en 17% materieel. Deze verhoudingsgetallen zijn door de jaren heen vrijwel 
ongewijzigd (het gaat om afgeronde percentages). 

De totale lasten zijn bijna € 700 duizend hoger dan begroot. Hiervan bestaat  
ongeveer € 600 duizend uit personele lasten en € 100 duizend uit materiële lasten. 
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Personele lasten
De personele lasten zijn € 596 duizend hoger dan begroot. Hier staat € 197 duizend 
aan directe hogere ontvangsten tegenover (zie hierboven). De werkdrukmiddelen 
van in totaal ruim € 1.027 duizend voor 2019 zijn vrijwel volledig besteed aan personeel, 
variërend in onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, leerkrachten en admini-
stratieve krachten.
De lonen en salarissen inclusief premies zijn vrijwel gelijk aan de begroting, hier is 
slechts een verschil van € 17 duizend ten opzichte van ruim € 30 miljoen.

De overige personele lasten zijn € 342 duizend hoger door onder andere de mutatie 
in de voorziening ‘uitgesteld verlof en jubileum gratificaties’. Hier wordt in de 
begroting geen apart bedrag voor opgenomen, omdat het uitgangspunt is dat de 
dotaties en onttrekkingen door de jaren heen steeds ongeveer gelijk zijn. In de risico-
analyse is rekening gehouden met een risicobuffer van € 100 duizend. De mutatie is  
in 2019 € 54 duizend (totaal beiden).  Verder was er in 2019 noodzaak om gebruik te 
maken van een aantal interim oplossingen voor de tijdelijke waarneming van vaca-
tures bij schooldirecteuren en beleidsmedewerkers.

Onder de ontvangen uitkeringen personeel vallen de uitkeringen vanuit het UWV 
voor zwangerschaps- en bevallingsverlof en de uitkeringen voor vervanging vanuit 
het Risicofonds, Vervangingsfonds en Participatiefonds. Deze uitkeringen zijn in 
totaal € 237 duizend lager dan begroot. 

Materiële lasten
De materiële lasten zijn in totaal € 101 duizend hoger dan begroot. Waarbij de 
grootste verschillen te zien zijn bij huisvestingslasten waar € 378 duizend meer 
kosten staan geboekt en op ‘Overige stichtingsuitgaven’ € 240 duizend minder.

De verschillen bestaan bij ‘huisvesting’ vooral uit de dotatie voor de voorziening 
grootonderhoud van € 515 duizend, die niet begroot was. Voor een deel was dit 
begroot op de totale onderhoudslasten, waardoor deze lager uitvallen in 2019  

17%

83%

Personeel

Materieel

VERDELING LASTEN 2019
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(€ 55 duizend). Verder zijn de lasten voor energie en water ruim € 50 duizend lager  
en schoonmaakkosten € 47 duizend lager dan begroot.

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

De materiële lasten zijn in onderstaande cirkeldiagram verder uitgesplitst. Het 
percentage m.b.t. ‘gebouwen’ varieert door de jaren heen. In 2019 is dit 48%, terwijl 
deze in 2018 nog 42% was. Vanaf 2019 wordt er een voorziening opgebouwd voor het 
groot onderhoud. Deze is gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplannen de 
komende 10 jaar. Doordat er gebruik wordt gemaakt van deze voorziening zal het 
percentage met betrekking tot dit grote onderhoud vrijwel gelijk blijven.

De exploitatie scholen, ABB/BB (Administratie, beheer, bestuur en Exploitatie bureau 
blijven vrijwel gelijk. De overige instellingslasten zijn in verhouding iets gedaald.

Afwijkingen baten en lasten
Lopende het exploitatiejaar zijn er dus meer baten ontvangen dan begroot. Dit heeft 
in 2019 te maken met een verhoging van de werkdrukgelden, cao onderhandelingen 
waarbij de baten in 2019 genomen moeten worden terwijl de kosten in 2020 pas te 
zien zijn. Iets hogere vergoeding asielzoekers kinderen en een hogere bekostiging 
voor tussentijdse leerlingengroei.

Ook ontstaan er verschillen doordat er tussentijds subsidiebronnen worden aan-
geboord. Op de mogelijkheid van extra baten (nieuwe gelden en subsidies) kan 
lopende het boekjaar amper worden geanticipeerd. In de meerjarenbegroting wordt 
wel rekening gehouden met de besteding van de in voorgaande jaren gerealiseerde 
overschotten (zie ook 6.4 Continuïteitsparagraaf bij meerjarig perspectief). Tegen-
over de meeste extra-baten staan ook hogere lasten, al dan niet in hetzelfde jaar. 

Exploitatie scholen

ABB/BB

Gebouwen

Overige
instellingslasten

Afschrijvingen

 ONDERVERDELING MATERIËLE LASTEN
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AFWIJKINGEN BEGROTING 2018 NAAR BEGROTINGSPOST (BEDRAGEN X 1.000)

 Extra Baten (buiten begroting)   € 1.646

Rijksbijdrage OCW  € 1.297  1)

reguliere personele bekostiging   € 962  

personeels- en arbeidsmarktbeleid   € 254  

reguliere materiële instandhouding   € 0-  

personele groei bekostiging   € 81  

Overige subsidies OCW € 49 2)

prestatiebox   € 24  

impulsgebieden   € 265-  

Aanvullende bekostiging Aob  € 59-

tegemoetkoming opl school   € 317  

subsidie studieverlof   € 12  

1ste opvang vreemdelingen   € 17  

Bekostiging samenvoeging   € 4  

Doorbetalingen rijksbijdrage SWV € 139 3)

Overige overheidsbijdragen en -subsidies € 81 2)

Overige baten  € 81 4)

verhuur   € 3-  

detacheringen   € 113  

overige baten   € 29-   

5 rente € 1- 5)

Extra Lasten (buiten begroting) € 698-

Materiële lasten Bestuur en Beheer  € 9-   

 administratie en beheer  € 16 6)

 aanbestedingen  € 44-  13) 

 diversen  € 19  13) 

overige instellingslasten  € 92-  

innovatie en verbetertrajecten  € 24  7) 

afschrijvingen  € 32  8)

huisvesting  €  378- 9)

ict  € 10  13) 

overig  € 240  13) 

personeel  € 596-   

formatieve inzet  subsidies  € 762-   10)

verschil premies RF/PF  €  237  11) 

scholing en begeleiding  € 110  12) 

diversen personeel  € 181-  13) 

    

Begroot tekort   € 498-

Differentieel resultaat   € 948

Exploitatieresultaat   € 450

SKPCPO DELTA / 2019BESTUURSVERSLAG
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AFWIJKINGEN BEGROTING 2019 (BEDRAGEN X 1.000)

Baten  € 1.646  

1) Rijksbijdrage OCW  € 1.297  

2) Overige subsidies  € 129 

3) Zorgbekostiging SWV  € 139

4) Overige baten  € 81

5) Rente baten en lasten  € 1-

Lasten   € 698- 

6) Administratie en Beheer  € 16 

7) Innovatie en verbeterings-
trajecten

 €  24

8) Onderbesteding afschrijvingen  € 32

9) Hogere huisvestingslasten  € 378-

10) Personele inzet subsidies  € 762- 

11) Vervanging niet vergoed  € 237

12) Scholing en begeleiding  € 110 

13) Diversen  € 24

Differentieel resultaat  € 948

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

Materiële lasten Bestuur en Beheer (ABB/BB) 
Binnen deze kostencategorie vallen de administratie en beheerkosten en de kosten 
voor de Raad van Toezicht. Hier vallen ook de uitbesteden diensten onder zoals het 
inkoop en contractbeheer door Anculus en de kosten voor het administratiekantoor 
van Dyade. 

Overige instellingslasten 
Voor Innovatie en verbetertrajecten is € 24 duizend minder uitgegeven, deels komt 
dit doordat de kosten voor verbetertrajecten vaak ook leiden tot extra personeels-
lasten. De afschrijvingen zijn vrijwel gelijk aan de begroting. De huisvestinglasten zijn 
lager dan begroot, doordat er vanaf 2019 een voorziening voor grootonderhoud 
wordt opgebouwd. 

Personele lasten
Ten aanzien van ‘personeel’ aan zowel de baten- als aan de lastenkant is een patroon 
zichtbaar 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, dat op schooljaar is gebaseerd, 
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waardoor de extra kosten voor maximaal 5/12 meegenomen worden in het lopende 
jaar (augustus – december).  De personeelskosten zijn 1,3% hoger dan in 2018, terwijl 
hiervan de lonen en salarissen incl. premies 2,7% hoger waren dan in 2018. 

De scholings- en begeleidingsuitgaven maken met € 516 duizend ruim 1,7% (2018: 
1,9%) 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 te besteden (circa € 1.200 duizend).

