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Voorwoord 

 

In het jaarverslag over 2019 leggen het bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Speciaal 

Basisonderwijs te Leeuwarden publiek verantwoording af van het door de instelling gevoerde beleid. 

De stichting is ontstaan uit rechtsvoorgangers, die het doel hadden om in de regio Noordwest Friesland te voorzien 

in een passend aanbod voor primair onderwijs aan kinderen met een stagnerende ontwikkeling op school. Sinds 

2000 wordt de doelstelling gerealiseerd met de instandhouding van een school voor christelijk speciaal 

basisonderwijs – SBO Aquamarijn te Leeuwarden – en met een voorziening voor ambulante ondersteuning van 

reguliere basisscholen in de regio bij de realisatie van passend onderwijs voor hun leerlingen. Op de teldatum 1 

oktober 2019 stonden 293 leerlingen ingeschreven bij SBO Aquamarijn.  

 

De onderwijsresultaten van de school zijn goed; bij de jaarlijkse peilingen wordt steeds vastgesteld dat de meeste 

leerlingen zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Voor alle leerlingen wordt bij plaatsing een individueel 

ontwikkelingsperspectief opgesteld op basis van de cognitieve mogelijkheden en een taxatie van de bevorderende 

en belemmerende factoren bij de ontwikkeling. In dit perspectief wordt een uitstroomverwachting bepaald en wordt 

een plan van aanpak beschreven. De gerealiseerde uitstroom naar de verschillende categorieën in het 

vervolgonderwijs was in 2019 grotendeels gelijk aan de verwachting.  

 

Bij bestuur en toezichthouders leven geen zorgen over de continuïteit van de instelling. De school is opgenomen in 

het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO in Friesland als een van de ondersteuningsvoorzieningen 

van het verband. De onderwijskwaliteit werd door de onderwijsinspectie in de afgelopen jaren steeds gunstig 

beoordeeld. De school is door de inspectie ondergebracht bij de toezichtvariant ‘basistoezicht’, wat betekent dat er 

geen aanwijzingen zijn voor wezenlijke tekortkomingen. Essentiële elementen, zoals het pedagogisch klimaat, de 

taakgerichte werksfeer, de doorgaande evaluaties van het onderwijs en de planmatige aanpak van 

onderwijsverbeteringen werden door de inspectie als goed beoordeeld.  

 

De school heeft bij de realisatie van zijn doelstellingen wet- en regelgeving nageleefd en besteedt de door de 

overheid beschikbaar gestelde middelen doelmatig. In dit jaarverslag wordt daarvan op onderdelen verantwoording 

afgelegd. 

 

Het leerlingenaantal in SBO Aquamarijn laat nog steeds een gestage groei zien, waar de SBO-scholengroep in 

Friesland de afgelopen jaren een terugval in aanmeldingen zag. De reputaties van de school en van het 

expertisecentrum EC Briljant zijn goed. Ouders, andere onderwijsinstellingen en zorginstellingen waarderen de 

kwaliteiten van het onderwijs en de expertise van het EC. 

 

Niettemin zijn er onzekerheden die risico’s kunnen vormen voor de continuïteit van de onderwijskwaliteit. 

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt laten zien dat het tekort aan leraren in de nabije toekomst alleen maar groter zal 

worden. Het bestuur van de instelling weet zich daarbij afhankelijk van moeilijk te beïnvloeden externe factoren. 

Intern kan goed bestuur ertoe bijdragen dat de instelling door de medewerkers ervaren wordt als een fijne plek om 

te werken. Een plek waar leraren zich als professional kunnen ontplooien, waar ze zich gewaardeerd weten en waar 

ze existentieel kunnen ervaren hoe wezenlijk en zinvol hun bijdrage is aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen 

tot competente, autonome en sociale volwassenen. 

