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1. Algemeen 

1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie) 

 
 Doelstelling van de organisatie (missie en visie)  

 
Vereniging IBOGO, Daltonschool de Vliegers heeft als kernactiviteit het 
verzorgen van funderend onderwijs aan kinderen vanaf 4 jaar. Dit volgens 

de kernwaarden en visie van het Daltononderwijs. 
De leerlingen op Daltonschool de Vliegers komen niet alleen uit de wijk cq. 

woongemeente: Sommelsdijk, Middelharnis, maar ook uit de omliggende 
dorpen van het eiland Goeree- Overflakkee.  
De gezinnen die voor Daltonschool de Vliegers kiezen, kiezen bewust voor 

dit type traditioneel vernieuwingsonderwijs. Dit bindt de gezinnen.  
 

 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid (zie hoofdstuk 1). 
 Financiële paragraaf (zie hoofdstuk 10). 
 Toekomstparagraaf (zie hoofdstuk 10). 

 
 

Missie van Daltononderwijs 

“Daltononderwijs is iedereen gegund” 

 

 Daltononderwijs staat voor een brede vorming ( zowel cognitief, cultureel, 

sportief en sociaal emotioneel) die bijdraagt aan een sterke 

persoonsontwikkeling. 

Daltononderwijs  is adaptief onderwijs dat   leerlingen past en uitnodigt 

om op basis van zelfvertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te 

ontwikkelen.  

Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en 

inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het 

daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid 

van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling het uit het 

oog te verliezen.  

 

Visie van het Daltononderwijs 

“De opbrengst dat ben ik”.  

 

Het Daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij 

intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en 

persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te 

halen. 

Het Daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar 

kinderen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees 
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met een kritische en democratische grondhouding.  

Het Daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar 

leerlingen  om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een 

complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn 

in het leven, in het werken en in het samenleven.  

 
 

1.2 Juridische structuur 

 

 Juridische structuur 
 

De rechtspersoon is een vereniging met de naam  
Vereniging IBOGO, Vereniging Individueel gericht Basisonderwijs Goeree- 
Overflakkee. 

De vereniging is opgericht in 1989 en is gevestigd te Middelharnis. 
De vereniging / stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 40324508 
 
Aan de vereniging zijn geen nadere partijen verbonden 

 

1.3 Interne organisatiestructuur 

 
 Organisatiestructuur 
Bestuurssamenstelling 

 

Voorzitter Mw. A.N. Huikeshoven  

Secretaris Mw. N. van de Meer  

Penningmeester Mw. C. Steenmetz  

Bestuurslid Mw. J.Witte- Westhoeve  Toezichthouder  

Bestuurslid Dhr. J. Melissant Toezichthouder  

   

Directielid Mw. E.T. Willers- van 
Immerseel 

 

 
 

Het bestuur van de vereniging heeft 5 bestuursleden, waarvan 3 leden 
(functies  voorzitter, secretaris, penningmeester) het dagelijks bestuur 
vormen.  

De bestuursleden (toezichthouder) hebben geen nevenfuncties die op enige 
manier belangenverstrengelingen hebben met de functie, of schade kunnen 

berokkenen aan de stichting. 
Bestuursleden dragen verantwoordelijkheid voor één of meer kerntaken 

zoals daar zijn: 
Identiteit, personeel, onderhoud gebouw, financiën, public relations, 
gemeente-overleg, (g)mr-zaken, ouderaangelegenheden. 

Het bestuur stelt voor de diverse kerntaken het beleid vast. 
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De schooldirectie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op 

school en de uitvoering van het beleid. 
In de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van uitvoeringsbesluiten 

gerapporteerd en vindt toetsing plaats of een en ander verloopt binnen de 
beleidskaders. De directie doet verslag van belanghebbende zaken op de 
school. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Leerlingaantallen  
 

        

Brin Per 1 
oktober 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 

        

23CB Daltonschool 

de VLiegers 

160 150 143 113 109 104 
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1.4 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 

 

Het optimaal bijdragen aan een sterke en gezonde  persoonsontwikkeling is 
een onderdeel van onze missie. 

Dit heeft het bestuur onder andere willen bewerkstelligen door het realiseren 
van een 7e groep. Dit heeft veel voeten in de aarde gehad. Hiervoor moest 
een appartement worden omgebouwd, welke is gelegen boven de school. Dit 

hield ook in dat de personele kosten drukken op de jaarrekening van jaar 
2018, maar ook effect heeft op de begroting van 2019.  Bestuur en directie 

hebben gemeend dat dit risico de kwaliteit van het onderwijs waard is.  
Buiten de oprichting van een 7e  groep, werd 2018 gekenmerkt door een 
aantal langdurig zieke collega’s.  Gezien de structurele tekorten van 

gediplomeerde krachten op de arbeidsmarkt, zijn er keuzes gemaakt om 
leerkrachten aan te nemen in vaste ( en tijdelijke dienst), waar 

verplichtingen uit voortvloeien. Deze keuzes hebben gevolgen voor de 
begroting 2019. De verwachting is dat door  een natuurlijk verloop van 
leerkrachten en het  vooruitzicht  van een toenemend aantal leerlingen, het 

tekort op de begroting zal teruglopen. 
In verband met de implementatie van de wet op de AVG heeft het bestuur de 

keuze gemaakt om een functionaris in te schakelen die de directie kan 
ondersteunen.  

 
Door de nieuwe cao en ongelijkheid in salarisschalen ( na de invoering van L 
10 en L11 schalen) zijn van twee collega’s de treden binnen L 11 aangepast 

In overleg met het team is gekozen voor een aantal maatregelen die de 
werkdruk voor hen kunnen verlagen. 

Zo is gekozen voor: 
 de inzet van een vakdocent bewegingsonderwijs; 
 Extra inzet onderwijsassistenten; 

Daarnaast zijn er dit kalenderjaar veel gesprekken en overlegmomenten 
geweest tussen de bestuursleden en de individuele teamleden.  

