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Jaarverslag 2015 

 

Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden 
 
 

Voorwoord 
 
In het jaarverslag over 2015 legt het bestuur van de Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden publiek 
verantwoording af van het door de instelling gevoerde beleid.  
Het jaarverslag geeft op hoofdlijnen een beeld van het instellingsbeleid en het schoolbeleid; in de jaarrekening wordt 
gedetailleerd verantwoording afgelegd van de besteding van de beschikbare middelen.  
De financiële verantwoording gebeurt binnen de kaders van wet- en regelgeving. De jaarstukken zijn vergezeld van een 
controleverklaring. 
 
Met dit jaarverslag verantwoordt het bevoegd gezag van SBO Aquamarijn zich  

 verticaal naar de overheid en naar de inspectie van het onderwijs, 

 horizontaal naar ouders, werknemers en medezeggenschapsraad. 
 
Het jaarverslag zal definitief worden vastgesteld na controle van de jaarrekening en het bestuursverslag door de 
accountant. 
 
Leeuwarden,    
 
B.H. Wijmenga-Links, directeur-bestuurder 
 
 
 

Vaststelling 
 
Het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015 werden na goedkeuring door de Raad van Toezicht vastgesteld op                                      
 
( datum ) 
 
 
 
Namens het bevoegd gezag 

 
 
 
B.H. Wijmenga-Links 
 
 
 
Namens de Raad van Toezicht 

 
 
 
R. Planting, voorzitter a.i. 
 
 
J.J. Achterveld 
 
 
W. Danhof 
 
 
M.C. Koopmans-Brinkhuis 
 
 
J.J. Vlasman 
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1 Algemene informatie en gevoerd beleid 
 

 

1.1      Instellingsgegevens  
 

Naam   : Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden. 

Vestiging splaats  : Leeuwarden 

Adres   : Brandemeer 35, 8918 CT Leeuwarden 

Akte van oprichting : 30 november 1994 

Kamer van Koophandel : Inschrijvingsnummer 40005701 

 

 

1.2      Juridische structuur 
 

De instelling is een stichting. 

 

 

1.3      Organisatiestructuur  
 

 Het bestuur van de stichting oefent het bevoegd gezag uit over de school voor speciaal basisonderwijs Aquamarijn te 

Leeuwarden.  

 Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur (CvB), dat actueel bestaat uit één lid, tevens 

directeur van de instelling. 

 Bestuur en intern toezicht zijn functioneel gescheiden. Het interne toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van 

Toezicht (RvT). 

 De RvT is werkgever van de leden van het bestuur. De raad benoemt en ontslaat de leden van het bestuur. 

 Het bestuur oefent zijn functie uit in overeenstemming met doel en grondslag van de stichting, zoals vastgelegd in de 

stichtingsstatuten. 

 De instelling heeft een medezeggenschapsraad, welke bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. 

 

 

1.4      Governance 
 

In 2015 werd de Vereniging voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden omgevormd tot een stichting. De naam 

werd daarom gewijzigd; de instelling is nu geregistreerd als Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden 

(SCSBO). De aanpassing van de rechtsvorm werd gerealiseerd, nadat de ledenvergadering van de vereniging op 4 december 

2014 daartoe had besloten. Het besluit werd genomen omdat het steeds slinkende aantal leden geen betrokkenheid meer 

bij de instelling liet zien. Afronding van besluitvormingsprocessen in de ledenvergadering was een puur formele procedure 

geworden. Daarnaast vond het bestuur van de vereniging de stichtingsvorm meer passend bij de afstemming op de 

wettelijke regelingen omtrent scheiding van bestuur en toezicht en op de richtlijnen van de bestuurscode. 

 

De Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs vormde het uitgangspunt voor de herinrichting van het bestuur van de 

SCSBO. Wet en bestuurscode willen dat er een splitsing wordt aangebracht in bestuur en toezicht. In de nieuwe statuten 

van de SCSBO is bepaald dat er een duidelijke functionele scheiding wordt gerealiseerd tussen bestuur en intern toezicht. 

De voorbereiding, vorming en uitvoering van het bestuursbeleid werden belegd bij het College van Bestuur (CvB), dat 

actueel wordt gevormd door de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht (RvT) fungeert als interne toezichthouder.  

De RvT is de werkgever van het CvB. In zijn rol van interne toezichthouder zijn het de primaire taken van de raad om erop 

toe te zien de Code Goed Bestuur wordt nageleefd, dat het beleid doelmatig, rechtmatig en maatschappelijk verantwoord is 

en dat recht wordt gedaan aan de belangen van de interne en externe stakeholders. Daarnaast fungeert de RvT als 

klankbord voor de directeur-bestuurder, in welke rol de raad de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd advies geeft 

bij de vorming en uitvoering van het instellingsbeleid en schoolbeleid. 

Bij de toetsing van de doelmatigheid van het bestuursbeleid vormen de missie, visie en de actuele strategische 

doelstellingen van de stichting de toetsstenen.  

 

De scheiding van bestuur en toezicht is in detail geregeld in het bestuursreglement.  
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De RVT werkt sinds medio 2015 aan een ontwikkeldocument, waarin de rollen en taken van de raad worden vastgelegd in 

geactualiseerd intern toezichtkader en bestuurlijk toetsingskader. 

Bij de taken van de toezichthouders hoort volgens de statuten en reglementen in ieder geval het goedkeuren van het 

strategisch beleid en van de de (meerjaren)begroting, het aanwijzen van de accountant en het goedkeuren van 

jaarrekening en jaarverslag.  

 

1.5     Kernactiviteiten 
 

 De stichting houdt een christelijke school voor speciaal basisonderwijs in stand. 

 De stichting houdt toezicht op de afstemming van het beleid van de school op de doelstellingen en de missie van de 

Stichting. 

 De stichting bevordert de afstemming van het basisonderwijs in de regio Noordwest Friesland op kinderen met een 

specifieke onderwijsbehoefte door samenwerking met de scholen voor regulier basisonderwijs in de regio op 

bestuursniveau en op schoolniveau. 

 De stichting voert een strategisch beleid om de uitvoering van de doelstelling van de stichting te actualiseren naar 

steeds veranderende maatschappelijke en onderwijskundige contexten. 

 

 

1.6     Missie van de stichting 
   

De stichting houdt een school voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs in stand, om in een sfeer van goede relaties kinderen 

met specifieke onderwijsbehoeften een op hun mogelijkheden afgestemd onderwijs- en vormingsprogramma aan te beiden, 

dat erop gericht is hun competenties en vermogens tot zelfsturing optimaal te ontwikkelen. 

 

Elementen uit de missie die belangrijk zijn voor de koersbepaling en het toezicht: 
 

 christelijk (consequenties voor: identiteitsbeleid en pedagogisch handelen) 

 speciaal basisonderwijs (consequenties voor: afstemmingsbeleid) 

 speciaal basisonderwijs (consequenties voor: doelenbeleid m.b.t. de kerndoelen basisonderwijs) 

 goede relaties (consequenties voor: pedagogisch kwaliteitsbeleid) 

 leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften(consequenties voor: doelgroepenbeleid) 

 afgestemd onderwijs- en vormingsprogramma (consequenties voor: specifieke onderwijsarrangementen) 

 competenties (consequenties voor: pedagogisch / onderwijskundig kwaliteitsbeleid) 

 zelfsturing (consequenties voor: pedagogisch / onderwijskundig kwaliteitsbeleid) 

 optimaal (consequenties voor: het onderwijskwaliteitsbeleid,  specifiek: vaststellen van de resultaten) 

 

 

1.7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 

Het onderwijs dat de stichting realiseert is een vorm van dienstverlenend onderwijs. Het onderwijs is er omdat het reguliere 

basisonderwijs het nodig heeft als aanvullende voorziening. Reguliere basisscholen hebben zorgplicht, maar ze hebben 

gewoon te weinig mogelijkheden om aan de specifieke onderwijs- en vormingsbehoeften van sommige leerlingen tegemoet 

te komen. Er is dan gespecialiseerd onderwijs nodig. De activiteiten van de stichting richten zich op de overname van 

zorgtaken. 

De noodzakelijkheid van het speciaal basisonderwijs staat daarom voor de stichting centraal. Het bestuur is zich scherp 

bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft deze uitgedrukt in de missie van de stichting. 

 

Hoewel het bij de vraag naar gespecialiseerd basisonderwijs gaat om een groep leerlingen met stabiele kenmerken, wijzigt 

de aard en intensiteit van de hulpvragen zich wel. Wat van de speciale basisschool gevraagd wordt, is afhankelijk van de 

beperkingen in zorg die de reguliere school kan realiseren. Daar zit beweging in. Het bestuur volgt die beweging en stuurt in 

de eigen instelling aan op de realisatie van een onderwijsaanbod, dat zo goed mogelijk aansluit bij de dynamiek in de 

zorgvraag. 
 

Ook in breder perspectief volgt het bestuur de maatschappelijke ontwikkelingen en stimuleert een dynamische verbinding 

van het onderwijs met de actuele maatschappelijke context. Het instrument daarvoor is de jaarlijkse strategische oriëntatie. 
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Deze is, naast de resultaten van periodiek intern en extern kwaliteitsonderzoek, richtinggevend voor de beleid- en 

planvorming rond onderwijs, personeel, organisatie en beheer. 
 

De stichting verzorgt speciaal basisonderwijs op christelijke grondslag voor kinderen in Noordwest Friesland. De stichting is 

betrokken bij de activiteiten van het Samenwerkingsverband PO Fryslân en brengt daarbij de eigen expertise en 

mogelijkheden in. Deze zijn van wezenlijk belang voor de uitvoering van leerlingenzorg in het samenwerkingsverband. 

Medewerkers van de Stichting zetten hun expertise in bij de ondersteuning van collega’s in het reguliere onderwijs. De 

ondersteunende diensten worden ingezet vanuit het expertisecentrum Passend Onderwijs, dat is gekoppeld aan SBO 

Aquamarijn, de school van de Stichting. 

 

 

1.8 Verantwoording 
 

Verticaal 

Met dit jaarverslag verantwoordt de stichting zijn activiteiten en de besteding van de daarvoor door de overheden 

beschikbaar gestelde middelen. De jaarrekening geeft inzicht in de rechtmatige verwerving en besteding van de middelen. 

De beoordeling van de doelmatigheid van de besteding van de middelen is een taak van de inspectie van het onderwijs. Dit 

jaarverslag is zo geschreven, dat de inspectie het naast de resultaten van zijn schoolonderzoeken kan leggen voor de 

beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs op SBO Aquamarijn. 
 