De post ‘Diversen personeel en personeelsbeleid’ is hoger dan begroot door  
de extra kosten die zijn ontstaan door de uitvoering van de regeling bijzondere 
gelegenheden.

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 “Continuïteitpara-
graaf in het jaarverslag” zoals gesteld in bijlage 3 van de Regeling jaarverslaggeving.

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 personeels-
bestand. Leerlingaantallen worden daarom maandelijks bewaakt. 

Ontwikkeling personeelsbestand
Delta gaat vooralsnog uit van een gemiddelde krimp van het aantal leerlingen met  
1% a 1,5%.  (zie ook verder). In het zoeken naar de balans tussen formatieve omvang 
en leerlingenaantallen wordt rekening gehouden met natuurlijk verloop. Op basis van 
de personeelsgegevens (maart 2020) is bij Delta de verwachte uitstroom van perso-
neel met de AOW-gerechtigde leeftijd de komende vijf jaar gemiddeld ongeveer 7 
fte per jaar, de vijf jaar erna gemiddeld 12 fte. 
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De onderstaande tabel “Ontwikkeling Personeelsbestand” gaat uit van het verwachte 
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 vanaf 2020 de 
“vervangers” meegenomen, vanwege het ERD voor vervangingen vanaf 2020. De 
werknemers van het samenwerkingsverband PassendWijs zijn hier niet opgeteld  
(7,67 fte’s in 2019). In de cijfers van de jaarrekening staan de aantallen, niet de fte’s. 
Onder invloed van de gelden voor werkdrukvermindering constateren we een 
verdere verschuiving van OP naar OOP. 

De categorie Directie en Management bestaat uit 22 FTE. Op dit moment zijn er  
nog twee vacatures voor directeuren. Deze functies worden op dit moment bekleed 
door extern personeel. De verwachting is dat deze in 2020 worden ingevuld.

Ontslaguitkeringen
Delta probeert ontslaguitkeringen te voorkomen. Daar waar een uitkering onvermijde-
lijk is, houdt Delta zich aan gebruikelijke regelingen en wettelijke bepalingen voor  
de vaststelling van transitievergoedingen. Voor de uitkeringen wordt jaarlijks een 
bedrag begroot. Voor 2019 is hiervoor binnen de post ‘personele knelpunten’  
(totaal € 100 duizend) een component opgenomen. Hiervan is in 2019 € 113 duizend 
besteed aan ontslaguitkeringen, transitievergoedingen en outplacementtrajecten, 
maar ook re-integraties en coaching. In de risicoparagraaf is voor de transitiever-
goedingen daarnaast nog een bedrag van € 100 duizend als onbegroot bedrijfsrisico 
opgenomen. 

TOTAAL IN F TE 2020 2021 2022 2023 2024

OP 336 336 331 327 324

OOP 85 85 86 86 89

Dir/Management 20 22 22 22 21

Totaal 442 443 438 435 434
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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. 

PEILDATUM 1-10 2019 2020 2021 2022 2023 2024

prognoses Arbeidsmarktplatform 5.535 5.528 5.506 5.462 5.512 5.553

prognoses DUO 5.507 5.406 5.313 5.227 5.207 5.196

verwachting Delta 5.533 5.450 5.368 5.315 5.261 5.209

2019 2020 2021 2022 2023 2024
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LEERLINGAANTALLEN
bron: arbeidsmarktplatform/DUO/Delta

verwachting Delta

prognoses Arbeidsmarktplatform

prognoses DUO

De trend van de prognoses van DUO en het Arbeidsmarktplatform laten vrij stabiele 
aantallen zien. Delta verwacht dat de leerlingaantallen jaarlijks nog tussen de 1,5% en 
1% zullen dalen, vanwege demografische omstandigheden in met name de regio’s 
Oost-Achterhoek, Berkelland en Veluwezoom. 

Vooruitblik: Meerjarenbegroting / Balans
Eind 2019 is de nieuwe strategische koers vastgesteld zie pag. 56. Voor de manier van 
begroten en de financieringsstructuur heeft dit weinig gevolgen. 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 60% en 70%. 

De mutaties in het eigen vermogen hebben met name te maken met de begrote 
negatieve resultaten vanwege nog niet uitgegeven extra ontvangsten van de afgelopen 
jaren. (zie verder in de volgende paragraaf). Verder is er binnen het eigen vermogen 
een aantal fondsen gerealiseerd, waaruit de komende jaren extra investeringen 
gedaan in ICT, meubilair en innovatie. (in samenhang met de strategische koers 
2020-2024).
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 BALANSPOSITIES PER ULTIMO X € 1.000 

2019 2020 2021 2022 

Vaste activa Materiële  
vaste activa 

€ 3.117 € 3.633 € 3.774 € 3.755 

 Financiële 
vaste activa 

€ 123 € 106 € 76 € 56

      

Vlottende activa Vorderingen € 2.790 € 2.100 € 2.100 € 2.100 

Liquide  
middelen 

€ 5.333 € 4.133 € 4.000 € 4.224 

    

 Totaal activa € 11.363 € 9.972 € 9.950 € 10.135 

Eigen vermogen Algemene 
reserve 

€ 5.390 € 3.783 € 3.464 € 3.087 

Bestemmings-
reserve privaat 

€ 853 € 832 € 811 € 791

Voorzieningen  € 1.598 € 1.019 € 1.131 € 1.066 

Langlopende 
schulden 

€ 61 € 53 € 45 € 37

Kortlopende 
schulden 

€ 3.462 € 4.286 € 4.500 € 5.155 

Totaal Passiva € 11.363 € 9.972 € 9.950 € 10.135 

Covid-19 – Corona 2020
Door de gevolgen van de uitbraak van het Covid-19 virus is een onzekere situatie 
ontstaan, die impact kan gaan hebben op de meerjarenbegroting. De onzekerheid 
komt onder andere voort uit maatregelen van de overheid om de verspreiding van 
het Covid-19-virus te beperken, maar ook een hoger ziekteverzuim, noodzakelijke 
maar niet begrote kosten en een afwijkende leerlingenontwikkeling kunnen in sterke 
mate verstorend gaan werken Het effect op Delta en de vraag of dit op termijn kan 
leiden tot continuïteitsproblemen is op dit moment (juni 2020) nog onduidelijk.  
De overheid heeft weliswaar steunmaatregelen aangekondigd, echter de exacte 
uitvoering en uiteindelijke afwikkeling hiervan is ook nog onduidelijk. Vooralsnog 
verwachten wij geen continuïteitsissue voor de stichting. Wij zijn dan ook van mening 
dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden gehand-
haafd. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering 
en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit 
van de instelling.
 
Conclusie
Hoewel onzeker zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen van het 
Covid-19-virus een materieel negatief effect zullen hebben op onze financiële 
conditie of liquiditeit.
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Meerjarig perspectief
Het resultaat uit 2019 toont een redelijk gelijk beeld met de opgestelde begroting  
als de incidentele posten niet worden meegerekend. (Zie toelichting vanaf  
pag. 31 en onderstaande tabel). Het is de ambitie om in de voorliggende jaren het 
Eigen Vermogen terug te brengen. 

De cao-onderhandelingen van december 2019 hebben een uiteindelijke loons-
verhoging van 4,5% voor het gehele personeel opgeleverd met terugwerkende 
kracht. Zoals hiervoor ook al gezegd zijn de ontvangsten hiervoor in december 2019 
reeds ontvangen, terwijl de kosten pas in 2020 genomen kunnen worden. Dit is in 
februari 2020 uitbetaald. De komende jaren is er in verband met het werkdruk-
akkoord € 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 belang-
rijkste is, dat er is gerekend met 1,5% krimp vanaf 2020 en daarna 1%. Krimp zal zich 
ongeveer gelijk vertalen in de rijksbekostiging. Een andere aanname is, dat lasten-
stijgingen niet volledig zullen worden gecompenseerd. Dit heeft vanaf 2024 impact  
is de huidige verwachting.