 
Bestuur en team vinden het belangrijk dat de school een opleidingsschool is 
en blijft voor de toeleveranciers van studenten: Pabo ’s en Mbo’s.  

 

1.5 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 

In 2018 is ook op Daltonschool de Vliegers door het team besloten om te 
staken. Het team onderstreepte de wensen vanuit het onderwijsveld om 
meer geld in het onderwijs te stoppen voor werkdrukverlaging en hogere 

salarissen voor het onderwijzend personeel.  
 

In 2018 is veel energie gestoken om de school AVG ‘proof’ te maken.  
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1.6 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het 
‘ondernemen’  

 
In het jaar 2018 is een aantal besluiten genomen door het bestuur om de 

werkdruk van de leerkrachten te verlagen. Deze maatregelen zijn in overleg 
met het docententeam genomen: 
Inzet van een vakdocent gymonderwijs. WTF 0,2.  

Aannemen van een ondewijsassistent.  
Onderzoek uitgevoerd om een functie binnen de school in te richten voor een 

activiteitencoördinator. Deze functie is per 01-01-2019 ingericht.  
 
Naar aanleiding van de functiegesprekken die de directie voerde in januari 

2018, zijn wensen van leerkrachten gehonoreerd door een scholing te 
volgen; dit voor de persoonlijke professionele ontwikkeling, maar ook voor 

de ontwikkeling van de kwaliteit van de school. 
 
In 2018 is een Syrische vrijwilliger aan de school verbonden. Deze man heeft 

als taak 1 dagdeel in de week conciërgetaken uit te voeren.  
 

De school is gecertificeerd opleidingsschool. Ook in het jaar 2018 zijn 
studenten van PABO en ROC’s opleidingsplaatsen aangeboden en deze zijn 

ook vervuld.  
Daarbij hecht onze school grote waarde aan ouderparticipatie. Echter zie hier 
dezelfde problemen als in de rest van onze maatschappij, verantwoordelijk 

en betrokken zijn. Een belangrijk speerpunt is dan ook van -met name de 
MR- hoe je de ouders betrokken houdt  bij de school.  
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2 Governance 

2.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance 

Met ingang van januari 2012 is het intern toezicht geformaliseerd. In 2012 is 
deze taak formeel ingevuld door de overige bestuursleden. Het 

treasurystatuut is in 2016 aangepast door het bestuur. 

2.2 Vermelding code goed bestuur  

Vereniging IBOGO hanteert de code Goed bestuur van de PO Raad. 

2.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en toelichting 

n.v.t.  

2.4 Horizontale verantwoording  

Voor het voeren van een gedegen administratie heeft de Vereniging Ibogo 
een overeenkomst gesloten met de administratieve dienstverlener 

Groenendijk Onderwijs Administratie, te Sliedrecht. Dit kantoor is 
gecertificeerd. Hun processen worden jaarlijks door een accountant 

gecontroleerd die bij het voldoen aan de eisen hiervoor een TPM-verklaring 
afgeeft.  
 

Het bestuur van de Vereniging schrijft twee maal per jaar een Algemene 
Leden Vergadering uit en legt daarbij verantwoording af over het gevoerde 

beleid en de financiële situatie.  De begroting wordt toegelicht en 
goedgekeurd.  

De jaarrekening voorgelegd en uitgelegd. 
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3. Onderwijs 

3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen 

jaar 

In het kalenderjaar 2018 is er sprake geweest van een enorme groei van het 

leerlingaantal. Dit heeft zijn consequenties gehad voor het aantrekken van 
nieuw personeel en uitbreiding van het aantal groepen.  
 

Er is ingestoken door de bovenbouw leerkrachten op een goede on-
onderbroken leerlijn naar  het VO. Met name op het gebied van Nederlandse 

taal. Deze samenwerking resulteerde erin dat er gezocht is naar een nieuwe 
taal- spellingmethode: deze is aangeschaft; en is geïmpementeerd.  
 

In 2018 heeft de school voor de eerste maal meegedaan aan de verplichte 
eindtoets: Route 8. 

 

3.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

In 2019 zullen alle medewerkers Daltongecertificeerd zijn. Ook de 

onderwijsassistenten krijgen een op maat gesneden opleiding.  
 

De verwachting is dat het leerlingaantal blijft groeien. Dit heeft effect op de 
grootte van de groepen. Er is sprake van combinatiegroepen. Nadelige 

gevolgen voor de grootte is minimaal, omdat er onderwijsassistenten zijn 
aangetrokken.  
 

In 2019 zal een nieuwe leesmethode voor de groep 3 worden aangeschaft en 
geïmplementeerd.  

 

3.3 Onderwijsprestaties 

De onderwijsprestaties worden gevolgd door middel van methode gebonden 

toetsen, maar uiteraard ook door het CITO leerlingvolgsysteem.  
De resultaten worden twee maal per jaar middels trendanalyses in kaart 

gebracht .  
 
De resultaten zijn conform de leerlingpopulatie.  

3.4 Onderwijskundige en onderwijsprogammatische zaken 

Zie hiervoor hoofdstuk 1. 

 

3.5 Informatie over toegankelijkheid en het toelatingsbeleid 

Tijdens de intake gesprekken wordt gevraagd aan de ouders waarom zij 

voornemens zijn te kiezen voor het Dalton Onderwijs. Tevens wordt er 
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duidelijk verteld wat het Daltononderwijs inhoudt en dat de ouders kiezen 
voor de Daltonkernwaarden. 

 
Er is beleid opgesteld voor leerlingen die overstappen van een basisschool 

binnen het dorp naar Daltonschool de Vliegers. Dit protocol wordt uitgevoerd 
en gedeeld met de betreffende ouders en de directie van de huidige school.  
 

3.6 Verantwoording werkdrukmiddelen 

 

Proces om werkdrukgelden te besteden: 
Binnen de teamvergaderingen is geïnventariseerd waar de individuele 
leerkracht/ het team behoefte aan  heeft. 