Horizontaal   

Het jaarverslag wordt ook aangeboden aan de personeelsgeleding en de oudergeleding in de medezeggenschapsraad van 

de stichting. De raad is het platform voor de formele contacten met de ouders. In de informele sfeer organiseert de directie 

van de school met regelmaat ouderavonden en tevredenheidspeilingen onder ouders. Dit jaarverslag kan door de ouders 

gebruikt worden als bron van informatie bij de formele en informele contacten. 

Het verslag is ook bedoeld voor de regionale onderwijsbesturen in het samenwerkingsverband en alle andere 

belanghebbenden. Het verslag wordt daarom gepubliceerd op de website van de school. 

 

 

1.9 Bestuurlijk kader 
 

Strategisch beleid  
 

In 2012 werd de actuele strategische lijn vastgesteld. De kernthema’s worden verwoord in een strategisch ‘statement’: 

 Het onderwijs bij de SCSBO voldoet aan de kwaliteitscriteria van de onderwijsinspectie en de leerlingenzorg is 

afgestemd op het referentiekader voor de leerlingenzorg van de PO-raad. 

 Het onderwijs wordt verzorgd door competente leraren. 

 in een functionele en krachtige organisatie. 

 en in een passende huisvesting. 

 De school verricht klantgerichte dienstverlening voor het samenwerkingsverband. 

 Er is een gezonde financiële basis. 

 en wordt goed gecommuniceerd naar binnen en naar buiten. 

 

Uitwerking missie naar beleidskader 

Het bestuurlijk oriëntatiekader wordt naast de actuele strategische doelen gemarkeerd door de uitwerking van de missie: 

 onderwijs waarin de bijbel en de christelijke traditie duidelijk herkenbaar aanwezig zijn in kennisoverdracht van de 

bronnen en van de traditie, in religieuze vormen en in het pedagogisch en onderwijskundig handelen, waarbij gestalte 

wordt gegeven aan de christelijke waarden en normen; 

 onderwijs dat zich richt zich op optimale realisatie van de kerndoelen voor het basisonderwijs van de overheid; 

 onderwijs dat zo is aangepast, dat de kinderen de best mogelijke kansen krijgen zich te ontwikkelen;  

 onderwijs dat zich richt zich op de ontwikkeling van de persoonlijke competenties, de eigenheid en de mogelijkheden 

tot zelfsturing van de leerlingen en de professionals; 

 goede relaties op school, passend bij de behoeften van de kinderen en de medewerkers; 

 een sociaal en veilig werkklimaat voor de kinderen en de medewerkers 
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1.10 Beleidsagenda 2015 
 

0nderwijs en Identiteit 
 

Leerlingen  

SBO Aquamarijn, de school van de stichting, heeft een beperkt toelatingsbeleid. Alleen leerlingen met een 

toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs kunnen worden toegelaten. De criteria voor indicering zijn 

vastgelegd in het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband PO Fryslân.  

SBO Aquamarijn staat open voor leerlingen die binnen het ondersteuningsprofiel van de school vallen. Dit 

schoolondersteuningsprofiel geeft informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat de school verder aan 

ondersteuning biedt.  

Ouders die hun kind aanmelden, moeten instemmen met de identiteit van het onderwijs, zoals dat bepaald is door de 

Stichting en statutair werd vastgelegd. 

 

Leerlingenaantallen  
De kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen in de leerlingenpopulatie werden besproken, beoordeeld en getoetst aan 

het strategisch beleid.  

Op de teldatum 1 oktober 2015 waren er op SBO Aquamarijn 260 leerlingen ingeschreven. Dat is een  

toename van 5 leerlingen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het bestuur verwacht echter niet dat de groei van de 

afgelopen jaren nog lang door zal zetten. Het is waarschijnlijk dat reguliere scholen na de invoering 

van Passend Onderwijs in augustus 2014 terughoudender zullen worden in hun verwijsgedrag. Bovendien is er sprake van 

een sterke krimp in de bevolking van Noordwest Friesland én is er in het schooljaar 2015-2016 een relatief grote groep 

schoolverlaters (61 leerlingen). 
 

      

 2011 2012 2013 2014 2015 
      

Leerlingenaantal op teldatum 1 oktober 233 251 242 255 260 
      

  
Onderwijsbeleid 

SBO Aquamarijn is door de inspectie ingedeeld bij de scholen voor speciaal basisonderwijs met basiskwaliteit. Dat betekent 

dat de school onder de meest milde toezichtvariant valt: de variant basistoezicht. Het bevoegd gezag en de schoolleiding 

willen dit zo houden. Het onderwijskundig beleid wordt daarom afgestemd op de volgende pijlers:  

 De indicatoren voor kwalitatief goed speciaal basisonderwijs van de inspectie van het onderwijs worden zijn het 

beoordelingskader bij de periodieke zelfevaluaties van de school, waarbij alle indicatoren tenminste eens in de vier 

jaar worden nagelopen.  

 De resultaten van de periodieke zelfevaluaties worden gerapporteerd aan de Raad van Toezicht.  

 In de plannen van de directie voor schoolontwikkeling worden de resultaten van de zelfevaluaties worden betrokken.  

 Daarnaast ziet de RvT erop toe, dat de resultaten van de periodieke inspectierapporten waar nodig worden vertaald in 

adequate programma’s voor schoolontwikkeling.  

 Het bestuur is erop gericht dat de dynamiek van de onderwijsorganisatie in overeenstemming is met de dynamiek in 

het veld waar de SBO-school Aquamarijn mee samenwerkt. SBO Aquamarijn is een dienstverlenende instelling, die 

aangepaste onderwijsarrangementen aanbiedt ten behoeve van een groep leerlingen waar men elders in het veld 

geen adequate programma’s voor kan bieden. Het bestuur bevordert een alerte gerichtheid van de school op deze 

functie, met alle implicaties voor noodzakelijke investeringen. 

 

In het jaarplan schoolontwikkeling werden het afgelopen jaar de volgende onderwerpen opgenomen:  

• Opbrengstgericht Werken en Planmatig Handelen 

• Implementatie en borging van de methode sociaal-emotionele ontwikkeling ZIEN, onderdeel van het 

leerlingvolgsysteem Parnassys 

• Implementatie en borging van de nieuwe lesmethoden voor taal: STAAL en de methode Kleuterplein voor het jonge 

kind. 

• Planningsvaardigheden voor leerkrachten met betrekking tot individuele programmering en groepsprogrammering van 

leerstofaanbod en begeleiding.  

• Bevorderen van de competentie van leraren in het effectief toepassen van didactische modellen.  
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• Geef-me-de-5: een communicatie-methodiek waardoor leraren vaardigheden ontwikkelen om goed op leerlingen met 

kenmerken van autisme af te kunnen stemmen.  

• ICT en werken met moderne media. 

 

Met de invoering van ParnasSys kreeg de school een digitaal programma om de leerlingenadministratie te beheren en de 

leerlingen te volgen. Met dit programma worden op school-en groepsniveau  tussen -en eindopbrengsten gevolgd, afgezet 

tegen de leerlijnen en schoolstandaarden.  Deze gegevens zijn leidend voor de onderwijsplanning, omdat er gerichte 

analyses en interventies aan te verbinden zijn. Op SBO Aquamarijn wordt gewerkt volgens de cyclus Plan-Do-Check-Act  

(PDCA). Het beleid rond opbrengstgericht leidinggeven en lesgeven werd uitgewerkt in een borgingsdocument. Met 

betrekking tot het invoeren van Referentieniveaus en Leerlijnen is een aantal studiedagen gevolgd door het 

managementteam (MT) en heeft het MT teambijeenkomsten georganiseerd.  
Het gebruik van ParnasSys werd dit schooljaar uitgebreid  met o.a. de sociaal emotionele methode ZIEN.  

De implementatie van de nieuwe methodes voor rekenen en lezen en voor het jonge kind is inmiddels zover gevorderd dat 

de school de aandacht richt op borging van de werkwijzen.  De nieuwe methode voor taal (STAAL)is bij de start van het 

schooljaar 2014-2015 ingevoerd en daardoor nog in de implementatiefase. 
Het opstellen van groeps-en individuele handelingsplannen is verder uitgewerkt. Het nieuwe leerlingvolgsysteem vroeg om 

een andere manier van verslaglegging bij het uitvoeren van deze plannen. Daarmee wordt de ingezette trend gevolgd van 

meer ‘plannend’ dan ‘volgend’ handelen.  
Sinds het schooljaar 2012-2013 ondersteunt de Gemeente Leeuwarden het cultuuraanbod op scholen middels 

‘cultuurcoaches’ aan school. Met deze coach wordt het programma op SBO Aquamarijn afgestemd op de leerlingen. 

Daarnaast volgden alle groepen een aanbod genaamd Kunstmenu van theater, muziek - en schilderactiviteiten, afgestemd 

op de leeftijd. 
 

Passend Onderwijs 

De ontwikkelingen van het beleid Passend onderwijs werden gevolgd en beoordeeld op de mogelijke consequenties voor de 

positie van het speciaal basisonderwijs. Op SBO Aquamarijn staan als gevolg van deze invoering de volgende zaken centraal: 

 Vergroting van de deskundigheid van de leerkrachten, met name bij het afstemmen op verschillen in ontwikkeling 

tussen de leerlingen bij het leren en bij het gedrag. 

 Verbetering van de resultaten door systematische evaluatie en analyse van de leerresultaten en een effectieve 

doorwerking daarvan naar het planmatig handelen op groeps- en schoolniveau. 

 Systematische aandacht voor het schoolklimaat, met als uitgangspunt dat de school een oefenplaats is voor het 

respectvol met elkaar omgaan (leerlingen, team, ouders) en met de schoolomgeving (burgerschaps-vorming). 

 Opstellen van een School Ontwikkelings Profiel (SOP) in het format van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

Fryslân. 

 

Personeel en Organisatie 
 

Het personeelsbeleid heeft een aantal pijlers:  

 De organisatie voert een competentiebeleid, dat er op gericht is dat de medewerkers optimaal kunnen functioneren 

als professionals in de onderwijsorganisatie met al zijn specifieke kenmerken en eisen aan de vakbekwaamheid. 

Daartoe worden budgetten in de begroting opgenomen. Scholing en ontwikkeling op instigatie van de organisatie 

wordt voor 100% vergoed.  

 Het personeelsbeleid is erop gericht dat er onderlinge samenhang en continuïteit is in professionele uitgangspunten en 

gerichtheid.  