EXPLOITATIE X € 1.000

2019  2020 2021 2022

 Rijksbijdrage  € 36.030   € 35.490   € 36.606  € 37.689 

 Overige overheidsbijdragen  € 699  € 638  € 712  € 580 

 Overige baten  €  562  € 652  € 552  € 554 

     

 Totaal baten  € 37.292   € 36.780  € 37.870  € 38.824  

     

 Personeelslasten € 30.521  € 30.788  € 31.540  € 32.465 

 Afschrijvingen  € 604  € 660   € 773  € 821 

 Huisvesting  € 3.036  € 2.701  € 2.755  € 2.810 

 Overige lasten € 2.680  € 3.059  € 3.142  € 3.125 

Taakstellingen € - € - € - € -

     

 Totaal lasten  € 36.842  € 37.208   € 38.210   € 39.221  

     

Exploitatieresultaat inclusief 
incidentele posten

 € 450  € 1628-  € 340-  € 397-

Incidentele posten

Onderhandelingsakkoord cao 
(personeelslasten)

-1200 1200

Extra dotatie voorziening groot 
onderhoud (huisvesting)

515 € -

Exploitatieresultaat exclusief 
incidentele posten

 € 235-  € 428-  € 340-  € 397-
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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 
ongeveer 7 fte per jaar en daaraan gekoppeld de niet-automatische herbezetting van 
vacatures, is een goede “krimpbuffer”. Verder is er in het onderwijs sprake van een 
lerarentekort (zie hiervoor) waardoor herbezetten zelfs lastig is. 

Risicobeheersing en In control statement
In het kader van de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem wordt de interne notitie over risico’s en risicobeheersing zo nodig 
bijgesteld. Onderdeel van risicobeheersing is de maandelijkse controle van realisatie-
cijfers. In 2019 zijn er tussentijds geen significante wijzigingen doorgevoerd als gevolg 
van deze controles. 

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 verzeke-
ringsmaatschappijen. Er is de afgelopen jaren in het bijzonder stilgestaan bij het 
eventuele risico op fraude. Tijdens de management gesprekken tussen het CvB en de 
schooldirecteur wordt dit altijd ter sprake gebracht. Het systeem van functieschei-
ding en de controlemaatregelen zijn van dien aard, dat dit risico als zeer beperkt (en 
dan ook nog met een beperkte materialiteit) kan worden ingeschat en geen aanlei-
ding 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 opgenomen in het schema op pagina 54.
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Ad a: Transactiebuffer 
De transactiebuffer is nodig om aan alle kortlopende en langlopende ver plichtingen 
te kunnen voldoen.  Onderdeel van de transactiebuffer zijn ook 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 2019 is 
uitgegaan van een tussentijdse groei (€ 50 duizend). Deze tussentijdse groei is groter 
uitgevallen, maar er is (achteraf) ook bekostiging voor ontvangen (€ 131 duizend). De 
transactie (financiële) buffer was groot genoeg, zodat het voorschietrisico geen ge- 
    volgen heeft gehad voor de uitvoering van het beleid. Vanaf 2020 zal er € 100 duizend 
opgenomen in verband met de eventuele voorfinanciering van tussentijdse groei.

Nota bene: Voor schooljaar 2019-2020 wordt nog een kleine tussentijdse groei 
verwacht. Hierna wordt er een lichte krimp in leerlingaantallen verwacht waardoor 
het groeirisico voor de transactiebuffer een minder grote rol zal gaan spelen.

Het verschil tussen vorderingen en schulden schommelt op balansdatum door de 
jaren heen tussen de € 1.000 duizend en de € 2.500 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 € 1.500 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 voor groot onderhoud is voor het eerst in 2019 opgenomen en in 
verband met de vergelijkbare cijfers ook in 2018 zichtbaar. Voor de gemiddelde 
dotatie van jaarlijks € 515 duizend wordt er hier ook rekening gehouden met een 
zelfde bedrag in de transactiebuffer.

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’s verwacht. 

Als hoogte van de transactiebuffer kan op balansdatum 31 december 2020 € 2.115 
duizend (2019: € 500 duizend) worden aangehouden.
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Ad b: Risiciobuffer
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 wachtgeldverplichtingen 
van de besturen over. In toenemende mate worden de uitkeringen (bij beëindiging 
van een dienstverband), door DUO - met terugwerkende kracht over een aantal 
jaren-  als nog 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. Daarom is het is verstandig om daarvoor toch een 
bedrag van € 100 duizend te benoemen. In de begroting 2020 is hier expliciet  
€ 50 duizend voor 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 wordt kan (deels) ook worden benut om “vertrek te stimule-
ren” ter voorkoming van uitkeringslasten. Van een hoger risico voor vertrek stimulering 
wordt hier niet uitgegaan. In 2019 was hier € 100 duizend voor opgenomen. Dit is ook 
gebruikt voor het vertrek bij knelpunten (€ 114 duizend). Voor het verschil hiertussen 
nemen we geen extra bedrag op in de risicobuffers.

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 
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. 

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 onderhandelingen, met 
name omdat werknemers binnen het PO recht hebben op de WOPO (Werkloosheids-
regeling onderwijspersoneel primair onderwijs). De werknemers die recht hebben 
op de WOPO, hebben geen recht meer op de transitievergoeding, vinden de vak-
bonden. 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 vergoedingen per jaar 
voldoende begroot is, daarom nemen we in het kader van deze risico analyse 2 extra 
vergoedingen mee (€ 100 duizend). 
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Eigen risicodrager voor vervangingen: Per 1 januari 2020 is Delta eigen risicodrager 
geworden voor vervangingen. Dit betekent dat er (bijna) geen premies meer betaald 
hoeven te worden aan het vervangingsfonds, maar dat de kosten voor vervanging 
door Delta zelf gedragen moet worden. Het vervangingsbeleid is op dit moment nog 
niet gewijzigd en er is nog een vervangerspool. Bij een ziekte percentage van 5,75% 
zijn de vervangingskosten ongeveer € 1.150 duizend. Uitgaande van een hoger ziekte-
percentage dat maximaal reëel is, te weten 7%, zou de vervanging ongeveer € 1.400 
kosten. Het verschil van wat opgenomen is in de begroting en het bedrag dat dit zou 
gaan kosten is € 250 duizend en is hier opgenomen. 

Gratificaties: Bij de gratificatieregeling gaat het om ongeveer 4 aanspraken in 2020 
(2019:12) van een 40-jarig jubileum (een maand salaris). De gratificatieaanspraken 
behorend bij een 25-jarig jubileum (1/2 maand salaris) gelden in 2020 voor 13 personen 
(2019:8). De onttrekking zal in 2020 rond de € 52 duizend (2019  € 95 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 voorzie-
ning wordt op peil gehouden op basis van een onderbouwing en het verschil tussen 
dotatie en onttrekking bedraagt historisch rond € 50 duizend per jaar. In 2018 en 2019 
is dit verschil hoger, namelijk ongeveer €150 duizend gedoteerd en ongeveer  
€50 duizend onttrokken. Daarom nemen we hier nu een hoger bedrag mee, te weten  
€ 100 duizend.

Ouderschapsverlof: Op betaald ouderschapsverlof kunnen ongeveer 190 fte 
aanspraken doen gelden, gerekend met een leeftijd van 25 t/m 40 jaar. Historisch 
gezien maakt daarvan slechts een beperkt deel gebruik (gemiddeld circa 12%  
per jaar). De uitkering van deze verloven bedraagt per jaar gemiddeld tussen de  
€ 250 duizend en € 450 duizend. In de begroting is daarvoor een bedrag van  
€ 350 duizend opgenomen. Het risico wordt gevormd door de afwijking van het 
begrote bedrag (maximaal € 100 duizend).

Restrisico’s bedrijfsvoering: Op grond van de berekeningen van de Commissie  
Don zouden voor een bestuur van de omvang van Delta zogenaamde incidentele 
“restrisico’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 onvoorzien). Ze worden hier als risico indicatief met 2% van de “omzet” opge-
nomen (In 2020 is het dan € 736 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 2020 is hier niet specifiek voor begroot.  
In verband met dit aangegane risico is hier € 250 duizend opgenomen. 

Trekkingsrechten: Sinds 2020 hebben de scholen alleen nog te maken met de 
trekkingsrechten op stichtingsniveau van OLP (Onderwijsleerpakket en licenties)  
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en eigen scholingsbudget. Per balansdatum 2019 is € 349 duizend voor OLP en  
€ 423 duizend voor ESB nog ter beschikking voor de scholen. Van deze € 772 duizend 
is in de begroting van 2020 niets opgenomen en is daarom nu als totaal meegenomen 
onder de risico’s van de bedrijfsvoering. 