 

Maart 2020 

J.N. Teerenstra, directeur-bestuurder 
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1. Het schoolbestuur 
 

1.1 Organisatie  
 

Contactgegevens 

 Naam schoolbestuur : Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden 

 Bestuursnummer  : 40636 

 Adres   : Brandemeer 35, 8918 CT Leeuwarden 

 Telefoonnummer  : 058-2662271 

 Email   : j.teerenstra@sbo-aquamarijn.nl 

 Website   : www.sbo-aquamarijn.nl 

 

Contactpersoon  

Met wie kan er contact op worden genomen met vragen naar aanleiding van het bestuursverslag? 

 Naam contactpersoon : J.N. Teerenstra 

 Functie   : Directeur-bestuurder 

 Telefoonnummer  : 06-10889885 

 

Overzicht scholen 

 Naam school  : SBO Aquamarijn 

Meer informatie over de school te vinden op: 

1. Website school: 

http://www.sbo-aquamarijn.nl/ 

2. Website ‘Scholen op de Kaart’: 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/9235/Christelijke-School-voor-Speciaal-Basisonderwijs-Aquamarijn 

 

Juridische structuur 

De juridische structuur is een Stichting. 

 

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. 

 

Governance Code 

In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van 

bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Het bestuur van de stichting handhaaft als 

zodanig de code. Bij toepassing van deze code wordt op geen punten afgeweken. 
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Functiescheiding  

De Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs vormt het uitgangspunt voor de inrichting van het bestuur van de 

SCSBO.  In de statuten van de SCSBO is bepaald dat er een duidelijke scheiding wordt gerealiseerd tussen bestuur en 

intern toezicht. De voorbereiding, vorming en uitvoering van het bestuursbeleid zijn 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.  

 

Bestuur  

 

 Naam  : J.N. Teerenstra 

 Functie   : Directeur bestuurder 

 

Intern toezichtsorgaan 

Het intern toezichtsorgaan, in deze de Raad van toezicht, bestaat uit een zestal leden. 

 

 Naam      : Mw. A. Dullemond 

 Functie       : Voorzitter 

 Aandachtsgebied en /of commissies (optioneel)  : Algemene zaken en renumeratiecommissie 

 

 Naam      : Dhr. M. van Hoewijk 

 Functie       : Vice-voorzitter 

 Aandachtsgebied en /of commissies (optioneel)  : HR, algemene zaken en renumeratiecommissie 

 

 Naam      : Dhr. W. Danhof 

 Functie       : Lid 

 Aandachtsgebied en /of commissies (optioneel)  : Kwaliteitscommissie 

 

 Naam      : Dhr. C. Vos 

 Functie       : Lid 

 Aandachtsgebied en /of commissies (optioneel)  : Kwaliteitscommissie 

 

 Naam      : Dhr. J. Postma 

 Functie       : Lid 

 Aandachtsgebied en /of commissies (optioneel)  : Auditcommissie Financiën 

 

 Naam      : Dhr. G. Luinstra 

 Functie       : Lid 

 Aandachtsgebied en /of commissies (optioneel)  : Auditcommissie Financiën 

 

Het jaarverslag van de Raad van toezicht 2019 is als bijlage toegevoegd aan het bestuursverslag 2019 

 

Medezeggenschap 

De instelling heeft, zoals benoemd, een medezeggenschapsraad bestaande uit een zestal leden, drie oudergeleding 

en 3 personeelsgeleding. 

 

Het jaarverslag 2019 van de MR is als bijlage toegevoegd aan het bestuursverslag 2019. 
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1.2 Profiel 

Missie & visie en hoofdlijnen strategisch beleid 

De SCSBO is er ten behoeve van leerlingen in het basisonderwijs die zich in het reguliere onderwijs onvoldoende 

kunnen ontwikkelen als gevolg van lichte cognitieve beperkingen of lichte gedragsproblemen. De stichting is 

opgericht om erin te voorzien dat deze leerlingen zich ondanks hun beperkingen of problemen in het basisonderwijs 

kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. 