Deze inventarisatie is voorgelegd aan het bestuur en aan de MR.  
Binnen het team een keuze gemaakt waar de gelden aan besteed gaan 

worden. 
Een opsomming: 
 

Bestedingscategorie Besteed 
bedrag 

(kalenderjaar) 

Toelichting  

Personeel € 5.100 

 

Vakdocent Gymnastiek WTF 0,2 

Inzet extra onderwijsassistent 
voor WTF 0,2. 

 
 

Materieel € 2.000 Een extra laptop welke gebruikt 
zou gaan worden tijdens de 
gymlessen. 

(De locatie ligt namelijk 1 km van 
de school af) 

Activiteiten 
coöordinator 

€ 6.500 Laatste periode 2018 

Resterende 
werkdukgelden komen 

terug in de 
jaarrekening van 
2019. 

€ 10.000  
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4. Kwaliteitszorg 

4.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen 

jaar 

De uitbreiding van IB uren ter ondersteuning van de zorgleerlingen om een 

verdere kwaliteitsslag te maken mbt het geven van kwalitatief goed 
onderwijs, is voldoende gebleken. 
Het ouder tevredenheid onderzoek uit 2017 is uitgewerkt en de adviezen en 

suggesties zijn ter harte genomen. 
Het instrument WMK PO is een cyclisch geheel, waar directie, IB , Bestuur en 

MR verantwoordelijk voor zijn.  

4.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

In 2019 zal de samenwerking tussen Team, Jeugd en Gezin; het 

Samenwerkingsverband; Kwadraad (maatschappelijk werk) en de school 
(SOT= School ondersteunings Team) verder geformaliseerd worden. 

De school blijkt wel afhankelijk te zijn van de organisatie en aanbestedingen 
die de Gemeente Goeree- Overflakkee jaarlijks doen. Dit zorgt soms voor 
onduidelijkheden. Zoals het feit dat de school bij iedere dyslexie-aanvraag 

het onduidelijk is welke partij de aanbesteding heeft verkregen.  
 

4.3 Afhandeling van klachten 

De school is aangesloten bij de regeling landelijke klachtencommissie voor 

het algemeen bijzonder onderwijs, te weten de 'Verenigde Bijzondere 
Scholen voor onderwijs op algemene Grondslag” (VBS). 
In 2018 hebben zich geen officiële klachten voorgedaan. 
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5. Onderzoek 

In kalenderjaar 2018 is de oudertevredenheidsenquête uitgewerkt en de 

aanbevelingen zijn uitgevoerd.  
Een aantal leerkrachten heeft de Master EN afgesloten. Vanuit hun onderzoek 

naar sociale veiligheid en gedrag binnen Daltonschool de Vliegers, zijn 
meerdere aanbevelingen naar voren gekomen en is een nieuw beleidsplan 
ontwikkeld.  

 
Wat betreft de werkdruk: 

Hier is veel over gesproken en zie Hoofdstuk 4 voor de genomen 
maatregelen. 
 

5.1 Toelichting inzake de werkzaamheden 

De MR zorgt ervoor dat zij meer zichtbaar is in de school door terugkoppeling 

van activiteiten in de weekbrief en daarbij een aantal vrije inloopmomenten 
met de mogelijkheid voor ouders om leden van de MR persoonlijk te kunnen 
spreken. 

 
Er is voor gekozen om middels een aantal ochtenden de ouders de 

gelegenheid te bieden om de klas in te komen. En zo mee te kijken naar de 
dagelijkse gang van zaken binnen de klas/ school.  

 

5.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Met de groei van de school zal de kwaliteit met betrekking tot het onderwijs 

goed gemonitord gaan worden door alle betrokkenen. 
 

Van belang is dat de uitgangspunten van het Daltononderwijs ingebed blijven 
op school en dat deze met regelmaat worden uitgedragen naar ouders en 
externe partijen.  
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6. Internationalisering 

Daltonschool de Vliegers geeft in de groepen 1 tot en met 8 Engelse les. Dit 

is ingebed in het curriculum.  
De Nederlandse Dalton Vereniging heeft heel veel internationale connecties. 

Hiervan wordt het team systematisch op de hoogte gehouden. 

6.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 

n.v.t. 

6.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 
n.v.t. 
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7. Personeel 

 

Eind 2018 heeft het bestuur een eindejaarsuitkering uitgekeerd aan alle 
medewerkers, om de tevredenheid uit te drukken. Dit in de vorm van een 

cadeaubon. 
 
Door een gecertificeerd FUWA’er is in 2018 een functieboek opgesteld. Hierin 

is onder andere opgenomen dat er een functie werd toegevoegd: die van 
activiteiten coördinator.  

De LA A en L 11 schalen zijn volgens de CAO in LA 10 en LA 11 omgezet. 
En een aantal leerkrachten die vanwege de nieuwe cao ( LA 11) niet in 
aanmerking kwamen voor een andere trede binnen hun functieschaal, zijn 

gecompenseerd. Dit is een bestuursbesluit. 
Een aantal leerkrachten die officieel BHV’er zijn, hebben naast hun salaris 

een structurele aanvulling op hun salaris toegekend gekregen.  
 
In december 2018 heeft het bestuur het besluit genomen om de directie die 

in een DA schaal zat, per 1 januari 2019 te bevorderen naar een DB schaal. 

7.1 Zaken in het afgelopen jaar met een behoorlijke personele 

betekenis 

2018 Werd gekenmerkt door een drietal langdurig zieke leerrkachten. Gezien 

het structurele tekort aan nieuw personeel/ invalkrachten  verhoogde dit de 
werkdruk bij de collega’s. Er is heel intensief gezocht naar nieuw personeel 
via verschillende kanalen. Met als gevolg dat in januari 2019 2 nieuwe 

collega’s aan het team zijn toegevoegd. Deze nieuwe collega’s zijn dus 
boventallig. Dit heeft effect op de begroting 2019 en de jaren erna. Dit risico 

is door bestuur en directie genomen in samenspraak met de MR en dit is 
voorgelegd aan de ALV. Dit om de continuïteit van het onderwijs te 
waarborgen.  