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 2020 € 1.216,5 duizend (2019: € 986,5 duizend) worden aangehouden.
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FINANCIËLE EFFECTEN VAN RISICO'S  2020
NAAR TYPE BUFFER

2019
NAAR TYPE BUFFER

 transactie  risico  transactie  risico 

Beschikbaarheid   

 bekostiging groei  € 100.000   € 0  

transactie vorderingen/
schulden

€ 1.500.000 € 500.000

voorziening  
groot onderhoud

€ 515.000

Personeel    pm   pm 

participatiefonds  € 50.000  € 50.000

WWZ-aantal contracten  € 75.000  € 75.000

WWZ-transitievergoeding  € 100.000  € 100.000

ERD-vervanging  € 250.000   

gratificaties  € 100.000  € 100.000

ouderschapsverlof € 100.000 € 50.000

 onderwijsopbrengsten  pm  *)   pm  *) 

 instroom  pm   pm 

 

bedrijfsvoering Huisvesting pm   pm 

 Overig € 736.000 € 717.000

 privaat + schoolbudget € 250.000 € 250.000

 trekkingsrechten € 772.000 € 631.000

  

    

€ 2.115.000 € 2.433.000 € 500.000 € 1.973.000

50% € 1.216.500 50% € 986.500

 *)   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 2019 is te vinden vooraan in het jaarverslag.
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Treasury

Treasury statement
Delta beschikt over een Treasury statuut (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 in extenso voldaan aan de voor het onderwijs geldende voorschrif-
ten 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 (Minis-
terie van Financiën). Er ligt een overeenkomst tussen Delta en de Staat der Nederlan-
den aan ten grondslag op basis van saldoregulatie (17-09-2008). De rentebaten zijn 
schamel te noemen, maar Schatkistbankieren biedt maximale zekerheid voor de 
tegoeden en de mogelijkheid tot een debetstand (van 10% van de rijksbijdragen 
OCW/EZ, ongeveer € 3.000 duizend) tegen gunstige voorwaarden. De financiële 
baten op stichtingsniveau zijn door lage rentestanden over het verslagjaar 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 schoolrekeningen (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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TO E KO M ST I G E  O N T W I K K E L I N G E N : 
E E N  N I E U W E  ST R AT EG I S C H E  KO E R S

Zoals eerder al aangegeven is er na een zorgvuldig en gedragen proces een  
nieuwe strategische koers vastgesteld: Samen leren voor de wereld van morgen.  
De volledige tekst is terug te vinden op onze website in een apart document.

We hebben ervoor gekozen onze gezamenlijke aandacht (als stichting) de komende 
vier jaar te concentreren op vier prestatiegebieden:

I. Basis op Orde op iedere school
II. Brede Ontwikkeling voor alle leerlingen
III. Aansprekend Werkgeverschap voor onze werknemers
IV. Zelfbewuste Positionering van de stichting en haar scholen

Basis op orde op iedere school
In de evaluatie van onze strategische koers 2015-2019 (zie bijlage) wordt zichtbaar  
dat er in de afgelopen jaren veel is bereikt. Ook hebben we geconstateerd dat er een 
aantal onderwerpen/scholen zijn, waarbij het noodzakelijk is dat de basis weer op 
orde wordt gebracht. 

Vaak betreft het onderwerpen die de beleidsterreinen Onderwijs en HRM/HRD 
raken (gebeurt het wel zoals het moet of is afgesproken). Daarnaast betreft het ook 
huisvesting (onderhoud, inrichting) en onze ICT-infrastructuur (incl. hardware).

Brede Ontwikkeling voor alle leerlingen
Het onderwijs aan kinderen moet bijdragen aan ‘brede ontwikkeling’. Er is niet voor 
niets sprake van een kwalificerende, socialiserende en subjectiverende opdracht 
voor onze scholen. Dat betekent dat je op een Deltaschool meer leert dan alleen  
taal en rekenen, hoe belangrijk we dat laatste ook vinden!
Kortom, we kijken de komende jaren samen met onze scholen, opnieuw naar de 
inhoud en kwaliteit van ons onderwijs. Blijven inzetten op brede ontwikkeling, 
vertaald in een ambitieuze definitie op alle aspecten van onderwijskwaliteit. De 
keuzes en invulling kunnen per school verschillen en vindt u terug in het schoolplan 
van de school. 

Aansprekend werkgeverschap voor onze werknemers
Delta Scholengroep wil een aantrekkelijke werkgever zijn en streeft naar langdurige, 
uitdagende relaties met haar werknemers. Inspirerende en uitdagende professionele 
relaties die bijdragen aan onze ambities m.b.t. goed onderwijs. Delta heeft daarin als 
werkgever een goede ‘staat van dienst’ (zie onder andere de tevredenheids-onder-
zoeken onder werknemers). Het landelijk lerarentekort is echter ook volop voelbaar 
op onze scholen en daardoor is er voor leerkrachten wat te kiezen. Het wordt steeds 
moei lijker om vacatures te vervullen en afwezige leerkrachten op een goede manier 
te vervangen. 
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Zelfbewuste positionering van de stichting en haar scholen
Onze scholen krijgen te maken met steeds complexere vraagstukken. Vraagstukken 
die scholen niet altijd alleen kunnen beantwoorden. Daarom is het belangrijk dat 
scholen nadrukkelijker en bewuster samenwerking zoeken met partners in de wijk 
en/of de stad/het dorp,  En natuurlijk hebben we niet alleen wat te halen. Delta-
medewerkers en Deltascholen kunnen vanuit hun ervaring en expertise vaak ook een 
brengende partij zijn! Ook op het niveau van de Delta Scholengroep zullen wij ons 
verbinden met partners die toegevoegde waarde hebben bij de invulling van onze 
opdrachten en uitdagingen. Aanwezig en zichtbaar zijn in regionale en landelijke 
netwerken, zodat we kunnen bijdragen en ontvangen.

Naast de vier prestatiegebieden zijn er een drietal eigenschappen in ‘het DNA van  
de Delta Scholengroep’ die we verder willen ontwikkelen en beter leren benutten:

a. Vermogende Teams: als basis voor onze ontwikkeling
b. Slim Samenspel: om de kracht van de ander beter te leren benutten
c. Aansprekende Ambities: ambitieus en veeleisend zijn als het gaat om doelen  

en kwaliteit

Vermogende teams
Het sturen op de ontwikkeling van professioneel vermogen in onderwijsorganisaties 
wordt in tal van onderzoeken als een belangrijke interventie gezien in het streven 
naar stabiele onderwijskwaliteit. Teams (en hun professionals) worden gezien als 
vermogend als ze in staat zijn actieve inspanningen te verrichten in het omgaan met 
de uitdagingen en omstandigheden in hun werkcontext, met – in het geval van 
onderwijsteams – gewaardeerde en goede onderwijskwaliteit als uitkomst. We willen 
daarbij de komende periode in het bijzonder aandacht besteden aan (a) de samen-
stelling van de MT’s, (b) het sturen op leerkrachtgedrag en (c) de manier waarop 
teams samenwerking benutten en bijdragen aan transfer van reeds beschikbare 
kennis en expertise.

Slim Samenspel
Onze scholen krijgen steeds meer te maken met complexe vraagstukken en toe-
nemende  verantwoordingsdruk. Een belangrijke legitimering voor grotere onderwijs-
besturen is dat er eenvoudiger en beter sprake kan zijn van kennisontwikkeling en/of 
-deling. Slim samenspel gaat wat ons betreft over ‘slim halen en brengen’. Weten waar 
er te halen valt en/of brengen kan helpen. Niet alleen binnen de Delta Scholengroep, 
maar juist ook op de plekken waar we samenwerken met partners. Slim heeft dan 
twee perspectieven: wat we halen/brengen moet goed en eenvoudig te gebruiken 
zijn in de concrete onderwijspraktijk (wat hebben leerlingen, leerkrachten of teams 
eraan?), maar ‘slim’ ook in de zin van ‘handig’, ‘behendig’ en wellicht soms ook iets 
meer ‘berekend’. 

We willen onze omgeving nog meer leren inzetten voor de kwaliteit en ontwikkeling 
van onze scholen en het onderwijs.
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Aansprekende ambities
Van een onderwijsorganisatie als Delta mag je verwachten dat de kwaliteit op orde 
is: de kwaliteit van alles! En er zijn nog tal van onderwerpen waar we beter moeten, 
kunnen en willen. “De basis op orde, de lat omhoog” zou je soms geneigd zijn het te 
noemen. Aansprekende Ambities appelleert aan het doen van zinvolle dingen, het 
doen van leuke dingen, het doen van dingen waar je goed in bent. 
Eerder spraken we in dat kader ook al over #onderwijsgeluk. Over momenten 
waarop we prestaties leveren die ertoe doen. Maar Aansprekende Ambities  
appelleert ook aan het professionele gesprek met elkaar: veeleisend, reflectief en 
aanmoedigend naar elkaar durven te zijn. 
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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.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn 
ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende:

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 toegelicht 
de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het 
verschaffen van het inzicht. “       

JAARREKENING 



S T E L S E LW I J Z I G I N G

Ten gevolge van RJ-voorschriften voor verslaggeving voor primair onderwijs-
instellingen heeft Delta Scholengroep een stelselwijziging doorgevoerd. Deze 
stelselwijziging heeft betrekking op de vorming van de voorziening onderhoud.