 

Sinds 2014 voert de overheid het beleid ‘passend onderwijs’. In dat kader zijn alle schoolbesturen in het PO 

aangesloten bij een van de regionale samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs, dat ervoor moeten zorgen 

dat voor elke leerling een passende onderwijsomgeving gerealiseerd kan worden. Waar mogelijk in de reguliere 

basisschool, zo nodig in een van de ondersteuningsvoorzieningen van het samenwerkingsverband. SBO Aquamarijn 

is zo’n ondersteuningsvoorziening in het Samenwerkingsverband Friesland PO. 

 

Al sinds de inrichting van de voorziening als Speciale Basisschool volgt de stichting het motto: speciaal onderwijs als 

het moet, regulier onderwijs als het kan. De instelling heeft daartoe een tweeledige functie:  

 De speciale basisschool biedt een alternatief voor leerlingen die in het reguliere basisonderwijs onvoldoende 

ondersteuning kunnen krijgen.  

 De speciale basisschool deelt zijn expertise op het gebied van passend onderwijs met het reguliere onderwijs om 

bij te dragen aan een betere afstemming van het reguliere onderwijs op leerlingen met een stagnerende 

ontwikkeling op school om verwijzing naar een speciale school zo mogelijk te voorkomen. 

 

De SCSBO hanteert vier cruciale kwaliteitscriteria voor zijn instelling: 

 Het onderwijs sluit aan bij de dynamiek in de hulpvragen van de scholen en past de opvangcapaciteit daarbij aan. 

 De leerlingen ontwikkelen zich adequaat aan hun mogelijkheden. 

 De school is een ondersteuningsprofessional. 

De rol van de leraren is cruciaal; zij zijn als eersten verantwoordelijk voor het antwoord op het appèl van de 

leerling. De stichting vindt het daarom van groot belang dat de leraren zich optimaal kunnen ontwikkelen tot 

responsieve professionals en dat zij in een onderwijsomgeving kunnen werken die hen stimuleert en faciliteert 

om het onderwijs af te stemmen op de behoeften van de leerling.  

 Het bestuur en management van de instelling is strategisch en onderwijskundig sterk geprofileerd. 

 

Deze kwaliteitscriteria vormen tevens de belangrijkste doelstellingen bij de organisatieontwikkeling van de 

instelling.  

 

De strategische lijn wordt doorlopend geijkt aan de ontwikkelingen in de omgeving en de interne capaciteiten om op 

die ontwikkelingen in te spelen. De kernthema’s voor het strategisch beleid werden 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 van de PO-raad. 

 Het onderwijs wordt verzorgd door competente leraren 

 in een functionele en krachtige organisatie. 

 De school volgt de dynamiek in de ondersteuningsvragen en richt de dienstverlening voor het 

samenwerkingsverband daarop in. 

 

In het schooljaar 2019 -2020 wordt het strategisch beleid herijkt en wordt er een nieuw meerjarenplan met hieraan 

gekoppelde jaarplannen verder uitgewerkt.  
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Kernactiviteiten 

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

 Het beleid van de school wordt afgestemd op de missie, doelstellingen en kernwaarden 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 veranderende maatschappelijke en onderwijskundige contexten. 

 

Toegankelijkheid & toelating 

SBO Aquamarijn 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 profiel 

geeft het kader aan van de afstemmingsmogelijkheden van de school en de extra ondersteuning die de school kan 

bieden.  

 

1.3 Dialoog  

 

Belanghebbenden 

Samenwerking met andere besturen en organisaties  

Het SCSBO valt onder 1 samenwerkingsverband; het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Fryslân (SWV PO 

Fryslân). Binnen deze setting verzorgt de school SBO Aquamarijn het speciaal basisonderwijs in Friesland tezamen 

met de andere SBO-scholen in de regio.   

 

De SCSBO is op bestuurlijk niveau tevens aangesloten bij het landelijk netwerk SBO, het netwerk SBO Friesland en bij 

de coöperatie van besturen van het Christelijke Basisonderwijs in Friesland (CBOF). Deze bijeenkomsten worden 

door de directeur-bestuurder bezocht, evenals de LEJA (Leeuwarder Educatieve Jeugd Agenda), en overige 

onderwijs-overleggen van de gemeente Leeuwarden.   