 Het aanstellingsbeleid is er in eerste instantie op gericht dat er professionals worden aangesteld die voldoende 

toegerust zijn of kunnen worden voor hun taak in een overwegend orthopedagogische en orthodidactische 

onderwijssituatie. Pas in tweede instantie streeft de directie een evenwichtige leeftijdsopbouw na in het 

personeelsbestand.  

 Het verzuimbeleid is erop gericht om beneden de landelijke verzuimcijfers in het onderwijs te blijven.  

 Het bestuur streeft een klimaat na van sociale en fysieke veiligheid en goede arbeidsomstandigheden. Daartoe werkt 

de directie van de school met specifieke planningen en controlesystemen.  

 Het instand houden van een ‘platte’ en kleinschalige organisatiestructuur, waarbij leidinggevenden direct contact 
houden met de uitvoerende professionals,  

 Een risicomijdende besteding van de financiële middelen, die de overheid jaarlijks voor de personeelsformatie ter 

beschikking stelt. Voor enkele financiële risico’s in de personele sfeer (jubilea en spaarverlof) is een 
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personeelsvoorziening aangelegd. Een kwantificering en verwerking van de risico’s en verplichtingen met betrekking 

tot deze voorzieningen wordt gedaan door het administratiekantoor Helder-Onderwijs overeenkomstig de richtlijnen 

van het ministerie van OC&W. Andere financiële risico’s van meer incidentele aard kunnen ruimschoots worden 

opgevangen door de gunstige algemene financiële reservepositie van de vereniging.  

 Het aanwenden van het gehele formatiebudget voor instandhouding of uitbreiding van de formatie, voor zover dit 

geen risico’s met zich meebrengt. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij terugloop van het leerlingenaantal in het T-1 

systeem van uitbetaling.  

 

Personeelsformatie  

Het formatieplan werd besproken en getoetst aan de inhoudelijke en financiële kaders. Het budget dat jaarlijks aan 

formatie beschikbaar komt, wordt bij de begroting vastgesteld. Per 1 augustus 2015 waren in totaal 34,58 fte´s beschikbaar 

voor de drie functiecategorieën directie, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. Omdat het 

bestuur rekening houdt met een jaarlijkse terugloop van het leerlingenaantal is daar bij de meerjarenformatieplanning 

rekening mee gehouden.  

 
     

Overzicht formatie 2012 2013 2014 2015 

     

Aantal personeelsleden 49 47 52 55 

     

Aantal directieleden 3 3 3 3 

Formatie in fte directie 2, 9 2,9 2,87 2,87 

Aantal OP 31 29 33 33 

Formatie in fte OP 21,6 21,08 22,01 23,50 

Aantal OOP 15 15 16 16 

Formatie in fte OOP 7,9 8,15 8,15 8,21 

Totaal fte 32,3 31,7 33,03 34,58 

Aantal vrouwen / mannen Directie 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2/ 1 

Aantal vrouwen / mannen OP 23 / 8 23 / 6 26 / 7 25 / 8 

Aantal vrouwen / mannen OOP 13 / 3 13 / 2 14 / 2 14 / 2 

Gemiddelde Gewogen Leeftijd 38,03 37,38 38,56 38,60 
     

  

 

Competentiebeleid  

In het strategisch beleid en het bestuurlijk toetsingskader wordt een sterk accent gelegd op de zorg voor competente 

leerkrachten. Professionele leraren zijn essentieel voor kwalitatief goed onderwijs. Het bestuur streeft ernaar voldoende 

gekwalificeerd personeel in dienst te hebben en heeft daartoe een ruim budget geïnvesteerd in individuele scholing, 

teamscholing of in andere varianten van deskundigheidsbevordering.   

In 2015 werd € 47.642 geïnvesteerd in individuele scholing, teamscholing of in andere varianten van 

deskundigheidsbevordering. Dit is vergelijkbaar met de investeringen in professionalisering in het voorgaande jaar.  

Voor een deel van de scholingskosten zijn de middelen uit de prestatiebox aangewend. 

Het team volgde een studiedag van R. Buijs, auteur van ‘De Mooiste Weg’ (boek over ‘Leren en leiderschap’) waarbij 

‘eigenaarschap’ centraal stond. Dit in aansluiting op eerdere studiedagen met ‘School-aan-Zet’ waarbij via het model 

‘Samen leren inhoud geven’ met het team gewerkt was aan ‘Werken met data en feedback’ en ‘De lerende professional’.  

Het MT volgde vanuit ‘School-aan-Zet’ de cursus ‘Lead & Learn’, waarbij de rol van de schoolleider in de lerende organisatie 

centraal stond. Vanwege de succesvolle schoolontwikkeling van de afgelopen jaren onder begeleiding van School-aan-Zet 

werd SBO Aquamarijn tot een van de 20 referentiescholen Primair Onderwijs van School-aan-Zet 2015 uitgeroepen. 

Via Bureau Meesterschap werd door het onderwijsteam de cursus ‘Leren analyseren’ gevolgd, waarbij verzamelde 

gegevens geanalyseerd, geïnterpreteerd en omgezet worden in vervolgacties.   

In het kader van de veiligheidstraining werd een training ‘Fysieke weerbaarheid’ gevolgd. 

Ook de ontwikkeling naar een ‘Geef-me-de-5 school’ heeft het afgelopen jaar weer een vervolgstap gekregen. Naast het 

gegeven dat het hele onderwijsteam nu de basiscursus communicatie met leerlingen met kenmerken van autisme heeft 

gevolgd, zijn ook twee collega’s gestart met de HBO+ opleiding Geef-me-de-5.  

Tot slot zijn er individuele trajecten die werden afgerond met een diploma/certificaat o.a gymnastiekopleidingen, HBO-

master pedagogiek en de HBO-opleidingen intern begeleider. Nieuwe studies die werden opgepakt zijn o.a. Kindercoach, de 

HBO+ opleiding ‘Het Jonge Kind’ en training van ‘Rots en water’ (sociaal emotionele training).   
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Met middelen van de lerarenbeurs zijn 5 collega’s met de Master Sen opleiding gestart. 

 

Functiebouwwerk / functiemix  

Sinds 1 augustus 2008 is op basis van de CAO-PO een functieboek op bestuursniveau verplicht.   

Tevens werd toen een eerste uitvoering gegeven aan de opzet van het functiebouwwerk op schoolniveau, betreffende het 

geheel aan functies naar soort, niveau, aantal en beoogd invoeringstraject. In het convenant ‘Leerkracht van Nederland’ 

werd bepaald dat in de periode 1 augustus 2010 tot 1 augustus 2014 14% van de leraren in het SBO voor een LC-functie in 

aanmerking moet komen. Op 1 augustus 2014 zijn een taalcoördinator en een gedragsdeskundige voor een totaal wtf 

1,0852 in de LC-functie benoemd. Dit is 6% en niet conform het vereiste percentage. In 2015 heeft geen uitbreiding in de 

LC-functie plaats gevonden. De directie pleegt de nodige inspanning om geschikte kandidaten te vinden en op te leiden 

voor de invulling van een LC-functie om zo aan het vereiste percentage te voldoen.  

  

Functioneringsgesprekken en klassenbezoeken  

Zowel in het kader van het functioneren van ‘de collega als professional’ als in het kader van ‘borging van het 

onderwijsbeleid’ doet het managementteam twee keer per jaar een klassenbezoek. In de functioneringsgesprekken ligt het 

accent op het persoonlijk functioneren, op de taak en taakbeleving, op competenties, scholingsbehoefte en 

scholingswensen. In deze gesprekken worden ook de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de collega’s besproken. 

Dit jaar zijn voor de eerste keer met het onderwijsteam beoordelingsgesprekken gevoerd waarbij het functioneren van de 

collega’s werd beoordeeld. Dit gebeurde met een lerarencompetentielijst in een 360° feedback opzet. Het bestuur heeft 

zich voorgenomen het beoordelingsgesprek voor alle functies de komende jaren op te nemen in de gesprekkencyclus.  

  

Arbo en verzuim  

Het bevoegd gezag is aangesloten bij het Vervangingsfonds. De Arbodienstverlening is ondergebracht bij de 

ArboUnie/MkBasics. 

In schooljaar 2014-2015 lag het ziekteverzuim lager dan in het jaar daarvoor. De kosten voor vervanging bij verzuim van 

directie, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel kunnen in de meeste gevallen gedeclareerd worden bij het 

Vervangingsfonds. In de begroting van de SCSBO wordt geen rekening gehouden met vervangingskosten, omdat deze 

moeilijk te voorspellen zijn en meestal integraal gedeclareerd kunnen worden bij het Vervangingsfonds. Ook in 2015 

werden alle gemaakte vervangingskosten volledig vergoed.  

Om in het geval van calamiteiten adequaat te kunnen handelen zijn ook in 2015 diverse medewerkers bijgeschoold op het 

gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). In 2015 hebben zich geen calamiteiten voorgedaan.  

De arbeidsomstandigheden werden beoordeeld aan de hand van de uitvoering van het Plan van Aanpak gebaseerd op de 

Risico Inventarisatie & Evaluatie(RI&E) 2011-2015. In april van het schooljaar is een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie 

(RI&E)  gedaan door de ArboUnie/MkBasics op basis waarvan een Plan van Aanpak 2015-2019 is gebaseerd. 

  
       

  mannen vrouwen totaal landelijk  

       

 Verzuimpercentage inclusief langdurig ziekteverzuim 2015 0,88% 5,74% 4,44% 6,4% *  

 Verzuimpercentage exclusief langdurig ziekteverzuim 2015 0,88% 0,79% 0,81% 6,1% *  
  

*gegevens Vervangingsfonds 

 

     

  

Huisvesting en Beheer  
  

Gebouwen en terreinen  

Elk jaar heeft de directie overleg met de gemeente Leeuwarden over onderhouds- en nieuwbouwplannen in een Op 

Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO).  

SBO Aquamarijn is gehuisvest in een modern geoutilleerd gebouw conform de huidige wettelijke eisen. Omdat het gebouw 

niet voldoende capaciteit heeft voor het huidige leerlingenaantal wordt gebruik gemaakt van een noodvoorziening op het 

plein van de middenbouw.   

Als leidraad voor het onderhoud wordt een meerjarig onderhoudsplan gehanteerd. Dit plan werd in 2014 geactualiseerd. 