Hieronder wordt de betekenis voor het vermogen en het resultaat weergegeven.
In het hele jaarverslag zijn de cijfers van 2018 ter vergelijking aangepast.

Hieronder wordt het effect van de stelselwijziging(en) per individuele post  
weergegeven.

CATEGORIE STAND PER  
31 DECEMBER 2018

STELSEL
WIJZIGING

STAND PER  
1 JANUARI 2019

€ € €

Voorziening onderhoud 0 487.760 487.760

Algemene reserve 5.350.083 -487.760 4.862.323

In de balans is de herziene stand per 1 januari 2019 opgenomen als vergelijkend cijfer 
per 31 december 2018.        

JAARREKENING

EUR

Stand per 31 december 2018 6.280.911

Bij/af: stelselwijziging wijziging voorziening onderhoud -487.760

Stand per 1 januari 2019 5.793.151
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G R O N D S L AG E N  B A L A N S      
   

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

JAARREKENING 

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.  
 
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een 
voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening 
wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode 
die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.   
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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.

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-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd 
korter dan 12 maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen  
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide 
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen         

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

Voorzieningen         

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen 
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 voor- 
zieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 
vermeld.
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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.”

“Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een 
rekenrente welke voor eind 2019 wordt bepaald. De berekening is als volgt:
Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).

Voor 2019 wordt er gerekend met een rekenrente van -0,70%. Waarbij de waarde 
voor de wettelijke rente vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de 
inflatie 2,70% 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 groot onderhoud 
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd 
om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan 
de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot 
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onder-
houd verloopt.

Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2019 is gebruik gemaakt 
van de tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c. 

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.

JAARREKENING 
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Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende 
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.

 

JAARREKENING 
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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 waarderings-
grondslagen.

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 af- 
schrijvingen 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 perso-
neelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen 
als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering 
van toekomstige betalingen.

JAARREKENING 
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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 2019 geen indexatie plaatsgevonden
· de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2019 97,80%
· 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 ingebruikneming afgeschreven 
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vast- 
goedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt 
van de economische levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aan- 
gepast.

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.
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€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 3.117.440     3.132.667     

1.1.3 Financiële vaste activa 123.268        127.168        

Totaal vaste activa 3.240.708    3.259.835    

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 2.789.928     2.263.681     

1.2.4 Liquide middelen 5.332.563     4.695.167     

Totaal vlottende activa 8.122.491    6.958.848    

TOTAAL ACTIVA 11.363.199 10.218.683 

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 6.242.706     5.793.151     

2.2 Voorzieningen 1.598.100     1.177.915     

2.3 Langlopende schulden 60.719          69.072          

2.4 Kortlopende schulden 3.461.674     3.178.545     

TOTAAL PASSIVA 11.363.199   10.218.683   

31-12-2019 31-12-2018

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. 

B A L A N S  P E R  3 1  D E C E M B E R  2 0 1 9
E N V E R G E L I J K E N D E C I J F E R S 2018.  - 
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 -
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€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 36.030.384 34.545.606 34.165.843

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden

699.411 618.465 690.854 

3.5 Overige baten 561.862 481.000 741.947

Totaal baten 37.291.657 35.645.071 35.598.644

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 30.521.483 29.925.289 30.132.998

4.2 Afschrijvingen 604.425 636.333 618.099

4.3 Huisvestingslasten 3.035.714 2.657.645 3.043.698

4.4 Overige lasten 2.680.480 2.925.020 2.705.839

Totaal lasten 36.842.102 36.144.287 36.500.634

Saldo baten en lasten * 449.555 -499.216 -901.990

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten - 1.000 -

Saldo financiële baten en lasten - 1.000 -

Totaal resultaat * 449.555 -498.216 -901.990

*(- is negatief)

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

2019 Begroot 2019 2018

S TA AT  VA N  B AT E N  E N  L AS T E N  2 0 1 9
E N V E R G E L I J K E N D E C I J F E R S 2018

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 9
E N V E R G E L I J K E N D E C I J F E R S 2018

TOELICHTING GRONDSLAGEN

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo 

baten en lasten)

449.555 -901.990

Aanpassingen voor aansluiting 

bedrijfsresultaat:

- Afschrijvingen 4.2 604.425 618.099

- Mutaties voorzieningen 2.2 420.185 512.521

Totaal van aanpassingen voor aansluiting 

met het bedrijfsresultaat 1.024.610 1.139.620

Veranderingen in werkkapitaal:

- Vorderingen 1.2.2-/-1.2.2.14 -526.247 -129.133

- Kortlopende schulden 2.4-/-2.4.18 283.129 131.867

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal -243.118 2.734

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.231.047 240.364

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -589.197 -507.676

Overige investeringen in financiële vaste 

activa 1.1.3 3.900 34.800

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -585.297 -472.876

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossingsverplichting 2.3 -8.353 -8.257

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -8.353 -8.257

Mutatie liquide middelen 1.2.4 637.396 -240.769

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 4.695.167 4.935.936

Mutatie boekjaar liquide middelen 637.396 -240.769

Stand liquide middelen per  31-12

2019 2018

2019 2018

4.695.1675.332.563
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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

JAARREKENING 

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

€ € € € €

     2.007.178             4.330      5.926.037      2.560.492    10.498.037

        519.614                   -        4.716.220      2.129.535      7.365.369

     1.487.564             4.330      1.209.817         430.957      3.132.668

                  -                     -           515.614           73.584         589.197

          78.228                   -           389.473         136.724         604.424

          78.228-                   -           126.141           63.140-           15.227-

     2.007.178             4.330      6.441.650      2.634.076    11.087.234

        597.842                   -        5.105.693      2.266.259      7.969.794

     1.409.336             4.330      1.335.957         367.817      3.117.440

Stand per 31-12-2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

9102-21-13 rep 

Mutatie gedurende 2019

Stand per 01-01-2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

9102-10-10 rep 

Verloop gedurende 2019

Investeringen

Afschrijvingen

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

waarde ringen teringen verandering Resultaat waarde

1-1-2019 2019 2019 2019 2019 31-12-2019

€ € € € € €

1.1.3.8 Overige vorderingen 127.168 7.650 11.550 - - 123.268

Totaal Financiële vaste activa 127.168 7.650 11.550 - - 123.268

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 106.288 379.167

1.2.2.2 OCW 1.557.162 1.564.729

1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 362.814 43.198

1.2.2.6 Personeel 19.026 12.103

1.2.2.10 Overige vorderingen 595.783 194.021

Subtotaal vorderingen 2.641.073 2.193.218

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 68.950 70.464

1.2.2.15 Overige overlopende activa 79.905 -

Overlopende activa 148.855 70.464

Totaal Vorderingen 2.789.928 2.263.682

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

Debiteuren

HAN/PABO 69.888 0

Stg.SWSOH 10.463 0

Fontys 7.171 11.044

Kinderopvang SKAR 3.728 6.168

Kindercentra Puck en Co 3.203 11.191

Partou 3.177 3.124

Tussenthuis BSO 2.632 2.264

Koningskinderen 2.623 2.579

Diversen 3.402 25.330

Passendwijs 0 138.728

De Basis 0 108.275

Fluvius 0 70.463

106.288 379.167

Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen

Huisvesting de Wijzer 394.111 -30.761

Huisvesting Jozefschool -31.822 -31.822

Schade Kringloop 525 0

Huisvesting 't Carillon 0 88.732

Huisvesting Roncalli 0 16.039

Schade Fredericus 0 1.011

362.814 43.198

31-12-201831-12-2019
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1.2.2.10 Overige vorderingen

€ € € €

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds 59.640 88.477

1.2.2.10.7 Overige vorderingen 536.143 105.543

Totaal Overige vorderingen 595.783 194.020

Overige vorderingen

Transitievergoedingen (UWV)

Rademaker-Reyers 81.000 0

Gruijters 81.000 0

Kleijn 75.200 75.200

Overigen

Passendwijs 86.777 0

De Basis 46.226 0

Fluvius 46.226 0

Stg.PAS 37.048 0

HAN-PABO 30.265 6.240

Diversen 52.401 24.103

536.143 105.543

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 795.861 822.037

1.2.4.4 Rekening courant tegoed op Schatkistbankieren 4.536.702 3.873.130

Totaal liquide middelen 5.332.563 4.695.167

De liquide middelen staan ter vrije beschkking van de Stichting.

Rekening-courant tegoed op Schatkistbankieren

Delta Scholengroep maakt gebruik van het financiële instrument Schatkistbankieren.

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

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

jaaromzet van Delta Scholengroep.