 

 Onderstaand een overzicht van de, in deze context, belangrijkste partners.  

 

Belanghebbende 

organisatie of groep 

Beknopte omschrijving van de samenwerking of dialoog 

Medezeggenschapsraad Structureel overleg conform WMS 

Ouderraad Structureel overleg gericht op ouderparticipatie 

Leerlingraad Structureel overleg gericht op leerlingparticipatie 

Gemeente  LEJA Gemeentelijk overleg 

SWV Overleg in het kader van plaatsingen etc./ plaatsingsmogelijkheden 

Gemeente Overleg in het kader van zorg in de school, Project jeugdondersteuners 

Besturen 

onderwijsorganisatie PO 

Overleg in het kader van samenwerking Expertisecentrum 

Overleg in het kader van (strategische) samenwerking 

Jeugdzorginstellingen Ten behoeve van (individuele) zorg en ondersteuning leerlingen 

VO instellingen Overleg in het kader van samenwerking tbv leerlingdoorstroom 

SBOF Netwerkbijeenkomsten directie/besturen SBO scholen Friesland 

CBOF Coöperatie;  besturenoverleg Christelijk Basisonderwijs Friesland 
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Klachtenbehandeling 

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 2019 

waren er geen formele klachten. 

 

De klachtenregeling als zodanig staat gepubliceerd op de website van de school. 

 

Bijzondere thema’s uit wet- en regelgeving 

Prestatiebox 

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

doelen 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 2019 ontvangen subsidies in het kader 

van de Prestatiebox werden geheel besteed aan scholing van het personeel.  

 

Herbenoemingsverplichtingen 

Er waren in 2019 geen ‘eigen’ wachtgelders. 

 

Onderwijsachterstanden 

Het bestuur heeft in 2019 geen middelen ontvangen in het kader van het onderwijsachterstandbeleid 
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2. Verantwoording beleid 
 

2.1 Onderwijs & kwaliteit 
 

Onderwijskwaliteit  

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 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.   

• Het bestuur ziet erop toe dat in de plannen voor schoolontwikkeling de resultaten van de zelfevaluaties worden 

betrokken.   

• Daarnaast zal het bestuur de resultaten van de periodieke schoolonderzoeken door de inspectie, waar nodig, 

verwerken in de programma’s voor schoolontwikkeling.   

• Het bestuur koerst op een dynamiek van de onderwijsorganisatie die spoort met de bewegingen in het 

scholenveld waar SBO Aquamarijn mee samenwerkt. Een school voor SBO is een dienstverlenende instelling, die 

aangepaste onderwijsarrangementen realiseert ten behoeve van leerlingen aan wie de reguliere scholen geen 

passend onderwijs kunnen bieden. Het bestuur blijft alert op deze functie, met alle implicaties voor 

noodzakelijke investeringen.  
 

 

Kwaliteitspeilingen; Algemeen  

Voor de interne kwaliteitsbepaling wordt er systematisch gebruik gemaakt van het WMK-EC. Daarvoor worden per 

onderdeel (kwaliteitsaspect)/ vakgebied eigen kwaliteitskaarten aangemaakt. Deze kwaliteitskaarten zijn in 

samenspraak met het team opgesteld. Daarmee wordt de betrokkenheid van het team bij het systeem van 

kwaliteitszorg verhoogd.   

Er worden elk jaar diagnoses (beoordeling indicatoren en kernkwaliteiten) uitgevoerd volgens onderstaand schema. 

Naast de diagnoses WMK-EC wordt tweejaarlijks een ouderenquête uitgevoerd. De ouderenquête en 

leerlingenenquête zijn afgestemd op de onderdelen, die in het onderstaande schema zijn aangegeven. Daarmee zijn 

beide peilingen goed met elkaar te vergelijken ten behoeve van de nadere analyse.  

Ook de opbrengsten worden jaarlijks in kaart gebracht en geanalyseerd, daarnaast wordt het onderdeel 

“Opbrengstengericht werken” één keer in de 4 jaar beoordeeld.  