Jaarlijks wordt het geplande onderhoud uitgevoerd en worden noodzakelijke aanpassingen gerealiseerd. Er is geen 

achterstallig onderhoud.   
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Buitenonderhoud van gemeente naar schoolbestuur  

Vanaf 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor de bekostiging voor het buitenonderhoud over van de 

gemeentebesturen naar de schoolbesturen. Om het onderhoud te kunnen bekostigen, zijn de bestuur budgetten voor de 

gebouwafhankelijke programma’s van eisen in het primair onderwijs door het rijk verruimd.  

Het bestuur van de SCSBO laat periodiek door een ingenieursbureau een planning opmaken voor het meer jaarlijks 

onderhoud van gebouwen en terreinen. Hierin wordt al jarenlang ook het buitenonderhoud meegenomen. In 2014 is de 

onderhoudsrapportage en kostentaxatie voor de eerstkomende 10 jaren weer herzien. Op basis van de taxaties is voor het 

buitenonderhoud de komende 10 jaar een budget nodig van € 121.684. De dotatie naar de onderhoudsvoorziening is 

aangepast aan de beleidswijziging; bij de bepaling van de dotatie wordt er rekening mee gehouden dat het 

buitenonderhoud vanaf 2015 meegenomen wordt bij de inrichting van de onderhoudsvoorziening  

  

Inventaris  

Jaarlijks worden investeringen voor de inventaris ICT, meubilair en onderwijsleerpakket gedaan.  

Op het gebied van ICT werd geïnvesteerd in de aanschaf van tablets voor de bovenbouwleerlingen.; in de 

schoolverlatersgroepen(totaal 68 leerlingen) heeft iedere leerling een eigen tablet. Deze tablets worden ingezet bij het 

onderwijsaanbod. Tevens is onderhoud en vervanging van beamers en  computers een terugkerende kostenpost. 

Wat het meubilair betreft werd er vooral geïnvesteerd in nieuwe kasten, bureaustoelen en uitbreiding van leerlingensets. 

 

 

Communicatie en Kwaliteit  
 

Samenwerking met andere besturen en organisaties  

Binnen de regelingen van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs verzorgt de SBO Aquamarijn het speciaal 

basisonderwijs in Friesland tezamen met 10 andere SBO-scholen.  Tevens ondersteunt SBO Aquamarijn met zijn expertise 

reguliere scholen voor basisonderwijs bij de afstemming op leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Schoolbesturen 

spreken daarvoor ondersteuningsarrangementen af met SBO Aquamarijn voor ambulante begeleiding bij leerproblemen of 

gedragsproblemen, psychologisch onderzoek en consultaties, consultatie van de logopedist, dossiervorming en 

trajectbegeleiding naar aangepaste vormen van onderwijs (deskundigenadvies bij indicatiestelling). 

  

Kwaliteitsbeleid   

Het kwaliteitsbeleid van de school werd besproken en beoordeeld als degelijk en adequaat aan het beoordelingskader van 

de inspectie. Het kwaliteitsbeleid op SBO Aquamarijn kenmerkt zich door een cyclisch karakter. Er wordt jaarlijks 

systematisch geëvalueerd zowel de opbrengsten als het leren en het onderwijzen. De kwaliteitsaspecten en indicatoren van 

het onderwijstoezicht worden nadrukkelijk bij de inrichting van het beleid betrokken. In april 2015 werden de tweejaarlijkse 

Oudertevredenheidspeiling en Veiligheidsmeting onder leerlingen en Welzijnscheck onder personeel afgenomen. De 

uitkomsten van deze metingen zijn bepalend geweest voor de revisie van het plan van aanpak 2014-2015.   

  

Resultaten van het onderwijs   

Aan het einde van dit schooljaar 2014-2015 zijn 36 leerlingen naar het voortgezet onderwijs gegaan. In de hiernavolgende 

tabel zijn de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren opgenomen.  

 
      

 Uitstroomgegevens  2012 2013 2014 2015  

 n % n % n % n %  

 HAVO  - - - - 1 2,2 - -  

VMBO  2 5,6 5 9,8 2 4,4 - -  

VMBO-lwoo  14 38,9 22 43,1 23 51,1 24 66,7  

Praktijkonderwijs  19 52,8 24 47,1 19 42,2 10 27,8  

REC3  - - - - - - - -  

REC4  1 2,8 - - 3 6,7 2 5,6  
      

 

Klachtenbeleid  

De school voert een klachtenbeleid volgens de voorschriften en de vigerende protocollen voor klachtenbehandeling 

in het onderwijs. De school is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie.  In 2015 waren er geen klachten.  
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 2     Financieel beleid 
 

 

Hoofdlijnen 
 

In het financieel beleid streefde het bestuur een exploitatie na, waarbij de van overheidswege verstrekte financiële 

middelen doelmatig worden besteed en waarin risico’s die de stabiliteit van de financiële positie van de Stichting op lange 

termijn nadelig kunnen beïnvloeden worden vermeden. 

De directie stelde de begroting voor 2013 op, aansluitend bij het formatieplan, de bepalingen omtrent de 

investeringsruimte, de actuele beleidsplannen en de verplichtingen en reserveringen. De interne toezichthouders stelden 

de begroting vast.  

De directie gaf de interne toezichthouders aan de hand van perioderapportages op elke bestuursvergadering inzicht in het 

actuele exploitatieresultaat. 

Het bestuur volgde bij het beleggingsbeleid het treasurystatuut, waarin het beleid van de Stichting is vastgelegd. Het 

bestuur voerde een zeer defensief beleggingsbeleid. 

 

 

2.1 Analyse van de financiële situatie 
 

 Kapitalisatiefactor  2015  2014 

 Kapitalisatiefactor, inclusief privaat 99,5% 102,6% 

 Kapitalisatiefactor, exclusief privaat 35,1%  33,7% 
 

De kapitalisatiefactor wordt bepaald door het totale kapitaal (balanstotaal) minus de gebouwen en terreinen te delen door 

de totale baten.  Dit kengetal wordt gebruikt om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal 

niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Als signaleringsgrens is gesteld een bovengrens tussen de 35-

60%. Voor een instelling van deze grootte wordt een signaleringsgrens van 60% aangegeven. 

 

 Rentabiliteit 2015  2014 

 2,5% 1,1% 
 

Het bestuur streeft een doelmatige besteding na van de jaarlijks beschikbaar gestelde rijksmiddelen.  

 

 Weerstandsvermogen 2015  2014 

 87,3% 104,1% 

 

Het weerstandsvermogen is ruimschoots voldoende om toekomstige risico’s te pareren. De risico’s zijn vanuit het 

strategisch kader bij het bestuur in beeld. 

 

 Liquiditeit 2015  2014 

 11,1% 11,1% 
 

Er zijn ruim voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om de kortlopende schulden in te lossen. In overleg met de directie 

bepaalt het bestuur welke liquiditeiten er voorhanden moeten zijn om de exploitatie goed te laten functioneren. 

 

Solvabiliteit 1 2015  2014 

 88,3% 88,6% 

 

Solvabiliteit 2 2015  2014 

 92,0% 91,9% 

 

Solvabiliteit 1: het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. 

Solvabiliteit 2: het eigen vermogen en de voorzieningen als percentage van het totale vermogen. 

 

Het eigen vermogen bedraagt rond de 90% van het totale vermogen, waar de norm 25 - 50% is. De stichting is daarmee in 

staat om uit eigen vermogen aan het grootste deel van de totale schulden te voldoen. 
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2.2 Analyse van het exploitatieresultaat 
 

  

realisatie 

 

begroting 

 

realisatie 

 

begroting 

 

 2014 2015 2015 2016  

3     Baten 

3.1   Rijksbijdragen 

3.2   Overige overheidsbijdragen en subsidies 

3.5   Overige baten 

        Totaal baten 

 

 

2.031.328 

22.337 

538.141 

2.591.806 

 

2.359.617 

21.601 

249.406 

2.630.624 

 

2.497.664 

22.501 

257.423 

2.777.588 

 

2.507.982 

21.733 

261.000 

2.790.715 

 

4     Lasten 

4.1   Personele lasten 

4.2   Afschrijvingen 

4.3   Huisvestingslasten 

4.4   Overige instellingslasten 

        Totaal lasten 

 

 

2.232.872 

65.466 

128.168 

177.338 

2.603.843 

 

2.322.772 

67.080 

156.088 

174.400 

2.720.340 

 

2.294.626 

67.815 

177.329 

199.733 

2.739.503 

 

2.233.972 

72.909 

267.088 

196.700 

2.770.669 

 

        Saldo baten en lasten 

 

-12.037 -89.715 38.085 20.047  

5     Financiële baten en lasten 

 

41.527 31.300 30.631 21.700  

         Netto resultaat 

 

29.490 -58.415 68.716 41.347  

 

Toelichting 
 

Realisatie 2015 vergeleken met de realisatie van 2014 

 

Als geheel zijn de baten en de lasten over 2015 aanmerkelijk toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is maar 

voor een klein deel het gevolg van variaties in het aantal leerlingen. Extra subsidies (lerarenbeurs, extra bijdrage onderhoud 

buitenkant na doordecentralisatie) en verhoging van de prijzen voor de vergoedingen spelen hierin de voornaamste rol. 

In de lastensfeer is een kleine verhoging van de personele last te zien. De formatieve bezetting nauwelijks aangepast te 

worden. 

Opvallend is de forse stijging van de huisvestingslasten. Enerzijds is dat een gevolg van incidentele kosten in 2015 (zie de 

volgende paragraaf voor een toelichting), anderzijds is er in 2015 een forse stijging geweest van de energiekosten. Het is 

vooralsnog niet duidelijk of hier sprake is van een structurele verhoging van de lasten. Een nadere analyse van de directie 

van de school is hierbij wenselijk. 

 

 

Realisatie van 2015 vergeleken met de begroting voor 2015 

 

De totale baten zijn per saldo ca. € 147.000 hoger dan begroot. 

 

3.1 Rijksbijdragen OCW 

De Rijksbijdragen zijn ca. € 138.000 hoger dan begroot. Dit komt in de eerste plaats doordat de prijzen voor de 

bekostiging, in aansluiting bij de afspraken in het Nationaal Onderwijs Akkoord en het Herfstakkoord, na het opmaken 

van de begroting fors positief werden bijgesteld. Ook werd de bepaling van de gemiddelde personele last in de loop 

van 2015 door het ministerie naar boven bijgesteld. Als gevolg van deze herzieningen werd ca. € 23.000 meer aan 

personele vergoedingen uitgekeerd dan werd verwacht. 
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Daarnaast was de vergoeding voor onderwijsachterstanden (onderdeel van de personele lumpsum) voor 2015-2016 

niet meegenomen in de begroting, dit leverde voor 2015 ca. € 29.000 aan ‘extra’ inkomsten op. 