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2019 31-12-2018
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2

2.1 Eigen vermogen
Stand per 

 01-01-2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2018

Stand per 

 01-01-2019

Resultaat

2019

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2019

€ € € € € € € €

2.1.1 Eigen vermogen

2.1.1.1 Algemene reserve 5.733.658 -871.335 - 4.862.323 4.862.323 527.724 - 5.390.046

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 961.485 -30.657 - 930.828 930.828 -78.169 - 852.659

Totaal Eigen vermogen 6.695.143 -901.992 - 5.793.151 5.793.151 449.555 - 6.242.705

2.1.1.3 Stand per 

 01-01-2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2018

Stand per 

 01-01-2019

Resultaat

2019

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-2019

€ € € € € € € €

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 564.620 -9.769 - 554.851 554.851 -57.281 - 497.570

2.1.1.3.2 Bestemmingsreserve E.B. Paasbergschool 396.865 -20.888 - 375.977 375.977 -20.888 - 355.089

961.485 -30.657 - 930.828 930.828 -78.169 - 852.659

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 

 01-01-2019 Dotatie 2019

Onttrekking 

2019 Vrijval 2019 Rente mutatie*

Stand per 

 31-12-2019

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 

5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele voorzieningen 690.155 54.354 149.469 - - 595.040 79.564 205.952 309.524

2.2.3 Voorzieningen voor groot 

onderhoud 487.760 515.300 - - - 1.003.060 - - -

Totaal Voorzieningen 1.177.915 569.654 149.469 - - 1.598.100 79.564 205.952 309.524

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele voorzieningen
Stand per 

 01-01-2019 Dotatie 2019

Onttrekking 

2019 Vrijval 2019 Rente mutatie*

Stand per 

 31-12-2019

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 

5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen 590.643 54.354 49.957 - - 595.040 79.564 205.952 309.524

2.2.1.7 Overige personele voorzieningen 

*1 99.512 - 99.512 - - - - - -

Totaal personele 

voorzieningen 690.155 54.354 149.469 - - 595.040 79.564 205.952 309.524

* bij netto contante waarde

*1 De overige voorziening is ultimo 2019 volledig uitgekeerd.

2.3 Langlopende schulden
Stand per 

 01-01-2019

Naar 

kortlopende 

schuld

Aflossing in 

2019

Stand per 

 31-12-2019

Looptijd 

> 1 jaar

Looptijd 

> 5 jaar

Rente per-

centage

€ € € € € €

2.3.7 Overige langlopende schulden 69.072 -8.353 8.257 60.719 25.589 35.130 1,79%

Totaal Langlopende schulden 69.072 -8.353 8.257 60.719 25.589 35.130

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 2020) is ondergebracht bij de kortlopende schulden.

Bestemmingsreserves (privaat)

Totaal bestemmingsreserves (privaat)

Passiva

De toelichting over de beperkte doelstelling(en) van de reserve(s) is/zijn vermeld in de Grondslagen.



18

JAARREKENING SKPCPO DELTA / 2019

2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.8 Crediteuren 256.155 277.010

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.348.277 1.274.156

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 398.424 335.465

2.4.12 Kortlopende overige schulden 262.049 52.232

Subtotaal kortlopende schulden 2.264.905 1.938.863

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 230.021 285.107

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 966.749 923.249

2.4.19 Overige overlopende passiva - 31.326

Overlopende passiva 1.196.770 1.239.682

Totaal Kortlopende schulden 3.461.675 3.178.545

Crediteuren

HAN 36.719 23.737

Stein 22.796 24.614

Dyade 20.748 0

Eneco 16.549 12.802

Alferink 15.738 1.420

Unilogic 15.604 14.450

Reinders 8.729 949

Stg. Archipel 7.601 0

Stg. PAS 6.276 0

Te Vogt 5.415 0

ARP 5.367 1.631

Stellicher 5.297 1.233

BMC Groep 5.227 0

Bongers/Jansen 4.466 0

Notten 3.700 0

Medilex 3.606 0

Diversen 72.318 142.462

Sportbedrijf Arnhem 0 36.521

Arbo Unie 0 17.192

256.155 277.010

Kortlopende overige schulden

Cultuurgelden 2019 89.697 0

Netto salarissen 82.146 12.579

Levensloop 44.422 0

Vol van leren 19.166 0

RA12 registeraccountants 9.728 9.529

Kortlopende deel lening 8.353 8.257

Diversen 8.536 21.867

262.049 52.232

31-12-2019 31-12-2018
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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 ST E N  VA N  D E  STA AT  VA N  BAT E N 
E N  L AST E N

3 Baten

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 31.407.464 30.110.683 30.203.358

Totaal Rijksbijdrage 31.407.464 30.110.683 30.203.358

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 3.067.698 3.019.195 2.474.735

Totaal Rijksbijdragen 3.067.698 3.019.195 2.474.735

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 

rijksbijdrage SWV 1.555.222 1.415.728 1.487.749

Totaal Rijksbijdragen 36.030.384 34.545.606 34.165.842

€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en 

Gemeenschappelijke Regelingen -

bijdragen en -subsidies 699.411 618.465 690.854

Totaal Overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden 699.411 618.465 690.854

Totaal overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden 699.411 618.465 690.854

Overige gemeentelijke en Gemeenschappelijke Regelingen -bijdragen en -subsidies

Schakelklas 176.960 176.961 159.029

VVE 111.131 111.127 144.507

Loonkostensubsidie (conciërges) 101.143 100.000 97.552

Startgroep 50.337 50.337 47.973

ID-banen 44.674 44.376 44.626

Neveninstroom 44.216 38.522 57.334

Wijkinitiatieven 34.602 0 0

VSD 30.342 0 67.962

Nieuwkomers 22.470 0 0

Sportbedrijf 15.000 15.000 15.000

Diversen 68.536 82.142 56.871

699.411 618.465 690.854

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 102.293 105.000 123.230

3.5.2 Detachering personeel 375.583 248.000 358.051

3.5.10 Overige 83.986 128.000 260.666

Totaal overige baten 561.862 481.000 741.947

Overige

LGF via derden (Bartimeus/Visio) 35.104 50.000 46.692

Beheer Malburcht 18.000 18.000 19.500

De Basis/Fluvius (Tobé) 13.308 0 0

Iselinge/OidS 4.800 0 22.062

Overige vergoedingen 12.774 60.000 92.579

Mutaties liq.midd.scholen 0 0 29.833

Impuls muziekonderwijs 0 0 50.000

83.986 128.000 260.666

2019 Begroot 2019 2018

2019 Begroot 2019 2018

Rijksbijdragen3.1

Overheidsbijdragen en -subsidies 

overige overheden

3.2

3.5 Overige baten Begroot 2019 20182019
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4 Lasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 21.830.842 30.511.971 21.701.450

4.1.1.2 Sociale lasten 3.323.107 - 3.220.160

4.1.1.3 Premies Participatiefonds 789.227 - 950.544

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 1.149.756 - 993.384

4.1.1.5 Pensioenpremies 3.435.949 - 2.868.815

Totaal lonen, salarissen, sociale 

lasten en pensioenlasten 30.528.881 30.511.971 29.734.353

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 54.354 - 191.204

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 40.317 - 21.292

4.1.2.3 Overige 1.311.070 1.063.318 1.670.331

Totaal overige personele lasten 1.405.741 1.063.318 1.882.827

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds 956.556 1.400.000 1.179.960

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 456.582 250.000 304.222

Af: Ontvangen uitkeringen personeel 1.413.138 1.650.000 1.484.182

Totaal personele lasten 30.521.484 29.925.289 30.132.998

Gemiddeld aantal werknemers 

Bestuur / Management 30 31

Personeel primair proces 468 461

Ondersteunend personeel 135 134

Totaal gemiddeld aantal werknemers 633 626

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 

activa 604.425 636.333 618.099

Totaal afschrijvingen 604.425 636.333 618.099

€ € € € € €

4.3.1 Huur 122.233 110.000 93.119

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 1.717.815 1.772.645 1.676.659

4.3.4 Energie en water 236.957 290.000 301.233

4.3.5 Schoonmaakkosten 363.195 410.000 383.433

4.3.6 Belastingen en heffingen 29.530 45.000 50.780

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 515.300 - 487.760

4.3.8 Overige 50.684 30.000 50.714

Totaal huisvestingslasten 3.035.714 2.657.645 3.043.698

4.1 2019 Begroot 2019 2018Personeelslasten

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 633 in 2019 (2018: 626). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het 

gemiddeld aantal werknemers.