Voor de externe kwaliteitsbepaling wordt er gebruik gemaakt van de inspectierapporten.  
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De algemene kwaliteitspeilingen worden volgens onderstaand schema ingezet:  

  

     Kwaliteitscyclus SBO 2018 - 2022  

  OP. ONDERWIJSPROCES  jaar 1  jaar 2  jaar 3  jaar 4  

     2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  

OP 1  Aanbod    

   

  

   

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OP 2  Zicht op ontwikkeling en begeleiding  

OP 3  Didactisch handelen  

OP 6  Samenwerking  

OP 8  Toetsing en afsluiting  

  SK. SCHOOLKLIMAAT  jaar 1  jaar 2  jaar 3  jaar 4  

     2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  

SK 1  Veiligheid  

  
  

  
  

SK 2  Pedagogisch klimaat  

  OR. ONDERWIJSRESULTATEN  jaar 1  jaar 2  jaar 3  jaar 4  

     2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  

OR 1  Resultaten  

  

        

OR 2  Soc. en maatsch. competenties  

OR 3  Vervolgsucces  

  KA. KWALITEITSZORG EN AMBITIE  jaar 1  jaar 2  jaar 3  jaar 4  

     2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  

KA 1  Kwaliteitszorg  

     

  

   

KA 2  Kwaliteitscultuur  

KA 3  Verantwoording en dialoog  

  Aanvullend  jaar 1  jaar 2  jaar 3  jaar 4  

     2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  

  Beleid en organisatie  

    

    

  

  

  Ouderenquête  

  Leerlingen-enquête  

 

 

 

Kwaliteitspeilingen; per vakgebied  

De verschillende vakgebieden worden volgens onderstaand schema geëvalueerd (via diagnose WMK a.d.h.v. 

de eigen school-specifieke kwaliteitskaart van het betreffende vakgebied). Doel is, om in de 4- jarige cyclus, alle 

vakken nader onder de loep te hebben genomen ( Diagnose + procedure borging)  

  

Het schema kan evt. worden afgestemd op verbeteringstrajecten van de (kern)vakgebieden per school. Uitkomsten 

van de peiling kunnen van invloed zijn op het schoolontwikkelingsplan (SOP).  
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De vakspecifieke kwaliteitspeilingen worden volgens onderstaand schema ingezet:  

  

  jaar 1  jaar 2  jaar 3  jaar 4  

Vakspecifieke Onderdelen  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  

Mondelinge Taal             

Technisch en Begrijpend lezen             

Spelling          

Schrijven              

Rekenen en wiskunde              

Oriëntatie mens en wereld             

Media en ICT          

Soc. em. ontwikkeling en spelontwikkeling             

Identiteit          

Creatieve Vorming             

Bewegingsonderwijs/motorische ontwikkeling             

  

Op SBO Aquamarijn staan de navolgende zaken centraal:  

• Vergroting van de deskundigheid van de leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel, met name bij het 

afstemmen op verschillen in leerontwikkeling tussen de leerlingen en op omgaan met gedragsproblematiek.  

• Verbetering van de leerresultaten 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 (burgerschapsvorming).  

• Evalueren en waar nodig bijstellen van het School-ondersteuningsprofiel (SOP) om effectief leerlingen op te 

kunnen blijven nemen voor wie in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân een passende 

voorziening nodig is.  
 

Hoofdlijnen en resultaten uit het nog actuele meerjarenplan 2015-2019 en (eind)jaarplan 2019 

• Sinds 2016 werkt de school aan het onderwijsontwikkelingsprogramma Opbrengstgericht Werken. Doel van dit 

programma is competentie van leraren in planning van het onderwijs op basis van de individuele opbrengst-

verwachtingen, evaluatie van gerealiseerde prestaties en plannen van interventies bij achterblijvende 

vorderingen.  