Bij het opmaken van de begroting was ook nog niet bekend dat het rijk een vergoeding zou toekennen in het kader 

van de regelingen ‘lerarenbeurs’; deze vergoeding bedroeg ca. € 31.000 

Bij de tweede leerlingentelling in het kader van de groeiregeling voor speciaal (basis)onderwijs waren drie leerlingen 

meer ingeschreven dan werd voorzien; dat resulteerde in een extra vergoeding van ca. € 10.000 voor de eerste helft 

van schooljaar 2015-2016. 

Bij het overdragen van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van het schoolgebouw van de gemeente 

naar het schoolbestuur werd medio 2015 een extra vergoeding voor de materiële intandhouding toegekend van ca.   

€ 45.000.  Deze vergoeding was evenmin meegenomen in de begroting. 

3.5    Overige baten 

De vergoedingen voor het inlenen van psychologen en ambulante begeleiders werden aangepast aan de werkelijke 

kosten, wat leidde tot een verhoging van ca. € 3.000. 

Na de opheffing van het federatief samenwerkingsverband WSNS werd in de loop van 2015 de financiële reserve 

verdeeld onder de leden. Ook het restant van de stimuleringsregeling ‘voorbereiding passend onderwijs’ werd 

verdeeld onder de in het samenwerkingsverband verenigde schoolbesturen. Daarnaast was er nog een kleine 

projectsubsidie.  

De hierboven genoemde uitkeringen leidden bij de post Overige baten tot een resultaat dat ca. € 8.000 hoger was dan 

werd verwacht. 

 

De totale lasten zijn per saldo ongeveer € 19.000 hoger dan begroot. 

 

4.1 Personele lasten 

De personele lasten waren ca. € 28.000 lager dan geraamd, voornamelijk als gevolg van een verlaging van de 

pensioenpremies. De inzet van de personele formatie verliep volgens de planning in de begroting. 

4.3     Huisvestingslasten 

De overschrijding van het budget met ca. € 21.000 is een gevolg van een nabetaling voor de leveringen van gas en 

elektriciteit, verhoging van de schoonmaakkosten, diverse niet gelande onderhoudswerkzaamheden en het eenmalig 

afschrijven van een activum. Dat laatste betreft het afschrijven van de overkapping van een fietsenhok, een 

onderhoudspost die enkele jaren geleden werd uitgevoerd en daarna werd opgenomen bij de vaste activa. In feite 

was de boekwaarde van de overkapping inmiddels nihil. 

4.5     Overige instellingslasten 

De kosten voor administratie en beheer vielen ruim € 8.600 hoger uit dan verwacht als gevolg van noodzakelijk 

juridische ondersteuning bij ontbinding van arbeidsrelaties, de omvorming van de rechtspersoonlijkheid van de 

instelling en een nagekomen factuur van de accountant over 2013. 

 

  

De begroting van 2016 vergeleken met de realisatie van 2015  

 

3 Er wordt nauwelijks aanpassing verwacht van de rijksvergoedingen als gevolg van stabiliteit in het aantal leerlingen 

(telling 2014: 255; groeitelling 2-2015: 268; telling 2015: 260; groeitelling 2016: 268). De kleine verhoging in 2016 is 

opgenomen in relatie tot de verwachte aanpassingen van het prijspeil. 

4.1     De formatieplanning past zich aan bij een verwachte terugloop van het leerlingenaantal in het komende schooljaar 

(2016-2017). Het bestuur anticipeert op een forse daling na het vertrek van ca. 60 leerlingen naar het voortgezet         

onderwijs in 2016. 

4.3 Het bestuur wil in 2016 een interne verbouwing doen om een speellokaal te realiseren; de aanneemsom bedraagt ca. 

€ 100.00 

4.4 De raming van de overige instellingslasten is gebaseerd op de verwachting dat de energielasten niet eenvoudig 

gedrukt kunnen worden in de komende jaren, temeer daar er enkele jaren geleden energiebesparende voorzieningen 

zijn getroffen.  

 Het bestuur houdt in het begrotingsjaar ook rekening met extra ondersteuningskosten bij het personeelsbeleid. 

Daarnaast is de begroting aangepast aan de stijgende kosten bij het op peil houden en uitbreiden van de digitale 

werkomgeving. Het gaat dan bij de overige instellingslasten om de variabele lasten van software, licenties en het 

onderhoud.  
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2.3    Bijzondere baten 
 

Internationalisering 
 

Het bestuur heeft in 2015 geen subsidie met betrekking tot internationalisering ontvangen. 

 

 

2.4    Eigen vermogen 
 

2.4.1  Algemene reserve 

Het niet bestemde deel van het eigen vermogen heeft betrekking op het publieke exploitatieresultaat van de school 

en is ondergebracht in de algemene reserve. Het saldo per 31 december 2015 bedraagt € 117.001 
 

2.4.2  Bestemmingsreserves publiek   

De publieke bestemmingsreserves personeel heeft betrekking op de subsidiestromen voor Lumpsum, Bestuur en 

management (B&M), Bekostiging Personeel- en Arbeidsmarktbeleid (BPA) en ondersteuningskosten voor leerlingen 

met extra onderwijsbehoeften (budgetten lichte en zware ondersteuning. De bestemmingsreserve personeel is 

gecreëerd voor alle personele zaken, zowel de lonen en salarissen als de overige personele lasten. De overige 

personele lasten hebben met name betrekking op de kosten voor scholing, arbeidsomstandigheden en inhuur 

uitzendkrachten. Per 31 december 2015 bedraagt het saldo € 660.233 
 

2.4.3  Bestemmingsreserves privaat  

De algemene reserve privaat is het private deel van de Stichting. De contributiegelden en de renteopbrengsten 

worden aan de algemene reserve toegevoegd. Hieruit worden o.a. de kosten voor cadeau en representatie, 

bijzondere dagen en schoolreisjes bekostigd. Per 31 december 2015 is deze reserve € 1.813.867 

 

 

2.5    Bestemming van het exploitatiesaldo 
 

De totale resultaatverdeling is € 68.716 

 € 70.556 wordt toegevoegd aan de algemene reserve 

 € 1.841 wordt onttrokken aan de algemene private reserve. 

 

 

2.6    Gang van zaken gedurende het verslagjaar 
 

De Raad van Toezicht wordt zes keer per jaar door de directeur-bestuurder geïnformeerd over het verloop in de besteding 

van de middelen. De lopende exploitatie wordt in rapportages getoetst aan de door de interne toezichthouders 

goedgekeurde budgettaire kaders.  

 

 

2.7    Prestatiebox 
 

In aansluiting bij het Bestuursakkoord PO-raad – OCW 2012-2015 heeft het bestuur in het strategisch beleidsplan tot 2016 

beleidsdoelen opgenomen om de kwaliteit van het onderwijs optimaal op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Het  

bestuur krijgt daarvoor extra middelen in de zogenaamde Prestatiebox.  

De in 2054 ontvangen subsidies in het kader van de Prestatiebox werden geheel besteed aan scholing van het personeel. 

 

 

2.8    Financieringsbeleid 
 

Het bestuur beschikt over een globaal meerjareninvesteringsplan, waarin rekening wordt gehouden met investerings-

budgetten. Alle investeringen zullen gefinancierd worden met eigen middelen. Er is geen behoefte aan het aantrekken van 

externe financiering. 
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Investeringen ICT 

Actueel onderwijs vraagt om een leer- en werkomgeving die up-to-date is voorzien van elektronische media. Het bestuur 

heeft besloten om de investeringen in computers en digitale presentatietechniek op te voeren om de ambities met 

betrekking tot een digitaal goed geoutilleerde school te kunnen realiseren. Waar nodig of gewenst kan de apparatuur  

versneld vervangen of uitgebreid worden. De noodzakelijke investeringen zijn nog niet in detail in beeld, maar het bestuur 

raamt de noodzakelijke jaarlijkse investeringen op € 30.000  
 

Investeringen Meubilair 

Er is geen gedetailleerd vervangingsplan voor het meubilair. Maar op basis van de taxaties van de aanschafwaarden, de 

huidige boekwaarde en de door het bestuur gehanteerde afschrijvingstermijn raamt het bestuur de noodzakelijke 

investeringen in het meubilair op € 25.000 per jaar.  
 

Investeringen Leermiddelen 

Op basis van de taxatie van de aanschafwaarden en de door het bestuur gehanteerde afschrijvingstermijn worden de 

noodzakelijke investeringen in de leermiddelen geraamd op € 20.000 per jaar.  
 

Investeringen Apparatuur 

De jaarlijks benodigde investeringen in apparatuur worden op basis van de taxatie van de aanschafwaarden en de door het 

bestuur gehanteerde afschrijvingstermijn geraamd op € 5.000 

 

 

2.9    Treasurybeleid en treasuryverslag 
 

De beschikbare financiële middelen worden binnen de kaders van de financiële wet- en regelgeving ondergebracht in 

financiële producten. Daarbij wordt een zeer defensief beleid gevolgd. Er wordt uitsluitend belegd in vastrentende 

waarden, bestaande uit bedrijfsobligaties en staatsobligaties. De risico’s zijn gering, omdat gekozen is voor producten 

waarbij de ingelegde hoofdsom beschermd wordt door garanties. Er wordt niet gehandeld met de beleggingen. 

Alle wijzigingen in de financiële posities voldoen ruimschoots aan hetgeen is vastgesteld in het treasurystatuut.  

 

Overzicht beleggingen 

 

      
   Beleggingen Aanschafwaarde Boekwaarde Koerswaarde Boekwaarde  

  31-12-2014 31-12-2015 31-12-2015  

      

   3,375% Bank Ned. Gem. 05/15 148.161 148.161                           -                          -  

   4,75% Deutsche Bahn 03/18 132.599 132.599 137.844 132.599  

   4,25% Germany 07/17 98.737 98.737 93.016 98.737  

   4% Ned. 06/16 201.011 201.011 214.935 201.011  

   VAR% ING Groep 03/.. (PERP)  129.750 88.625 84.962 84.962  

   4% Ned 8/18 198.140 198.140 188.326 198.140  

   ZD-Robeco Euro Government 199.411          199.411                210.161 199.411                 

 1.311.298 1.066.684 929.244 914.860  

      
 
 

Bedrijfsobligaties €      222.806 

Staatsobligaties €      706.438 

Totaal           €      929.244 

 

 

2.10 Bijzondere gebeurtenissen na de balansdatum 
 

Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum. 
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3 Continuïteit  
 

 

3.1    Toekomst 
 

Bij de invoering van Passend Onderwijs per 01-08-2014 hebben de schoolbesturen van het primair onderwijs in Friesland 

besloten dat de extra ondersteuningskosten bij plaatsing in het speciaal basisonderwijs door de verwijzende school betaald 

moeten worden. Terughoudendheid bij verwijzingen kan daarvan een gevolg zijn. Het bestuur van de SCSBO houdt daarom 

voorlopig rekening met de mogelijkheid van daling van het aantal verwijzingen naar SBO Aquamarijn. 