2019 2018

2019 Begroot 2019 2018

Afschrijvingen 2019 Begroot 2019 2018

4.3 Huisvestingslasten

4.2
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€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 483.217 493.375 502.161

4.4.2 Inventaris en apparatuur 25.741 30.774 42.761

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 1.744.312 1.596.350 1.661.680

4.4.5 Overige 427.209 804.521 499.237

Totaal overige lasten 2.680.479 2.925.020 2.705.839

Overige

Culturele vorming 222.638 85.521 87.041

Faciliteiten zorg 54.572 25.000 25.225

Kosten PR 41.057 100.000 72.169

Contributies 33.154 31.000 34.226

Mutaties liq.midd.scholen 25.930 0 0

Werving/advertentiekosten 15.283 15.000 131.688

Verzekeringen 13.939 50.000 25.357

Diversen 20.637 498.000 123.531

427.209 804.521 499.237

Seperate specificatie kosten instellingsaccountant

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 16.214 18.375 14.913

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden - - -

4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - -

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

16.214 18.375 14.913

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 -

Resultaat * 449.555 -498.216 -901.991

* - is negatief

20182019 Begroot 2019

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:

2019 Begroot 2019 2018

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.

2019 Begroot 2019 20184.4

6.1 Financiële baten

Overige lasten
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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

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

De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die 
door diverseoverheden zijn genomen om het virus in te perken hebben negatieve 
gevolgen gehad voor de(economische) activiteit. Wij hebben een aantal maatregelen 
genomen om de effecten van het Covid-19-virus te bewaken en te voorkomen, zoals 
veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze medewerkers (zoals beperking 
van sociale contacten en vanuit huis werken). In dit stadium zijn de gevolgen voor 
onze activiteiten en onze resultaten beperkt. Wij zullen het beleid en het advies van 
de diverse nationale instellingen blijven volgen en zullen tegelijkertijd ons uiterste 
best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder 
daarbij de gezondheid van onze medewerkers in gevaar te brengen.

Wij verwijzen tevens naar de toelichting in de paragraaf Continuïteit op pagina 42  
in het bestuursverslag.

€ €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) 527.724

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1 Algemene reserve privaat -57.281

2.1.3.2 Bestemmingsreserve E.B. Paasbergschool -20.888

Totaal bestemmingsreserves privaat -78.169

Totaal resultaat 449.555

Resultaat 2019
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VERBONDEN PARTIJ, MINDERHEIDSDEELNEMING

Statutaire naam Juridische  
vorm 2019

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

JAARREKENING 

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.

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

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)

G1A BEKNOPT GESPECIFICEERD

Omschrijving Toewijzing

Kenmerk Datum Prestatie afgerond?

Subsidie voor  
studieverlof

divers 20-09-2019 Ja

Beleidskader reg. 
samenw. Kansen- 
gelijkheid

GKO19023 31-10-2019 Nee
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W N T-V E R A N T WO O R D I N G  2 0 1 9

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.

Complexiteitspunten

JAARREKENING 

AANTAL COMPLEXITEITSPUNTEN PER INSTELLINGSCRITERIA: 2019

Gemiddelde totale baten 6

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 2

Totaal aantal complexiteitspunten 11

Bezoldigingsklasse D

Bezoldigingsmaximum  € 152.000

Afwijkende bezoldiging
Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2019.
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W N T-V E R A N T WO O R D I N G  2 0 1 9

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.

JAARREKENING 

Leidinggevende topfunctionaris

Aanhef De heer Mevrouw De heer

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

Tussenvoegsel

Achternaam Dooijeweerd Woltjer Hilhorst

Functiegegevens in verslagjaar (2019)

Functie(s) Voorzitter College

van Bestuur

Lid College van

Bestuur

Lid College van

Bestuur

Aanvang functie 01-01 01-01

Afloop functie 31-12 31-12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 1,000 0,900

Dienstbetrekking Ja Ja

Leidinggevend topfunctionaris bij 

andere WNT-instelling Nee Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking 

als topfunctionaris (geen 

toezichthouder) bij de volgende 

andere WNT plichtige 

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

Bezoldiging in verslagjaar (2019)

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding                    124.218                      85.158                               -

Beloningen betaalbaar op termijn                      19.939                      15.224                               -

Subtotaal bezoldiging                    144.157                    100.382                               -

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag                             -                             -                               -

Bezoldiging                    144.157                    100.382                               -

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                    152.000                    136.800                               -

Afwijkend maximum vanwege 

toegekende uitzondering

Reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

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.

WNT-VERANTWOORDING 2019

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
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Gegevens in vorig verslagjaar (2018)

Functie(s) Voorzitter College

van Bestuur

Lid College van

Bestuur

Lid College van

Bestuur

Aanvang functie 01-01 01-09 01-01

Afloop functie 31-12 31-12 01-12

Omvang dienstverband (als 

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

Dienstbetrekking Ja Ja Ja

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding                    118.330                      26.487                      83.671

Beloningen betaalbaar op termijn                      18.072                        4.570                      11.852

Subtotaal bezoldiging                    136.402                      31.057                      95.523

Bezoldiging                    136.402                      31.057                      95.523

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                    146.000                      43.920                    134.000

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

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

toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Nevenfuncties

De nevenfuncties van de leden CvB en RvT staan in de bijlage onder Persoonlijke gegevens College van Bestuur.

Toelichting

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

2019 ontvangen.

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van 

alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.
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Toezichthouder

Aanhef De heer De heer Mevrouw De heer

Voorletters P.M.C. P.M.C. M.F. H.A.

Tussenvoegsel van der van der

Achternaam Mark Mark Harrigan Grimmius

Functievervulling in verslagjaar (2019)

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid

Aanvang functie 01-01 01-01 01-01

Afloop functie 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging in verslagjaar (2019)

Bezoldiging 9.750 0 6.500 6.500

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag                             -                             -                             -                             -

Bezoldiging                        9.750                             -                        6.500                        6.500

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                      22.800                             -                      15.200                      15.200

Afwijkend maximum vanwege 

toegekende uitzondering

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.

Gegevens in vorig verslagjaar (2018)

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Lid

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

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

Bezoldiging                        4.063                        3.791                        6.500                        6.500

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                        9.180                        8.480                        6.500                        6.500

Toelichting

De opgenomen bedragen zijn exclusief BTW.

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Bovenstaande toezichthoudende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging dienstverband 

in 2019 ontvangen.

Toezichthoudend topfunctionaris
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Toezichthouder

Aanhef Mevrouw De heer De heer

Voorletters B.B. G.J. B.P.A.

Tussenvoegsel van den

Achternaam Evertsen-Swaak Brink Thoonen

Functievervulling in verslagjaar (2019)

Functiecategorie Lid Lid

Aanvang functie 01-01 01-01

Afloop functie 30-06 31-12

Bezoldiging in verslagjaar (2019)

Bezoldiging 4.875 4.875 0

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag                             -                             -                             -

Bezoldiging                        4.875                        4.875                             -                             -   
Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                        7.538                      15.200                             -                             -   
Afwijkend maximum vanwege 

toegekende uitzondering

Reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens in vorig verslagjaar (2018)

Functiecategorie Lid Lid Lid

Aanvang functie 01-01 01-01 01-01

Afloop functie 31-12 31-12 31-07

Bezoldiging                        6.500                        6.500                        4.830

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                      14.600                      14.600                      12.720

Toelichting

De opgenomen bedragen zijn exclusief BTW.

Niet-topfunctionarissen boven de norm

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

individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Bovenstaande toezichthoudende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging dienstverband 

in 2019 ontvangen.
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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 Deltascholengroep).

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

College Van Bestuur

de heer P.A. Dooijeweerd
Arnhem

mevrouw A.M. Woltjer
Arnhem

Raad van Toezicht

de heer P.M.C. van der Mark
Arnhem

mevrouw M.F. Harrigan
Arnhem

de heer H.A. Grimmius
Arnhem

mevrouw B.B. Evertsen-Swaak
Arnhem

de heer G.J. van den Brink
Arnhem
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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: de Raad van Toezicht van Delta, stichting voor Katholiek en Protestants- 
Christelijk primair Onderwijs

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 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 2019 en van het 
resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onder-
wijs;

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balans-
mutaties over 2019 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 2019.

De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2019;
• de staat van baten en lasten over 2019; 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 
2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van “Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk 
primair Onderwijs” zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 

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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Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verorde-
ning gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel.
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de 
anticumulatie bepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoerings-
regeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of 
er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende top-
functionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctio-
naris 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 
2019 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-
accountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaam-
heden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere 
informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstem-
ming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en 
regelgeving.
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C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht voor 
de jaarrekening

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

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het College van Bestuur afwegen of de 
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten.  
Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het College van Bestuur de 
jaar rekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 
College van Bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of 
de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
Het College van Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 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.