 
De school heeft in 2018 een dynamisch jaar achter de rug. Het jaar werd 

gekenmerkt door vele gesprekken tussen directie, bestuur en teamleden om 
de werkomstandigheden goed in kaart te brengen en daar eventuele 
interventies op in te zetten. Dit  naar aanleiding vna de werkdrukgelden. 

Ook in 2018 was  de onderwijsstaking een actueel thema. Hiervover zijn op 
bestuursniveau duidelijke afspraken gemaakt. 

7.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 

Zie hiervoor punt 7.  

7.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Zie punt 7.1 

7.4 Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag 

n.v.t. 
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8. Huisvesting 

8.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 

Gedurende de tweede helft van 2017 werd al duidelijk dat er in schooljaar 

2018/2019 behoefte zou zijn aan een zevende groep om een goede 

verdeling van het groeiend aantal leerlingen te maken en deze ook de 

ruimte te bieden om goed onderwijs te kunnen volgen. Het schoolgebouw, 

opgeleverd in 2010, is oorspronkelijk zo ontworpen dat een van de 

appartementen op de eerste verdieping relatief eenvoudig omgebouwd kan 

worden tot klaslokaal. Met de hulp van een jurist, ingeschakeld via de VBS, 

hebben wij in de eerste helft van 2018 hard gewerkt om de financiering voor 

de verbouwing, de eerste inrichting en de huur, op de correcte manier bij de 

gemeente aan te vragen, en dit is ook gerealiseerd. De verbouwing vond in 

de zomervakantie plaats. Het appartement wordt gehuurd van 

woningbouwvereniging Woongoed Goeree Overflakkee. Vanaf de eerste 

schooldag na de zomervakantie wordt door groep 8 met plezier gebruik 

gemaakt van dit lokaal. 

Het meerjarig onderhoudsplan, dat in 2017 werd gedefinieerd met behulp 

van een bouwkundig adviseur, dhr Stolk, is een dynamisch document. Dhr 

Stolk voert de controles uit en geeft aan wat nodig is voor onderhoud en 

vervanging. In 2018 is hij een aantal keer voor controle in de school 

geweest. Er was in 2018 slechts klein onderhoud nodig, en dit is door ouders 

van de school uitgevoerd. 

8.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Het huurcontract voor het appartement op de eerste verdieping zoals 

besproken in 8.1 is aangegaan voor een periode van 5 jaar. De verwachting 

is dat het extra lokaal gedurende deze periode nodig blijft.  
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9. Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen 

9.1 De samenwerkingsverbanden waarbij de rechtspersoon is 

aangesloten 

Wij zijn als schoolbestuur aangesloten bij SWV PPO 2811. Hierin zitten nog 8 
andere schoolbesturen, die bij elkaar 32 scholen vertegenwoordigen. Totaal 

ong. 4200 leerlingen. 

Ook zijn wij ook onderdeel van de Koepelorganisatie Passend Onderwijs 
Goeree-Overflakkee. Deze wordt gevormd door de vereniging 

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Goeree-Overflakkee (PO 
2811) en de vereniging Samenwerkingsverband Passend Voortgezet 
Onderwijs Goeree-Overflakkee VO2805) en vormt het 

samenwerkingsverband GO. 

9.2 Ontwikkelingen bij / in relatie tot verbonden partijen 

Toezichtskader is vastgesteld. 

In de Planning & Control-cyclus voor de samenwerkingsverbanden is de 
verantwoording van de middelen op doel- en rechtmatigheid opgenomen. Het 

gaat hier over de verantwoording van de middelen in P1, de brede 
basisondersteuning, en P2, de extra ondersteuning. De verantwoording voor 

P1 gebeurt op schoolniveau, de verantwoording voor P2 gebeurt op leerling 
niveau. 

Vanuit het samenwerkingsverband hebben we een gemeenschappelijke 

functionaris gegevensbescherming aangesteld en maken gebruik van OBASE 

tijdens de implementering fase AVG. 

In het overleg tussen gemeente en samenwerkingsverband is opnieuw de 

verstrekking van de subsidie zorgbudgetten aan de scholen ter sprake 

gekomen. Omdat er steeds meer vraag komt vanuit de scholen naar School 

Maatschappelijk Werk is besloten om af te zien van de eigen bijdragen van 

de scholen aan SMW en de middelen hierop in te zetten. Het afschaffen van 

de eigen bijdrage levert meer kansen om het SMW in te zetten naar de 

behoefte van de scholen. Het budget blijft (indirect) beschikbaar voor de 

zorgstructuur in het primair onderwijs. 

Vertrek directeur SWV GO, waardoor vacature en een BAC vanuit ledenraad 

is opgesteld. 
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10 Financiën 

 

Het financiële beleid is risicomijdend, solide en toekomstbestendig. Bij ieder 
besluit dat wij moeten nemen, kijken wij ook naar de toekomst. Welke 

gevolgen hebben onze keuzes op de langere termijn en welke risico’s horen 
daarbij. 
De lijnen zijn kort en er is regelmatig contact tussen directie en de 

bestuursleden. De administratie binnen de school gebeurt grotendeels door 
directie, leerkrachten en een administratieve assistent. De financiële 

administratie is grotendeels uitbesteed en gebeurt door Groenendijk 
Onderwijs Administratie. Er is voor het bestuur volledige toegang tot de 
financiële administratie en deze wordt regelmatig gecontroleerd, minstens elk 

kwartaal. Bij grotere uitgaven worden deze door directie altijd eerst met het 
bestuur besproken. 

Voor 2018 hadden wij de verwachting dat wij het eigen vermogen van de 
school met een bedrag van EU 34.000 zouden moeten aanspreken om de 
totstandkoming van een zevende groep te realiseren. Een uitbreiding die 

noodzakelijk was om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. 
Door een financiele bijdrage van de gemeente Goeree-Overflakkee is het 

aanwenden van het eigen vermogen in 2018 beperkt gebleven. 