Niettemin worden er nog steeds relatief veel leerlingen naar SBO Aquamarijn verwezen door de scholen in Noordwest 

Friesland; het jaarlijkse verwijspercentage ligt boven het landelijk gemiddelde. En hoewel de groei van het leerlingenaantal 

van SBO Aquamarijn in 2013 voor het eerst sinds jaren wat afboog, stond de teller op 1 oktober 2014 met een 

leerlingenaantal van 255 toch weer hoger dan het jaar daarvoor.  
 

Met betrekking tot de inzet van de expertise van SBO Aquamarijn bij de leerlingenzorg van reguliere basisscholen is de 

situatie op langere termijn ook enigszins onzeker. De behoefte aan aanvullende expertise zal er wel blijven, maar de 

collectieve regelingen zijn met de invoering van Passend Onderwijs vervallen en de samenwerking met de schoolbesturen is 

sinds augustus 2014 bilateraal geregeld. De dienstverlening van SBO Aquamarijn in de vorm van consultatie, advies en 

onderzoek werd voortgezet, maar in principe zijn de besturen na de opheffing van de oude samenwerkingsverbanden vrij 

om de aanvullende ondersteuning elders te betrekken. De risico’s van deze ontwikkelingen zijn bij het bestuur en de 

toezichthouders in beeld en in de meerjarenformatieplanning zal hierop worden afgestemd. 

 

 

3.2    Belangrijkste bestuurlijke voornemens en reeds genomen besluiten 
 

Blijven investeren in hoogwaardig onderwijs 

Kwalitatief sterk onderwijs, waarin optimale opbrengsten gerealiseerd kunnen worden in een warm en veilig pedagogisch 

klimaat blijven de voornaamste doelen waar het bestuur op stuurt. De continuïteit van een effectieve school, die kinderen 

op kan vangen waar andere scholen het niet mee redden, blijft ook na de invoering van Passend Onderwijs nodig. De 

speciale basisschool is daarom ook niet ‘weg geregeld’. 
 

Behoud van het aanbod van ambulante expertise  

Goed onderwijs is het hart van de zaak. Maar de school zal zich duidelijk blijven profileren in de regio als breed 

expertisecentrum. Daarom wil het bestuur een goede dienstverlening aan het onderwijs in de omgeving continueren met 

een professionele voorziening voor ambulante ondersteuning.  

 

 

3.3 Financieel meerjarenbeleid 
 

Kengetallen 
 

      

Situatie op 31 december 2015 2016 2017               2018  

      

Leerlingenaantal  259 230 220               225  
      

Personele verplichtingen in FTE      

Directie en management 2,92 2,92 2,92                2,92  

Onderwijzend personeel 23,91 24,31 23,33              22,54  

Overige medewerkers 7,61 7,36 7,18                7,08  

      

 

Toelichting 
 

Het bestuur houdt rekening met krimp in het leerlingenaantal in de komende jaren. Zoals bij paragraaf 3.1 werd 

aangegeven zijn er redenen om aan te nemen dat het beleid Passend Onderwijs – en dan met name de manier waarop hier 

in Friesland vorm aan wordt gegeven – leiden zal tot een lichte daling van het aantal verwijzingen naar het speciaal 
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basisonderwijs. Het verwijspercentage in Friesland ligt ook hoger dan elders in het land. Dit kan op zichzelf al aanleiding 

voor besturen zijn om de zorgkwaliteit op hun scholen te verbeteren, als gevolg waarvan het aantal verwijzingen naar het 

SBO kan afnemen. Het bestuur houdt vooralsnog rekening met een jaarlijkse aanmelding van tenminste 30 nieuwe 

leerlingen. 
 

Daarnaast houdt het bestuur rekening met een forse daling van het leerlingenaantal in 2016 als gevolg van een 

onevenwichtige leeftijdsverdeling in de schoolpopulatie. In de loop van 2016 zullen naar verwachting 62 leerlingen 

uitstromen naar het voortgezet onderwijs.  
 

Krimp noodzaakt tot reductie van de personele formatie. Het bestuur kan de reductie realiseren door zo weinig mogelijk 

verplichtingen aan te gaan; tijdelijke benoemingen worden niet verlengd. Daarnaast is er natuurlijk verloop; een aantal 

oudere personeelsleden zullen functioneel leeftijdsontslag krijgen. Het bestuur verwacht daarom geen problemen te 

ondervinden bij het aanpassen van de omvang van de formatie aan de verwachte daling van het leerlingenaantal. 

 

Balansoverzicht 
 

       

 Activa 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018  
       
 Vaste activa      
 Materiële vaste activa 294.812 295.000 295.000 295.000  
 Vlottende activa      
 Vorderingen 162.847 163.000 163.000 163.000  
 Effecten 914.859 700.000 607.000 280.000  
 Liquide middelen 1.428.955 1.703.000 1.800.400 2.053.000  
       
 Totaal activa 2.801.473 2.861.000 2.865.400 2.791.000  
       
 Passiva 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016  
       
 Algemene reserve 117.001 117.000 117.000 117.000  
 Bestemmingsreserve publiek 543.232 585.000 590.000 560.000  
 Bestemmingsreserve privaat 1.816.147 1.816.000 1.816.000 1.816.000  
 Voorzieningen 102.138 123.000 122.400 78.000  
 Langlopende schulden      
 Kortlopende schulden 222.955 220.000 220.000 220.000  
       
 Totaal passiva 2.801.473 2.861.000 2.865.400 2.791.000  
       

 
Toelichting 
 

Het effectenbezit van de stichting bestaat uit staats- en bedrijfsobligaties. In 2016 en de jaren daarna zullen diverse 

obligaties vrijvallen. Het bestuur is terughoudend met herbelegging: de rendementen van beleggingen die toegestaan zijn 

binnen de kaders van het treasurystatuut zijn de laatste jaren zo laag, dat het bestuur er de voorkeur aan geeft om de 

vrijgevallen middelen liquide te houden. De stand in de liquiditeiten verloopt dan ook omgekeerd evenredig met de stand 

bij het effectenbezit. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markt kan het bestuur het beleid bijstellen. 

Bijstelling heeft bij dit communicerende-vaten-effect geen gevolgen voor het balanstotaal. 
 

Het bestuur heeft een personele voorziening en een onderhoudsvoorziening ingericht om de incidentele lastendruk als 

gevolg van variaties in de kosten te egaliseren.  Het verloop in de stand is voornamelijk gerelateerd aan de kosten van het 

geplande onderhoud aan het gebouw. 
 

Het bestuur heeft er bij het begrotingsbeleid voor gekozen om voor de uitvoering van de materiële programma’s meer 

middelen vrij te maken dan de toegekende vergoedingen. De personele kosten worden daarom wat lager gehouden dan de 

personele vergoeding. Exploitatieresultaten worden daarom in de regel jaren toegevoegd of onttrokken worden aan de 

bestemmingsreserve personeel.  
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Meerjarenbegroting, staat van baten en lasten 
 

       

  realisatie begroting begroting begroting  

  2015 2016 2017 2018  

 3 Baten 

3.1 Rijksbijdragen 

3.2   Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

3.5   Overige baten 

         Totaal baten 

 

 

2.497.664 

22.501 

            57.423 

2.777.588 

 

2.507.982 

21.733 

261.000 

2.790.715 

 

2.361.911 

21.601 

230.167 

2.613.679 

 

2.252.786 

21.601 

187.000 

2.461.387 

 

 4 Lasten 

4.1 Personele lasten 

4.2 Afschrijvingen 

4.3 Huisvestingslasten 

4.4 Overige instellingslasten 

Totaal lasten 

 

 

2.294.626 

67.815 

177.329 

199.733 

2.739.503 

 

2.233.971 

72.909 

267.088 

196.700 

2.770.668 

 

2.189.678 

76.893 

167.088 

196.700 

2.630.359 

 

2.067.068 

81.315 

167.088 

196.700 

2.512.171 

 

          Saldo baten en lasten 

 

38.085 20.047 -16.680 -50.784  

 5 Financiële baten en lasten 

 

30.631 21.300 21.300 21.300  

          Netto resultaat 68.716 41.347 4.620 -29.484  
       

 

Toelichtingen 
 

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het krimpscenario dat werd geschetst aan het begin van deze 

paragraaf. De financiële gevolgen daarvan laten zich zien in de terugloop van de rijksbijdragen na 2016. De effecten van de 

lagere bekostiging zullen opgevangen worden door de omvang van de personele formatie te beperken (zie de tabel aan het 

begin van deze paragraaf en de risicoanalyse in paragraaf 3.5). 

 

Vanaf medio 2017 houdt het bestuur ook rekening met een terugloop van de vraag naar ondersteuning door personeel van 

het expertisecentrum. Dit als gevolg van het aflopen van de herbestedingsverplichting ten aanzien van personeel dat 

ingezet werd in de voormalige samenwerkingsverbanden WSNS. Het effect hiervan wordt na enkele jaren opgevangen door 

reductie in de personele bezetting (zie voor toelichting op het beleid de risicoanalyse in paragraaf 3.5). In 2018 is er nog 

enig effect te zien van een overbesteding, met als gevolg een negatief exploitatieresultaat. 

 

De huisvestingslasten laten in 2016 een piek zien. Het bestuur wil in dat jaar een interne verbouwing bekostigen die niet is 

opgenomen in de meerjarige onderhoudsplanning. 

 

De verwachting met betrekking tot de rentebaten is afgestemd op het beeld van de ontwikkelingen op de financiële markt. 

 

3.4 Het interne controlesysteem 
 

De cyclus van planning en controle is als volgt ingericht: 
 
1. Het bestuur herziet elke vier jaar het strategisch beleidsplan of vaker als dat nodig is. 

2. Het strategisch beleidsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. 

3. Het bestuur verwerkt de strategische doelen in het schoolplan, dat eens per vier jaar wordt herzien. 

4. Het schoolplan wordt na herziening met de Raad van Toezicht besproken in de vergadering van bestuur en 

toezichthouders. 