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 



35

SKPCPO DELTA / 2019 OVERIGE GEGEVENS

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 2019, 
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 College van Bestuur en de toelich-
tingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het College van Bestuur gehanteerde continuïteits-
veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle- 
informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van  
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controle verklaring 
te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als 
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan 
handhaven;
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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, 5 juni 2020
A12 Registeraccountants B.V.

w.g. drs. A.F.J. van der Velden RA
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Bijlagen
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NAAM GEBO ORTE
JAAR

FUNCTIE, PROFIEL, 
DEELNAME COMMISSIES NEVENFUNCTIES DATUM 

BENOEMING

DATUM 
HERBENOE

MING

P.M.C. van der 
Mark

1959 • Voorzitter RvT
• Remuneratie commissie

1. DGA Aicon Groep
2. Performance &  

BirkmanConsultant

2014 2018

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

1. Lid Raad van Toezicht 
Woonwaarts Nijmegen

2. Partner The Perfect Fit  
Finance & IT professionals

3. DGA Van den Brink 
Interimmanagement

2013 2017

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 Pedagogisch  
Centrum de Ambelt

2012 2016

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

& Kwaliteit

1. Coördinator Bedrijfsvoering 
Radboud PUC of Science

2016 2020

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 2020

NAAM DELTA FUNCTIES BIJ VERBONDEN PARTIJEN 
/ SAMENWERKINGEN (PERSO ONLIJKE) NEVENFUNCTIES

P.A. Dooijeweerd  Voorzitter • Voorzitter CLC Arnhem (PO)
• Penningmeester Stichting Pas
• Penningmeester Stichting SWSOH
• Voorzitter stuurgroep  

SamenOpleiden

1. Lid Raad van Advies ALO Nijmegen

A.M. Woltjer Lid • Lid Dagelijks Bestuur Passend Wijs
• Lid Bestuur SWV Oost Achterhoek
• Lid Bestuur Sichting Brevoordt

1. Lid Raad van Toezicht  
Stichting Special Heroes Nederland

P E R S O O N L I J K E  G E G E V E N S  TO E Z I C H T H O U D E R S

P E R S O O N L I J K E  G E G E V E N S  C O L L E G E  VA N  B E S T U U R
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1.2.2.2 Ministerie van OCW

Overlopende post lumpsum Bekosti-
gingsjaar

Beschikking 
(nummer en 
datum)

Bedrag  
beschikking

Toegere-
kend t/m 
jaar 2019

Ontvangen
t/m jaar
2019

Te vorderen 
31-12-2019

€ € € €

Personeel

LumpSum 2019/2020 diversen 21.113.145 8.797.144 7.294.591 1.502.552

Prestatiebox 2019/2020 diversen 1.096.106 456.711 497.632  -40.921

Aanv. bekostiging OAB 2019 diversen 1.365.095 568.789 473.258 95.531

Totaal OCW 23.574.345 9.822.644 8.265.482 1.557.162

BIJLAGEN

S P EC I F I CAT I E  BA L A N S P O ST E N

VASTE ACTIVA

1.1.3 Financiële vaste activa 31-12-2019 31-12-2018

Waarborgsommen:

Wijzer (Snappet) 34.950 28.050

Laarhorst (Snappet) 15.000 15.000

Kringloop (Snappet) 27.900 27.900

Ommelander (Snappet) 26.550 26.550

Jozef (Snappet) 16.950 20.250

Ludgerus (Snappet) 750 8.250

Simmelink (Snappet) 300 300

Kunstrijk (Afvalverwijdering) 68 68

Simmelink (Zwijzen 2002 VLL) 800 800

Stand per 31 december 123.268 127.168

O CW- B I J L AG E

VLOTTENDE ACTIVA

1.2.4 Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018

Publieke middelen

NL66 ABNA 064.17.87.359 0 0

Ministerie OCW 25.62.31.982 (excl.lening) 4.536.702 3.873.130

NL44 ABNA 024.35.68.223 Horizon 39.384 31.738

NL88 ABNA 024.35.68.207 Kunstrijk 3.395 1.726

NL53 ABNA 024.35.68.061 Mauritius 1.459 1.676

NL25 ABNA 024.35.68.274 Vlinder 9.871 12.455

NL22 ABNA 024.35.68.037 Wijzer 13.141 21.179

NL44 ABNA 024.35.68.029 Paulus 17.656 11.043

NL22 ABNA 024.35.68.134 Paasberg 22.540 20.608

NL94 ABNA 024.35.68.584 Roncalli 943 341
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NL69 ABNA 024.35.68.258 Laarhorst 16.319 9.297

NL03 ABNA 024.35.68.185 Fredericus 9.313 4.112

NL66 ABNA 024.35.68.215 Laarakker 5.564 3.268

NL97 ABNA 024.35.68.045 Kringloop 1.939 5.727

NL97 ABNA 024.35.68.142 Ommelander 2.203 1.774

NL66 ABNA 024.35.68.118 Johannes 5.377 13.730

NL78 ABNA 024.35.68.096 Margaretha 14.497 5.414

NL47 ABNA 024.35.68.169 Pastoor van Ars 22.413 24.558

NL44 ABNA 024.35.68.126 Jozef 35.595 31.900

NL75 ABNA 024.35.68.150 Pieter de Jong 16.517 23.135

NL75 ABNA 024.35.68.053 Arabesk 96.558 113.448

NL27 ABNA 024.35.80.169 Gazelle 43.586 32.928

NL47 ABNA 024.35.68.266 BB 0 0

NL86 RABO 032.34.33.561 Ludgerus 5.568 5.667

NL11 RABO 032.34.33.553 Simmelink 14.040 10.318

NL14 RABO 032.34.33.596 Ni-Je Veste 5.099 3.279

NL02 RABO 032.34.33.618 Willibrordus 10.653 3.280

NL77 RABO 032.34.33.626 ‘t Carillon 9.118 4.636

NL64 ABNA 050.90.00.118 Kringloop 59.250 44.250

NL31 RABO 32.84.620.966 Ludgerus 3.393 3.392

NL61 ING 0004563160 ICT (opgeheven) 0 593

NL28 RABO 32.84.620.826 Simmelink 50 50

NL86 RABO 32.84.621.334 Ni-Je veste 16.020 16.018

NL58 RABO 32.84.621.547 Willibrordus 8.575 8.574

NL36 RABO 32.84.621.652 ‘t Carillon 37.740 47.736

NL38 ABNA 024.35.88.992 Ommelander 46.971 44.471

NL40 ABNA 024.36.18.638 Mauritius 18.744 17.741

NL18 ABNA 024.36.18.646 Roncalli 22.915 28.915

NL93 ABNA 044.02.16.508 P. de Jong Kempenaer 7.390 3.715

NL91 ABNA 060.41.72.249 Vlinder 20.047 20.047

Stand per 31 december 5.200.545 4.505.869

Private middelen

NL96 ABNA 042.03.75.201 Horizon 1.606 1.618

NL90 ABNA 024.35.71.178 Kunstrijk 4.516 3.582

NL86 ABNA 024.36.27.122 Vlinder 1.100 1.069

NL75 INGB 0003151946 Wijzer 0 2.150

NL75 INGB 0003151946 spaar Wijzer 0 2.004

NL42 INGB 0009274307 Wijzer 0 476

NL42 INGB 0009274307 spaar Wijzer (opgeheven) 0 3.523

NL87 ABNA 024.35.71.135 Ommelander 1.582 179
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NL11 INGB 0003653618 Johannes 0 4.028

NL11 INGB 0003653618 spaar Johannes 0 3.031

NL44 ABNA 024.36.25.065 Arabesk 32.379 32.268

NL53 ABNA 040.76.96.911 Paasberg 10.303 10.693

NL81 INGB 0001966304 Gazelle 0 5.267

NL81 INGB 0001966304 spaar Gazelle 0 17.000

NL15 RABO 015.18.28.938 Willibrordus (opgeheven) 0 3.818

NL66 INGB 0009643833 RH-fonds 7.545 17.395

NL66 INGB 0009643833 spaar RH-fonds 26.778 26.769

NL03 ABNA 042.03.74.450 Horizon 10.271 10.782

NL40 ABNA 044.93.43.707 Paasberg 11.704 11.158

NL95 ABNA 056.33.49.824 Mauritius (opgeheven) 0 146

NL85 ABNA 024.35.93.384 Ommelander (opgeheven) 0 12.304

NL52 INGB 0004836765 Kringloop 3.354 2.452

NL62 INGB 0009676982 Laarakker 0 585

NL62 INGB 0009676982 spaar Laarakker 0 2.560

NL39 RABO 031.25.80.592 Willibrordus 10.678 13.465

NL79 INGB 0008404618 Margaretha (opgeheven) 0 517

NL19 INGB 0008321793 Paulus 9.888 0

NL97 INGB 0004472884 Arabesk 311 460

Stand per 31 december 132.017 189.299

Totaal liquide middelen 5.332.563 4.695.167
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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 Plaats 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
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