• In 2019 werd verder gewerkt aan het reken- en taalonderwijs. Daarbij is de dekking van de programma’s naar de 

kerndoelen voor het basisonderwijs verbeterd en is de preventieve begeleiding van leerlingen met een 

stagnerende ontwikkeling versterkt. De programma’s zijn beter afgestemd op de ontwikkelings- en 

uitstroomperspectieven.  

• Voor Wetenschap en Techniek is gewerkt aan een programma dat dekkend is naar de kerndoelen. Dit is nog niet 

afgerond. 

• Het leerlingenadministratiesysteem is aangepast met uitgebreide mogelijkheden om leerlingenprestaties en 

schoolprestaties te analyseren. 

• De borging van de methodiek Geef-me-de-vijf voor een adequate afstemming op de ondersteuningsbehoeften 

van leerlingen met problematiek in het autismespectrum blijft op de agenda. Met nadruk en extra inzet ook voor 

medewerkers die nieuw de school binnen zijn gekomen. 
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• Het veiligheidsbeleid is geanalyseerd, geëvalueerd, herzien en opnieuw gedocumenteerd, protocollen zijn 

vastgelegd. 

• Er is een traject gevolgd voor versterking van het muziekonderwijs. Het onderwijs is dekkend naar de 

kerndoelen, medewerkers zijn bijgeschoold. 

• Actiepunten uit de Risicoinventarisatie en -evaluatie zijn uitgevoerd volgens het plan van aanpak. 
 

Voor alle leerlingen wordt voor of direct na de inschrijving een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Daarin wordt 

voor de kritische vaardigheidsgebieden (leesvaardigheid, leesbegrip, spellingsvaardigheid en rekenvaardigheid) een 

verwachting van de leeropbrengst opgenomen. Op basis daarvan wordt een uitstroomperspectief gegeven. Bij de 

eindtoetsing in 2019 bleek 92% van de leerlingen die doorstroomden naar het voortgezet onderwijs te kunnen 

presteren op het niveau dat aansluit bij hun individuele ontwikkelingsperspectief.  

 
Uitstroom en doorstroom van leerlingen naar andere vormen van onderwijs (eindgroepen en tussentijds) 
 

Uitstroomgegevens  2015 2016 2017 2018 2019 

 HAVO  - - 1 - - 

VMBO  - 2 4 1 2 

VMBO met LWOO  24 35 17 20 17 

Praktijkonderwijs  10 20 22 18 17 

Uitstroomgegevens  2015 2016 2017 2018 2019 

Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 3 - - 1 - - 

Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 4 2 2 2 - 1 

Doorstroom SBO > SO  1 2 3 5 13 

Terugstroom > BaO - - 2 - 1 

Thuiszitters - - - - - 

 

 

Onderwijsresultaten 

Kijk voor de specifieke onderwijsresultaten van SBO Aquamarijn op scholenopdekaart.nl en/of de website van de 

school, sbo-aquamarijn.nl 

 

Inspectie  

In 2019 is geen inspectiebezoek geweest. 

 

Visitatie 

In 2019 is heeft geen bestuurlijke visitatie plaatsgevonden.  

 

Passend onderwijs 

Passend onderwijs binnen SBO Aquamarijn wordt uitgevoerd in de context en vanuit het 

schoolondersteuningsprofiel, te vinden op de website van de school. De doelen zoals deze hier staan benoemd zijn 

uitgevoerd en behaald. Met name het hiaat in de ondersteuning op rekenonderwijs is ingevuld.  

 

Voorts is hieronder genoemde bekostiging volledig aangewend ten behoeve van de specifieke 

onderwijsondersteuning van de individuele leerlingen. In de reguliere plaatsingssetting, maar ook ten behoeve van 

de arrangementsplaatsingen en ondersteuning in het kader van de zware ondersteuning. 
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De impact van het beleid Passend Onderwijs 

De ambitie van het beleid Passend Onderwijs is dat in de reguliere scholen steeds meer adequate ondersteuning aan 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften geboden kan worden. Niettemin is bij de invoering van Passend 