10.1 Financiële positie op balansdatum en toelichting 

 
Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2018. De balans is een 
momentopname van de vermogensstructuur van een organisatie. Hierna 

vindt u een overzicht van de financiële situatie op 31 december 2018  in 
vergelijking tot de situatie van een jaar daarvoor. Na de balans volgt een 

korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. 
 

 

2018 2017 
 

 

2018 2017 

 

€ € 
 

 

€ € 

Activa 

 
  

 Passiva 

 
 

Materiële vaste 

activa 
168.933 150.846 

 
Eigen vermogen 408.928 431.867 

   
 

 
  

 
   

Voorzieningen 99.605 67.076 

 
   

 
  

Vorderingen 106.699 39.546 
 

Langlopende 

schulden 
19.666 441 

 
      

Liquide 
middelen 

328.220 394.329 
 
Kortlopende 
schulden 

75.654 85.337 

 

    
 

 

    

       Totaal activa 603.853 584.721 
 
 Totaal passiva 603.853 584.721 
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Toelichting op de balans: 
 

Activa: 
In 2018 lag het investeringsniveau hoger dan in 2017. In 2017 is voor circa 

€19.000 geinvesteerd in een nieuwe toiletgroep voor de kleuters,  voor circa 
€ 2.200 aan nieuw meubilair, voor circa €4.700 aan nieuwe leermethoden en 
voor circa € 2.200 aan laptops.  

In 2018 is voor circa €17.500 geinvesteerd in het inrichten van een nieuw 
klaslokaal,  voor circa € 21.000 aan touchscreenborden en notebooks. 

Daarnaast is er voor circa € 11.500 geinvesteerd in nieuwe leermethoden.  
 
Doordat de hoogte van de de investeringen hoger zijn dan de afschrijvingen 

is het saldo materiële vaste activa met circa € 18.000 toegenomen. 
 

Mutatie vorderingen is met circa € 67.000 toegenomen. Dit wordt 
veroorzaakt door een vordering van circa € 36.000 op Gemeente Goeree 
Overflakkee voor het verbouwen van een appartement naar een klaslokaal. 

In 2019 heeft Gemeente Goeree Overflakkee het openstaande bedrag gestort 
en hiermee is de verbouwing van het klaslokaal afgerond.  

Tevens huurt Ibogo een lokaal bij Woongoed GO. Gemeente Goeree 
Overflakkee heeft toegezegd de gemaakte kosten voor het huren van het 

lokaal te vergoeden. In 2018  is een vordering ontstaan van circa € 5.500 op 
Gemeente Goeree Overflakkee. In 2019 heeft Gemeente Goeree Overflakkee 
het bedrag retour gestort.  

Daarnaast is er een vordering op het vervangingsfonds ontstaan van circa € 
21.500. In 2019 heeft het vervangingsfonds de vordering van 2018 gestort 

en loopt de vordering op het vervangingsfonds weg.   
 
Het saldo liquide middelen laat een flinke daling zien. De daling ten opzichte 

van ultimo 2017 bedraag circa € 66.000. De daling wordt veroorzaakt 
doordat er vorderingen zijn ontstaan op het Vervangingsfonds en Gemeente 

Goeree Overflakkee van circa € 66.000.   
 
Passiva: 

Als gevolg van het negatieve resultaat over 2018 is het eigen vermogen met 
circa € 23.000 gedaald.  

 
De voorzieningen zijn met circa € 32.500 toegenomen. De stijging ten 
opzichte van ultimo 2017 wordt veroorzaakt doordat er voor € 31.500 is 

gedoteerd aan de voorziening onderhoud. 
Voor toekomstig groot onderhoud is een voorziening gevormd van circa  € 

97.000. Jaarlijks wordt een bedrag aan deze voorziening gedoteerd tot het 
moment van onderhoud.  
 

De kortlopende schulden zijn met circa 10.000 afgenomen. De daling ten 
opzichte van ultimo 2017 wordt vooroorzaak doordat de post crediteuren met 

circa  € 18.000 is afgenomen. Dit verschil wordt veroorzaakt door een nieuw 
gehanteerde werkwijze voor het klaarzetten van crediteurenbetalingen.  
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Daarnaast is de post belastingen en premies sociale verzekeringen met circa 
€ 7.300 toegenomen. Dit verschil wordt veroorzaakt door verhoogde 

salarissen i.v.m. cao wijzigingen en toegenomen premies. 
 

Analyse resultaat 
De begroting van 2018 liet een negatief resultaat zien van € 34.000. Het 
negatief gerealiseerde resultaat over 2018 bedraagt circa  €23.000. De 

analyse van het gerealiseerde resultaat ten opzichte van begroting en 
voorgaand jaar volgt hierna. Het resultaat over 2017  bedraagt circa € 

12.000 positief. 
 
Hieronder treft u een vergelijking aan en een specificatie van de belangrijkste 

verschillen.  
 

Analyse realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar en realisatie 
huidig jaar versus begroting. Onderstaand een vergelijking van de staat van 
baten en lasten op basis van gerealiseerde en begrote baten en lasten voor 

het kalenderjaar 2018 en gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 
2017:  

 

Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 

2018 2018 

 

2017 

 

 

€ € € € € 

Baten 

   
 

 Rijksbijdragen 

OCenW 
814.897 748.375 66.522 735.239 79.658 

Overige 
overheidsbijdragen 

1.064 220 844 1.209 -145 

Overige baten 25.762 18.750 7.012 21.169 4.593 

Totaal baten 841.723 767.345 74.378 757.617 84.106 

 
     Lasten 

Personele lasten 637.120 592.925 44.195 553.840 83.280 

Afschrijvingen 31.625 29.445 2.180 30.162 1.463 

Huisvestingslasten 84.940 92.525 -7.585 79.678 5.262 

Overige 
instellingslasten 

110.660 86.550 24.110 82.028 28.632 

Totaal lasten 864.344 801.445 62.899 745.707 118.637 

    
 

 Saldo baten en 
lasten 

-22.621 -34.100 11.479 11.910 -34.531 

    
 