5. Het schoolplan wordt uitgewerkt in operationele jaarplannen. 

6. De jaarplannen worden zo opgesteld dat in de beschrijving van de programma’s duidelijk wordt welke strategische 

doelen ermee worden nagestreefd en hoe ze worden geoperationaliseerd. 

7. Bij de programma’s wordt aangegeven wat de geraamde kosten zijn. 
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8. De geraamde kosten worden opgenomen in de begroting (inclusief investeringsbegroting) en de 

meerjarenbegroting. 

9. De begroting en meerjarenbegroting worden jaarlijks in november voorgelegd aan de Raad van Toezicht. 

10. De begroting wordt vastgesteld na goedkeuring door de Raad van Toezicht, te laatste in de vergadering van januari 

in het betreffende boekjaar. 

11. Na vaststelling van de begroting vormen de opgenomen bedragen de budgettaire kaders voor de programma’s. 

12. De bevoegdheden van het bestuur voor het doen van betalingen zijn statutair beperkt tot uitgaven binnen de 

budgettaire kaders.  

13. Het bestuur bespreekt periodiek de inhoud van de programma’s en rapporteert over de resultaten in de vergadering 

van bestuur en de toezichthouders, volgens een vast rooster. 

14. Het bestuur verstrekt de Raad van Toezicht tenminste 4 keer per jaar een geactualiseerd exploitatieoverzicht met 

een prognose over het verdere verloop gedurende het boekjaar.  

15. Het bestuur legt jaarlijks het voorgenomen treasurybeleid voor aan de Raad van Toezicht. 

16. Het bestuur verstrekt de Raad van Toezicht viermaal per jaar een geactualiseerd treasuryverslag. 

17. De verantwoording van het beleid over het afgelopen boekjaar, zowel inhoudelijk als budgettair, wordt opgenomen 

in het bestuurlijk jaarverslag bij de jaarrekening. 

18. De Raad van Toezicht verantwoordt zijn uitoefening van het interne toezicht in een verslag van de interne 

toezichthouder, dat opgenomen wordt bij het bestuurlijk jaarverslag en de jaarrekening. 

19. De jaarrekening en het bestuurlijk jaarverslag worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. 

20. De Raad van Toezicht laat de jaarrekening en het jaarverslag controleren door een extern accountant. 

21. Jaarverslag en de jaarrekening worden door het bestuur vastgesteld na goedkeuring door de Raad van Toezicht. 

 

De controle op betalingen en kasopnames is als volgt geregeld: 

 

1. Betalingen worden geautoriseerd door de directeur-bestuurder; betalingen aan de directeur-bestuurder (zoals 

onkostendeclaraties) worden op last van de Raad van Toezicht geautoriseerd door de bestuursadviseur. 

2. Eens per jaar wordt de kas gecontroleerd door twee leden van de Raad van Toezicht. 

  

 

3.5     Risico’s 
 

In deze risicoparagraaf signaleert het bestuur latente risico’s waarmee bij de bedrijfsvoering rekening moet worden 

gehouden. De gesignaleerde risico’s kunnen in de praktijk financiële gevolgen krijgen. 
 

Leerlingenaantal 

 

Het leerlingenaantal is de belangrijkste risicofactor. Het leerlingenaantal is bepalend voor de hoogte van de personele 

en materiële vergoedingen van het Rijk. 
 

Daling 

Daling van het leerlingenaantal zal ertoe leiden dat de vergoedingen in het volgende schooljaar teruggebracht zullen 

worden. Bij zorgvuldig personeelsbeleid worden de gevolgen van fluctuaties van het leerlingenaantal in de personele sfeer 

opgevangen in de reguliere bedrijfsvoering. Het bestuur is deelnemer in het Participatiefonds, dat de ontslaguitkeringen 

betaalt bij niet te vermijden overtolligheid van personeel. Zolang het management ervoor waakt geen ‘boventallig’ 

personeel aan te stellen waaraan het bestuur verplichtingen kan krijgen, worden de gevolgen van krimp dan ook 

opgevangen binnen de normale bedrijfsvoering en zijn er geen effecten te verwachten in het weerstandsvermogen. 

Maar bij het voorkomen van boventalligheid blijken in de praktijk regelmatig fouten te worden gemaakt; waarvan de 

gevolgen niet voorzien worden. Het bestuur wil daarom toch rekening houden met mogelijke effecten van krimp in het 

weerstandsvermogen. 

 

Groei 

Steile groei van het leerlingenaantal is een risico dat gevolgen kan hebben voor de werkdruk van het personeel. De 

overheid hanteert bij de uitkering van vergoedingen de t-1 systematiek, wat wil zeggen dat de hoogte van de vergoedingen 

pas een jaar na telling van de leerlingen wordt aangepast. Het bestuur kan daarom bij steile toename van het 

leerlingenaantal genoodzaakt zijn om – ter voorkoming van overbelasting van het personeel – een jaarlang ‘boventallig’ 
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personeel aan te stellen.  Steile groei in het speciaal basisonderwijs blijkt in de praktijk moelijk te voorspellen en is 

daarom een risicofactor waar op niet geanticipeerd kan worden.  

De gevolgen van fluctuaties in leerlingenaantal laten zich ook zien in de vergoedingen voor de materiële instandhouding. 

Het gaat hierbij om vergoedingen voor leerlinggebonden kosten en voor gebouwgebonden kosten. Hiervoor gelden de 

nadelen van de t-1 systematiek minder: de vergoedingen worden drie maanden na de leerlingentelling bijgesteld. De risico’s 

van verlaging van de leerlinggebonden vergoedingen zijn verwaarloosbaar; er worden minder kosten gemaakt bij minder 

leerlingen. Maar bij de gebouwgebonden kosten ligt het anders; steile terugloop van het leerlingenaantal leidt tot lagere 

vergoedingen. Het is echter niet eenvoudig om daarop in te spelen met een simultane reductie van de lasten voor 

bijvoorbeeld onderhoud en energie. In de sfeer van gebouwgebonden lasten kan forse krimp daarom effect hebben op 

het weerstandsvermogen. 
 

Demografische ontwikkeling 

De afgelopen jaren is het inwoneraantal in Noordwest Friesland, het verzorgingsgebied van SBO Aquamarijn, fors 

ingekrompen. De krimp deed zich echter niet voor in Leeuwarden. Het CBS verwacht voor deze stad juist een toename van 

het aantal inwoners. Voor de periode van 2010 tot 2025 wordt een positieve ontwikkeling met meer dan 10% aanwas 

voorzien. Elders in Friesland zal de krimp in de komende jaren echter doorzetten. In de gemeenten rond Leeuwarden wordt 

een negatieve ontwikkeling voorzien van meer dan 10% tussen 2010 en 2015. Het bestuur verwacht niet dat deze 

ontwikkelingen in de regio veel effect zullen hebben op het aantal aanmeldingen bij SBO Aquamarijn: van de in oktober 

2014 ingeschreven leerlingen was 75% afkomstig uit Leeuwarden. Er is in de afgelopen jaren ook geen terugloop geweest is 

het leerlingenaantal. De school liet een gestage groei zien van 158 leerlingen in 2006 naar 260 in 2015. 

 

Invoering Passend Onderwijs 

Voor sommige schoolbesturen is de invoering van Passend Onderwijs aanleiding om te proberen het aantal verwijzingen 

naar speciaal onderwijs terug te dringen. Of dit ook werkelijk zal leiden tot een stabiele terugloop van het leerlingenaantal 

is moeilijk te voorspellen. Niettemin houdt het bestuur na een lange periode van gestage groei de komende jaren rekening 

met een stabilisering van het aantal aanmeldingen bij SBO Aquamarijn. Het bestuur verwacht ca. 30 nieuwe aanmeldingen 

per schooljaar. 

 

Leeftijdsverdeling, in- en uitstroom en aanwas van het leerlingenbestand 

De gemiddelde verblijfsduur in het special basisonderwijs is 4,5 jaar. Dat betekent dat de meeste leerlingen halverwege 

groep 4 van het basisonderwijs verwezen worden. In de praktijk betekent dit, dat er geen evenwichtige leeftijdspreiding is 

in het leerlingenbestand van SBO-scholen. In de praktijk is ook variatie te zien in de leeftijdspreiding bij de aanmeldingen 

per leerjaar. Het bestuur verwacht voor de komende jaren de volgende instroom en uitstroom naar het voortgezet 

onderwijs: 

 
     

    Verwacht verloop leerlingenaantal 1516 1617 1718 1819 

     

    Beginstand 220 200 190 195 

    Nieuwe aanmeldingen 40 30 30 30 

    Leerlingenbestand op teldatum 260 230 220 225 

    Tussentijds aangroei 2 5 5 5 

    Verwachting schoolverlaters -62 -45 -30 -30 

    Eindstand 200 190 195 200 
     

 
Bij het opstellen van de begroting is deze verwachting als uitgangspunt genomen bij de raming van de rijksvergoedingen. 
 

De gevolgen van fluctuaties in leerlingenaantal laten zich ook zien in de vergoedingen voor de materiële instandhouding. 

Het gaat hierbij om vergoedingen voor leerlinggebonden kosten en voor gebouwgebonden kosten. Hiervoor gelden de 

nadelen van de t-1 systematiek minder: de vergoedingen worden drie maanden na de leerlingentelling bijgesteld. De risico’s 

van verlaging van de leerlinggebonden vergoedingen zijn verwaarloosbaar; er worden minder kosten gemaakt bij minder 

leerlingen. Maar bij de gebouwgebonden kosten ligt het anders; steile terugloop van het leerlingenaantal leidt tot lagere 

vergoedingen. Het is echter niet eenvoudig om daarop in te spelen met een simultane reductie van de lasten voor 

bijvoorbeeld onderhoud en energie. In de sfeer van gebouwgebonden lasten kan forse krimp daarom effect hebben op 

het weerstandsvermogen. 
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Nevenactiviteiten 

 

Een tweede risico is gerelateerd aan de nevenactiviteiten van SBO Aquamarijn in het Primair Onderwijs in Noordwest 

Friesland. Vanuit SBO Aquamarijn worden ondersteunende diensten verleend aan andere scholen. De besturen van die 

scholen vergoeden de kosten van het personeel dat bij de dienstverlening ingezet wordt. Deze samenwerking was voor 1 

augustus 2014 geregeld in het ‘zorgplan’ van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School. Volgens bepalingen in 

de Wet op het Primair Onderwijs zijn de risico’s bij deze regeling dan grotendeels afgedekt.  