Onderwijs in 2014 echter bepaald dat het speciaal basisonderwijs zal blijven bestaan als ondersteuningsvoorziening 

van de regionale samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs. Maar gezien de ambities van de overheid en de 

schoolbesturen verwachtte het bestuur van de SCSBO wel dat het aantal verwijzingen naar het SBO mettertijd zou 

dalen. Inmiddels is gebleken dat de voorziene daling zich niet heeft aangediend en er thans geen aanwijzingen zijn 

dat dit de komende tijd zich als zodanig zal aandienen. In 2018 nam het leerlingenaantal in het SBaO weer enigszins 

toe en was er een aanzienlijke leerlingengroei binnen SCSBO. In 2019 heeft deze groei zich als zodanig doorgezet en 

het bestuur verwacht dat dit ook het komende schooljaar nog van toepassing zal zijn.  

 

De impact van andere politieke of maatschappelijke ontwikkelingen 

In de omgevingsverkenningen bij het strategisch beleid van de instelling signaleert het bestuur naast de effecten van 

Passend Onderwijs en de demografische ontwikkeling ook de mogelijke impact van andere politieke en 

maatschappelijke ontwikkelingen. In het verband van de jaarverslaglegging worden twee zaken daaruit genoemd die 

hebben geleid tot aanpassing van het beleid van de instelling. 

 

Sociaal-culturele ontwikkelingen 

Er wordt een toename van leerlingen met een bijzondere sociaal-cognitieve informatieverwerking geconstateerd. De 

begeleiding van deze kinderen vergt specifieke onderwijskundige en pedagogische vaardigheden van de leraren. Het 

bestuur heeft daarom de afgelopen jaren het personeel intensief geschoold in de afstemming op deze leerlingen. Dit 

heeft geresulteerd in de erkenning van de school als gespecialiseerde onderwijsinstelling voor kinderen met 

autisme-verwante problemen. Onderhoud van dit specialisme is nodig; (nieuwe) leraren en begeleiders zullen hun 

kennis en vaardigheden op peil moeten hebben om aan adequaat aan de ondersteunings- behoeften van deze groep 

te kunnen voldoen. De scholings- en trainingsprogramma’s zijn relatief kostbaar. 

 

Technologische ontwikkelingen 

De snelle ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie zijn van invloed op de inrichting van het 

onderwijs. Leermiddelen en leermethoden worden in snel tempo gedigitaliseerd. De mogelijkheden van de digitale 

techniek om gegevens te verzamelen en te analyseren leiden tot steeds meer eisen aan de leerkrachten om de 

ontwikkeling van de leerlingen te plannen, te volgen en te analyseren. Bijblijven in de ontwikkelingen van de digitale 

leeromgeving en administratieve techniek vergt aanzienlijke investeringen, zowel financieel als in professionele 

vaardigheden. 

 

 

Onderwijskundige ontwikkelingen 

 De focus van de overheid en de externe toezichthouders op de opbrengsten van het onderwijs heeft de 

afgelopen jaren geleid tot een toezicht- en verantwoordingskader, waarin de resultaten van het onderwijs in 

termen van kwantificeerbare vaardigheidsgroei een scherp accent kregen. SBO Aquamarijn heeft zijn 

kwaliteitsbeleid volledig afgestemd op de criteria en indicatoren voor goed onderwijs en opbrengstgerichtheid, 

zoals ze omschreven worden in de toezichtkaders van de onderwijsinspectie. Dat werkt. Bij de evaluaties van de 

SVW

SWV/bijdrage 18/19 325.126       

SWV/aanvulling 18-19 20.309         

SWV PO 21-01 extra uitkering schooljaar 18/19 676               

SWV/bijdrage 19/20 275.243       

SWV PO 21-01 extra uitkering schooljaar 19/20 1.129           

Totaal ontvangen in 2019 622.483       
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onderwijsinspectie blijkt steeds weer dat de kwaliteit van het onderwijs op SBO Aquamarijn aan de standaarden 

voldoet en geen risico’s laat zien. 