 Financiële baten en 

lasten 
-318 100 -418 -253 -65 

   
  

 Nettoresultaat -22.939 -34.000 11.061 11.657 -34.596 
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Toelichting op de staat van baten en lasten: 

Het resultaat is ten opzichte van realisatie 2017 gedaald met circa € 34.500. 
De daling is het gevolg van een stijging van de baten met circa € 84.000 en 

een toename van de lasten met circa € 118.000. 
De belangrijkste oorzaken van de daling van het resultaat zijn: 

 Hogere Rijksbijdragen OC&W (€ 80.000) door een hogere vergoeding 

lumpsum (€ 40.000), hogere vergoeding voor materiële 
instandhouding (€ 6.000) en hogere vergoeding PAB (€ 25.000) door 

het toegenomen leerlingenaantal. Het grote verschil voor de 
vergoeding lumpsum wordt veroorzaakt doordat er groeibekostiging is 
ontvangen van circa € 15.000.  

De bekostiging is hoger uitgevallen door aanpassingen in de 
bekostiging over 17/18. Tevens zijn de ontv. doorbetalingen 

rijksbijdragen SWV (€ 9.000) gestegen. 
 Hogere personele lasten (€ 83.000) door een grotere formatie. 

Daarnaast zijn de salariskosten verhoogd i.v.m. cao wijzigenen en 

verhoogde premies.  
 Hogere afschrijvingskosten (€ 1.500) doordat er in 2018 en 2017 meer 

is geïnvesteerd.  
 Hogere huisvestingskosten (€ 5.000). Als gevolg van stijging van de 

schoonmaakkosten. 
 Hogere overige instellingslasten (€ 29.000). De lasten overige 

administratie- en beheer zijn met (€11.000) toegenomen. Het verschil 

wordt veroorzaakt door het inhuren van een bureau voor de 
begeleiding van het huisvestingsplan. 

De lasten wervingskosten zijn met (€ 4.000) tegenomen. Het verschil 
wordt veroorzaakt door het plaatsen van diverse advertenties.  
De lasten onderwijsleerpakket zijn met (€ 8.000) toegenomen. 

Afgelopen jaar is er een grote jaarbestelling ontvangen.  
 

Het gerealiseerde resultaat 2018 is circa € 11.000 minder negatief dan 
begroot. Deze afwijking laat zich als volgt verklaren: 

 Hogere vergoeding Lumpsum (€ 44.500). Deze afwijking wordt 

veroorzaakt door de groeibekostiging van circa € 15.000. Gezien de 
onzekerhied dat de groei daadwerkelijk behaald zou worden is deze 

voorzichtigheidshalve niet opgenomen in de begroting. Daarnaast is de 
definitieve bekostiging 17/18. meegenomen. Bij het opstellen van de 
begroting was dit nog niet bekend. 

 Hogere vergoeding PAB (16.500). Deze afwijking wordt veroorzaakt 
door de extra ontvangen werkdrukmiddelen. Bij het opstellen van de 

begroting was dit nog niet bekend.  
 Hogere ontv. doorbetalingen rijksbijdrage SWV (€4.000). In de 

begroting is de beschikking 17/18 doorgetrokken. In 2018 zijn er door 

het samenwerkingsverband extra gelden beschikbaar gesteld.  
 Hogere personele lasten (€ 44.000). Extra benoemingen ingevuld en 

daarnaast is er een cao wijziging doorgevoerd. Bij het opstellen van de 
begroting was deze wijziging nog niet bekend.  
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 Hogere huisvestinglasten (€ 24.000). De lasten overige administratie- 
en beheer zijn met (€11.000) toegenomen. Het verschil wordt 

veroorzaakt door het inhuren van een bureau voor de begeleiding van 
het huisvestingsplan. Daarnaast zijn de kosten onderwijsleerpakket 

met (€ 8.000) toegenomen. Afgelopen jaar is er een grote 
jaarbestelling ontvangen dan we hadden voorzien. 

10.2 Kengetallen 

 
Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene 
tegenvallers in de exploitatie op te vangen 
 

Weerstandsvermogen excl. MVA 
Het eigen vermogen minus de materiele vaste activa, uitgedrukt in een percentage 

van de rijksbijdragen OCW. 
 

Kengetal 2018: 29,45%  

Kengetal 2017: 38,22%  
 

Weerstandsvermogen incl. MVA 
Het eigen vermogen, uitgedrukt in een percentage van de totale baten. 

 
Kengetal 2018: 48,58%  

     Kengetal 2017: 57,00% 

     
Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en 
verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. 
De solvabiliteit geeft ook aan in hoevere de instelling op langere termijn aan haar 

verplichtingen kan voldoen. 
 

Definitie 1.  
Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. 

Kengetal 2018:  67,72%   

Kengetal 2017:  73,86% 
  

Definitie 2. 
Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen. 

Kengetal 2018:  84,21%  

Kengetal 2017: 85,33%  
 

Liquiditeit (current ratio) 
Geeft aan in welke mate men in staat wordt geacht om op korte termijn aan alle 
verplichtingen te voldoen. Een liquiditeitsratio van 1 wordt als voldoende 

aangemerkt. 
Kengetal 2018: 5,75   

Kengetal 2017:  5,08  
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De liquiditeitsratio geeft aan dat 5,75 keer kan worden voldaan aan de uitstaande 

kortlopende schulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen aan 
kredietinstellingen, crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva. 

De vereniging heeft op 31 december 2018 de beschikking over € 328.220 (2017: 
394.329) aan liquide middelen en heeft daarnaast € 106.699 (2017: 39.546) 
openstaan aan nog te ontvangen bedragen.  

 
Deze bedragen zijn binnen een jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan 

de openstaande schulden die binnen een jaar voldaan moeten zijn, te weten € 
75.654 (2017: 85.337). 
De liquiditeitspositie van de vereniging is hierdoor zeer goed te noemen. 

 
In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de 

voorzieningen opgenomen verplichtingen over 2018. 
 