De dienstverlening aan het samenwerkingsverband heeft na 1 augustus 2014 echter een andere inbedding gekregen. Na de 

invoering van Passend Onderwijs zijn de samenwerkingsverbanden opgeschaald en is de ondersteuningsstructuur 

aangepast. In Friesland zijn de verantwoordelijkheden en taken bij de leerlingenzorg meer dan voorheen bij de individuele 

schoolbesturen belegd en de meeste varianten van samenwerking werden daarom niet geregeld in het 

‘ondersteuningsplan’. De gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor financiering en risico is als gevolg daarvan ook 

niet zondermeer door de Wet op het Primair Onderwijs afgedekt. SBO Aquamarijn regelt daarom vanaf augustus 2014 alle 

ondersteunende dienstverlening in bilaterale convenanten ‘voor gemene rekening en risico’; elk bestuur dat gebruik 

maakt van de diensten verbindt zich aan afspraken voor continuering van de afname. Omdat het om convenanten gaat is 

er een matig risico; verbreking van een convenant kan effect hebben in het weerstandsvermogen. 

 

Arbeidsconflicten 

 

Een derde risicofactor is het risico van arbeidsconflicten. Het bestuur schat in, dat het risico op SBO Aquamarijn relatief 

normaal is. De directie doet regelmatig klassenbezoeken, peilt periodiek de tevredenheid over de arbeidsomstandig-

heden bij de vierjaarlijkse risico-inventarisatie en -evaluatie en houdt jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

Niettemin moet er altijd rekening gehouden worden met mogelijke arbeidsconflicten met financiële gevolgen. De 

arbeidsverhoudingen worden daarom meegenomen in het risicoprofiel. Een arbeidsconflict kan gevolgen hebben in het 

weerstandsvermogen. 

 

Risicoprofiel 

 

Risicofactor Risicotaxatie Taxatie omvang van het risico 

 

Leerlingenaantal 

  

Steile groei   

- gevolgen voor personeel Groot Maximaal 2 fte OP LB  voor 1 schooljaar : 

€ 110.000 tot € 130.000 

-  gevolgen voor materieel Gering € 20.000 

Steile krimp   

- gevolgen voor personeel Gering   Afhankelijk van daling: (14 leerlingen = 1 fte OP) 

  Reserveren niet noodzakelijk ivm afdekking 

  risico bij Participatiefonds.  

- gevolgen voor materieel Matig   € 50.000  

Dienstverlening Expertiscentrum   

  1 fte ambulante begeleiding Groot   0,6 fte OP LB na 1-8-2017 voor 2 jaren: € 96.000 

  1 fte allround  0,27 fte groot 

0,73 fte gering 

  0,27 fte: € 10.000  

  0,73 fte: valt onder inspanningsverplichting t.a.v. 

  voormalig personeel Expertisecentra SO 

  0,6 fte psycholoog Matig   € 48.000 

Arbeidsconflicten Normaal   € 100.000 reservering gewenst 

 

Evaluatie van het risico 

 

Bij dit risicoprofiel is een weerstandvermogen van € 450.000 voldoende. De reserves van de stichting zijn ruimschoots 

voldoende om deze risico’s te pareren.  
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4     Verslag van de Raad van Toezicht 
 

 

In de loop van 2015 werd de Vereniging voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden omgevormd tot een 

stichting. Hierbij zijn bestuur en toezicht geregeld in afzonderlijke organen:  

 het bevoegd gezag wordt gevormd door het College van Bestuur (de directeur-bestuurder), dat de bestuurlijke 

verantwoordelijkheden uitoefent en de bestuurlijke taken uitvoert; 

 de Raad van Toezicht vormt het toezichthoudende orgaan, dat verantwoordelijk is voor het interne toezicht op het 

College van Bestuur.  

 

 

4.1    Samenstelling Raad van Toezicht 
 

Leden in 2015 

 

 S.R. Schadé-Fransen, voorzitter 

 J.J. Achterveld 

 W. Danhof 

 M.C. Koopmans-Brinkhuis 

 R. Planting 

 J.J. Vlasman 

 

 

4.2    Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht 
 

De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever ten aanzien van het College van Bestuur.  

 

De statuten van de stichting bepalen dat de raad toezicht houdt op het functioneren van het College van Bestuur bij de uitoefening 

van zijn bevoegdheden en de uitvoering van zijn taken: 

 de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de stichting,  

 de realisatie van het (meerjaren)beleid,  

 de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en 

 de vormgeving van de horizontale verantwoording.  

Tevens houdt de raad toezicht op de algemene gang van zaken binnen  de  stichting. 
 

De Raad van Toezicht is volgens de bepalingen in de Wet op het Primair Onderwijs belast met de taken: 

 het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan van de school;  

 het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur, en de 

afwijkingen van die code; 

 het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de 

middelen van de school verkregen op grond van de Wet op het Primair Onderwijs; 

 het aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht, en 

 het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de bovenstaande taken en uitoefening van de 

bevoegdheden . 

 

In de stichtingsstatuten is bepaald dat ook de goedkeuring van het treasurybeleid tot de bevoegdheden van de raad 

behoort. 

 

De toezichthouders staan de bestuurder – gevraagd en ongevraagd –  met raad  terzijde. Ze zijn een klankbord voor de 

bestuurder en gidsen waar dat nodig of wenselijk is. De toezichthouders weten goed wat er in de organisatie speelt en 

kunnen op grond daarvan de voor het toezicht relevante kritische vragen stellen. 
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4.3    Intern toezichtkader  
 

Voor de uitoefening van het algemene toezicht naast de wettelijk vastgelegde taken heeft de SCSBO een  intern 

toezichtkader beschreven. In dit toezichtkader zijn uitspraken en ijkpunten vastgelegd, die de raad in staat stellen om het 

beleid van de bestuurder te toetsen. De uitspraken hebben betrekking op de uitoefening van het bestuur in het algemeen 

en op het bestuursbeleid zoals dat vorm krijgt binnen de beleidsterreinen Leerlingen, Onderwijs en Identiteit, Personeel en 

Organisatie, Financiën en Beheer, Huisvesting en Materieel en Communicatie en Kwaliteit.  
 

De ijkpunten  zijn onder andere: 

 De bestuurscode wordt nageleefd. 

 De missie is duidelijk en het bestuur heeft een visie geformuleerd. 

 Er is een strategisch meerjarenbeleid geformuleerd.  

 Het bestuur stelt voor de vijf beleidsterreinen richtinggevende documenten op waarin het beleid voor meerdere jaren 

wordt gepland. 

 De bedrijfsvoering voldoet aan professionele standaarden. 

 De bestuurder draagt zorg voor goede relaties met de leerlingen, de ouders, de medewerkers en de 

medezeggenschapsraad. 

 De bestuurder draagt zorg voor goede relaties met externe stakeholders. 

 

In de vergadering van de interne toezichthouders met de directeur-bestuurder worden volgens een meerjarenrooster 

onderwerpen geagendeerd over de hierboven vermelde beleidsdomeinen. Daarbij verantwoordt de directeur het 

voorgenomen beleid en de resultaten van het beleid naar:  

 de koers die wordt aangegeven in het strategische plan van de stichting of in het bestuurlijk toetsingskader, 

 de naleving van de wettelijke bepalingen, 

 de rechtmatigheid en doelmatigheid bij de bestemming en aanwending van de rijksmiddelen, 

 de doelstellingen van het beleid, 

 de resultaten en de effecten van het uitgevoerde beleid. 

 

 

4.4    Activiteiten in 2015 
 

De directeur-bestuurder en raad van toezicht vergaderden in 2015 zeven keer. Alle vergaderingen waren gezamenlijk.  
In 2015 stonden tijdens de vergaderingen een aantal onderwerpen meerdere keren centraal:  

 het omvormen van de vereniging naar een stichting; 

 het aanpassen van statuten, bestuursreglementen, managementstatuut en functieprofiel directeur-bestuurder aan de 

nieuwe situatie; 

 het volgen van de ontwikkelingen en risico’s van de transitie in het onderwijs naar passend onderwijs en de wijzigende 

relaties en samenwerkingen; 

 het volgen van en adviseren over de ontwikkelingen rond het faillissement van OSG Metrium, de partij die de 

financiële en personele administratie voor de stichting verzorgde; 

 het verbeteren van het toezichtkader en het uitwerken van de verschillende rollen die raad van toezicht heeft: 

werkgever, controleur, adviseur en monitor. 

Het bestuursbeleid werd in 2015 volgens de vastgestelde (meerjaren)planning besproken. Daarnaast zijn onder meer de 
volgende besluiten genomen: 

 Het jaarverslag over 2014 werd goedgekeurd.  

 De opdracht aan Deloitte accountants voor het controleren van de jaarrekening en het jaarverslag werd 

gecontinueerd.  

 Op basis van de accountantsrapportage en het verslag van de onderwijsinspectie werd vastgesteld dat het bestuur de 

wettelijke verplichtingen naleeft, dat de middelen rechtmatig werden verworven en doelmatig en rechtmatig werden 

ingezet ten behoeve van het onderwijs op SBO Aquamarijn.  

 De toezichthouders stelden vast dat de Code voor goed bestuur wordt nageleefd.  

 De begroting voor 2016 werd goedgekeurd.  

In het kader van professionalisering heeft de raad van toezicht in september een themamiddag gehad, waarin de 
verschillende rollen van de raad van toezicht werden uitgediept onder externe begeleiding van het Instituut voor 
Governance en Leiderschap.  
 



29 

 

 

4.5   Vergoedingen bestuurder en leden van de Raad van Toezicht 
 

Het salaris van de directeur-bestuurder is nog overeenkomstig de functiewaardering van een directeur met bestuurlijke 

taken vastgesteld op niveau DC (CAO Primair Onderwijs). In 2016 zal de functie opnieuw worden gewaardeerd, waarna de 

beloning afgestemd zal worden op de CAO voor bestuurders in het onderwijs. 

 

De vergoeding voor de interne toezichthouders is voor 2015 vastgesteld op € 1.140. 

De vergoeding voor de voorzitter is voor 2015 vastgesteld op € 2.281. 

De vergoedingen worden in principe jaarlijks met 3% worden verhoogd. 

De vergoedingen voor de toezichthouders bestuursleden blijven hiermee ruimschoots binnen de normen die door de 

wetgever bepaald zijn. 

 

In de jaarrekening is de bijlage opgenomen met alle informatie conform de Wet Normering Topinkomens.  
 

 

 

 

 

 

 

 