Rentabiliteit 

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief 
bedrijfsresultaat in relatie tot de totalen baten.  

 
Definitie. 

Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiele baten). 
 

Kengetal 2018:  -2,73%  

Kengetal 2017:   1,54%   
 

De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet 
wordt in het uiteindelijke resultaat. De vereniging heeft van de totale opbrengsten, 
te weten € 841.723 (2017: € 757.617), een resultaat behaald van € -22.939 

(2017: 11.657). Dit houdt in dat  -2,73% van de baten wordt omgezet in het 
uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt ontvangen, wordt 102,73% 

besteed. 
 
Dit houdt in dat er naast de inzet van elke euro die wordt ontvangen, - € 0,0273 

wordt onttrokken aan de reserves. In vergelijking met vorig jaar is de ratio 
afgenomen, hetgeen aangeeft dat in het jaar 2018 procentueel meer kosten zijn 

verantwoord dan in het voorafgaande jaar 2017. 
 
Huisvestingsratio 

Deze geeft weer welk deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor 
huisvesting. Daaronder vallen ook de afschrijvingen voor gebouwen en terreinen.  

 
Kengetal 2018: 10,65%  
Kengetal 2017:  11,64%   
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10.3 Investeringen en financieringsbeleid 

 

Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen 
voldaan. Het beleid is als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit 

plaatsvindt een spreiding in de aanschaf van nieuwe investeringen wordt 
aangebracht. Voor de komende jaren zullen de investeringen worden bewaakt op 
basis van de liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd vanuit een in de 

meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief. Zie voor de analyse op de 
liquide middelen het kasstroomoverzicht in de jaarrekening. 

 
In 2018 is voor circa €17.500 geinvesteerd in het inrichten van een nieuw 
klaslokaal,  voor circa € 21.000 aan touchscreenborden en notebooks. Daarnaast 

is er voor circa € 11.500 geinvesteerd in nieuwe leermethoden.  
 

10.4  Informatie over financiele instrumenten 

 
Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële instrumenten 

voor speculatieve doeleinden.  
De instelling loopt geen prijsrisico's. De instelling loopt renterisico over de 
rentedragende vorderingen en rentedragende schulden. De instelling heeft 

geen significante concentraties van kredietrisico. Betreft liquiditeitsrisico 
heeft het bestuur een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid 

omtrent liquiditeit heeft uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en 
eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst.  

10.5 Treasurybeleid. 

De vereniging hanteert het uniforme treasurystatuut van de Besturenraad. In 
dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun 

financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is 
dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming 
worden besteed.  

10.5.1 Beschrijving van het beleid 

De penningmeester is verantwoordelijk voor het treasurymanagement van de 

vereniging. Het treasurybeleid is in een statuut vastgelegd. De vereniging 
heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. Het is bij de 

vereniging slechts toegestaan overtollige middelen uit te zetten op een 
spaarrekenining of in de vorm van een deposito. Dit is 0,01 % voor beide het 
geval bij de Rabobank en voldoet zodoende aan vereiste ratings volgens de 

regelgeving. De rekening courant loopt bij de Rabobank. De tegoeden op 
deze rekeningen zijn direct opvraagbaar. 

Het beleid is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement te combineren 
met een zo laag mogelijk risico. Deze afweging wordt meegenomen in de 
productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. De 

beschikbare vrije middelen zijn op een internetspaarrekening gezet, tegen 
een rente van 0,01%.    
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10.6 Continuïteitsparagraaf 

 
A. GEGEVENSSET

A1.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Personele bezetting in FTE:

-Bestuur/Management 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

-Personeel primair proces/Docerend Personeel 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84

-Ondersteunend personeel/overige medewerkers 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

Leerlingen aantallen 160 164 165 165 165 165

-Leerlingen aantallen per 31 december of de laatste bekende stand.

A 2. MEERJARENBEGROTING

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Balans

Vaste Activa

Immaterieel

Materieel 168.933 154.433 142.003 142.288 145.903 152.284

Financieel 0 0 0 0 0 0

TOTAAL VASTE ACTIVA 168.933 154.433 142.003 142.288 145.903 152.284

Vlottende Activa

Voorraden

Vorderingen 106.699 106.699 106.699 106.699 106.699 106.699

Effecten

Liquide Middelen 328.220 261.725 230.700 234.900 263.600 248.765

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 434.919 368.424 337.399 341.599 370.299 355.464

TOTAAL ACTIVA 603.853 522.858 479.403 483.888 516.203 507.748

Eigen Vermogen 408.928 320.413 262.723 257.613 247.053 231.023

Algemene Reserve 408.555 320.040 262.350 257.240 246.680 230.650

Bestemmingsreserves privaat 373 373 373 373 373 373

             

Voorzieningen 99.605 107.125 121.360 130.955 173.830 181.405

Langlopende schulden 19.666 19.665 19.665 19.665 19.665 19.665

Kortlopende schulden 75.654 75.655 75.655 75.655 75.655 75.655

Totaal Passiva 603.853 522.858 479.403 483.888 516.203 507.748  
 

Leerlingenaantallen 
De ontwikkeling in aantallen leerlingen wat onderwijs volgt op de school laat 

de  komende jaren een lichte groei zien. Deze ontwikkeling is in tegenstelling 
tot de verwachte ontwikkeling in leerlingenaantallen op Goeree Overflakkee. 
Deze ontwikkeling is ontleend aan demografische informatie van de 

Gemeente Goeree Overflakkee. 
Personele bezetting 

De personele bezetting zal zoveel als mogelijk de ontwikkeling in leerlingen 
aantallen volgen. Als gevolg van de groei in leerlingen aantal is de personele 
bezetting in 2018 toegenomen. De verwachting is dat de personele bezetting 

de komende jaren op dit hogere niveau zal blijven. 
 

Aanpassen van de formatie aan het leerlingen niveau is een continue proces. 
Hierdoor worden opbrengsten en kosten voortdurend met elkaar in 
overeenstemming gebracht. 

Uit onderstaande raming van baten en lasten blijkt dat het resultaat naar 
verwachting de komende vijf jaren fluctueert en negatief zal zijn.  Deze 

negatieve resultaten worden hieronder nader toegelicht.  
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De negatieve resultaten voor de komende vijf jaren heeft een daling van het 

eigen vermogen tot gevolg.  
 
Staat/Raming van Baten en Lasten 2018 2019 2020 2021 2022 2023

BATEN

Rijksbijdragen 814.897 850.170 882.660 892.385 897.400 902.390

Overige overheidsbijdragen en subsidies 1.064 220 220 220 220 220

Baten in opdracht van derden 0 0 0 0 0 0

Overige baten 25.762 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500

TOTAAL BATEN 841.723 866.890 899.380 909.105 914.120 919.110

LASTEN

Personeelslasten 637.120 737.105 740.840 710.700 724.495 737.720

Afschrijvingen 31.625 34.500 32.430 19.715 16.385 13.620

Huisvestingslasten 84.940 88.800 88.800 88.800 88.800 88.800

Overige lasten 110.660 94.600 94.600 94.600 94.600 94.600

TOTAAL LASTEN 864.344 955.005 956.670 913.815 924.280 934.740

Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering -22.621 -88.115 -57.290 -4.710 -10.160 -15.630

Saldo financiële bedrijfsvoering (rentebaten -/- 

rentelasten) -318 -400 -400 -400 -400 -400

Saldo buitengewone baten en lasten 0

Totaal resultaat -22.939 -88.515 -57.690 -5.110 -10.560 -16.030

 
 
Het aantal leerlingen laat naar verwachting de komende jaren een stijging 
zien. De Rijksbijdrage volgt de komende jaren de ontwikkeling in leerlingen 

aantallen en zal derhalve eveneens toenemen. 
 

Gelijk aan de Rijksbijdrage ontwikkelen zich de personele lasten. De school 
heeft geinvesteerd in een kwalitatief solide bezetting van de personele 
formatie mede als gevolg van uitbreiding met een zevende groep en als een 

reactie op langdurig ziekteverzuim om ook in de toekomst knelpunten te 
voorkomen. 

De in 2018 uitgebreide formatie leidt tot een toename van de personele 
lasten. 
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10.7 Model risicobeheersing 

 
Kwaliteit van onderwijs 

Het moge duidelijk zijn dat het risico van kwaliteit van onderwijs evident is. 
Binnen het bestuur is één bestuurslid verantwoordelijk voor de monitoring 
van de kwaliteit van het onderwijs. Periodiek bespreekt dit bestuurslid 

bijzonderheden met de directie. Voortgang van de prestaties van de 
leerlingen wordt door het bestuur met de directie tijdens de maandelijkse 

bestuursvergaderingen besproken. Het beleid, investeringen (materiaal en 
bijscholing van het team) en personeelsbeleid is gericht op het maximaal 
behalen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs.  

 
Wet- en regelgeving 

Ten aanzien van de naleving van voor de school relevante wet- en 
regelgeving hanteert het bestuur een zerotolerance beleid. Intensief contact, 
maandelijks tijdens de bestuursvergadering die door de directie wordt 

bijgewoond en periodiek door overleg met directie en individuele 
bestuursleden houdt het bestuur ‘voeling’ met de uitvoering van het beleid 

en de naleving van wet- en regelgeving. Het dagelijks bestuur staat onder 
toezicht van het toezichthoudend deel van het bestuur. De toezichthouders 

houden toezicht door onder andere de maandelijkse bestuursvergadering bij 
te wonen. Zie voorts het verslag van de toezichthouder. 
 

Afname leerlingenaantal 
De geldstroom is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school. 

Demografisch gezien is de verwachting dat het leerlingaantal niet significant 
zal toenemen. Dit kan op termijn gevolgen hebben voor de financiële positie 
van de vereniging. Dit risico is onderkend door directie en bestuur in 

vorgaande jaren en na een sterkte-zwakteanalyse zijn initiatieven 
ontwikkeld om in een krimpende ‘markt’ toch groei of tenminste stabilisatie 

van het aantal leerlingen te bewerkstelligen. Dit heeft geresulteerd in een 
forse toename van het leerling aantal in de schooljaren 2015 t/m 2018. 
Door ouder enquêtes is inzicht verkregen in de motivatie van (potentiële) 

ouders om voor een school te kiezen. Voorts wordt door gericht pr-beleid en 
een actuele uitstraling van het pand geprobeerd nieuwe ouders te 

interesseren in de school.  
Het risico bestaat altijd dat onvoorziene externe factoren invloed hebben  op 
fluctuatie van het leerlingaantal.  
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Risico Maximale 

impact 
per risico 
(a) 

Kans dat 

risico 
zich 
voordoet 

(b) 

Berekende 

verwachte 
impact (a 
x b) 

Interne 

beheersingsmaatregelen 

Kwaliteit van 

onderwijs 

Niet in 

geld uit te 
drukken 

1 0 Periodiek bespreken 

onderwijsprestaties, zodat 
tijdig kan worden 

ingegrepen. 

Wet- en 

regelgeving 

Niet in 

geld uit te 
drukken 

1 0 Maandelijks contact tijden 

bestuursvergadering.  

Afname 
leerlingen 
aantal 

€ 52.000 3 13.000 Gericht pr-beleid en het 
zorgdragen voor een 
actuele uitstraling van het 

pand. 

Onzekerheden 

omtrent  de 
hoogte en het 

moment van 
ontvangst van 
de te 

ontvangen 
rijksbijdragen 

€ 25.000 2 € 2500 Opstellen en bijstellen 

meerjarenbegroting. 

 
Kans: 

1. Zeer onwaarschijnlijk   <5% 
2. Onwaarschijnlijk   5% <> 10% 
3. Waarschijnlijk   10% <> 25% 

4. Meer dan waarschijnlijk  25% <> 50% 
5. Zeer waarschijnlijk   50% <> 100% 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