 Uit internationaal onderwijskundig onderzoek wordt steeds duidelijker hoe essentieel de rol van de leraar is bij 

de resultaten van het onderwijs. Leerkrachten met de juiste professionaliteit maken het verschil, zij zijn de 

hoofdrolspelers in het onderwijsproces. De school richt zich bij de interne kwaliteitszorg dan ook vooral op de 

competenties van de leraar. Het bestuur stimuleert dat de leraren hun professionele vaardigheden blijven 

ontwikkelen en geeft daaraan ook bij het vaststellen van de budgetten hoge prioriteit. 

 

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.  

 

Krachtig aanbod van ambulante expertise  

De SCSBO zal zich duidelijk blijven profileren in de regio als breed expertisecentrum voor Passend Onderwijs. In de 

visie van de SCSBO is het van belang om die expertise te delen met scholen voor regulier onderwijs, temeer waar de 

ambities bij het beleid Passend Onderwijs uitgaan naar verbetering van de afstemming van het onderwijs in de 

reguliere scholen op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarom wil het bestuur een goede 

dienstverlening aan het onderwijs in de omgeving continueren met een professionele voorziening voor ambulante 

ondersteuning. Op langere termijn blijft de ambulante inzet van de expertise van SCSBO bij de reguliere basisscholen 

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. 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 meerjaren-formatieplanning zal hierop worden afgestemd.  

 

Contractactiviteiten.  

Met ingang van 1 april 2019 is SCSBO een samenwerking aangegaan met de gemeente Leeuwarden betreffende het 

project Jeugdondersteuners, dit voor de periode van een jaar te weten tot en met 31 maart 2020. SCSBO heeft in 

detachering een drietal medewerkers die als Jeugdondersteuner worden ingezet binnen een drietal gewezen IKC’s in 

de gemeente Leeuwarden. De SCSBO is voornemens om deze samenwerking als zodanig te continueren, mits hiertoe 

ook wordt besloten door de vertegenwoordiging van de gemeente en de participerende besturen. Uitgangspunt 

hierbij is dat de betrekking van de jeugdondersteuners, in de bedoelde en huidige opzet, en de eventuele uitbreiding 

op termijn van de formatieve inzet, een aanvulling kan en zal zijn op het expertise-aanbood vanuit de stichting. De 

intentie is uitgesproken om de huidige opzet, inhoudelijk maar ook in financiering, voort te zetten voor een jaar en 

mogelijk op termijn een structurele inzet. 

 

 

2.2 Personeel & professionalisering 
 

Het personeelsbeleid heeft een aantal pijlers:  

• De organisatie voert een competentiebeleid, dat erop 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, uitgaande van de mogelijkheden zoals ook gesteld 

binnen de CAO-PO.  
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• 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 primair 

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, vanuit een preventieve houding en context, 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 het management van de school met specifieke planningen en controlesystemen. 

• Het in stand houden van een “platte” en kleinschalige organisatiestructuur, waarbij de leidinggevenden direct 

contact houden met de uitvoerende professionals. 

• Een verantwoorde 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 verlof) is een 

personeelsvoorziening aangelegd. Een kwantificering en verwerking van de risico’s en verplichtingen met 

betrekking tot deze voorziening werd gedaan door het administratiekantoor Onderwijsbureau Meppel, dit 

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 stichting.  

 

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. In 2019 werd gemiddeld in totaal 41,56 fte ingezet 

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

bestuur ook in 2020 een aanzienlijke groei van het aantal leerlingen verwacht, is bij de meerjarenformatieplanning 

een uitbreiding opgenomen. De MR heeft in 2019 ingestemd met het meerjarenformatieplan. 

       Overzicht formatie 2018 2019 

Aantal personeelsleden 59 61 

FTE gemiddeld 37,62 40,68 

Leerlingaantal 1/10 262 293 

Managementratio 7,6% 7,2% 

OOP ratio 26,8% 30,6% 

OP ratio 65,6% 62,3% 

Parttime ratio 69,5% 63,4% 

 

Competentiebeleid  

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

competente leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Professionele medewerkers zijn essentieel voor 

kwalitatief goed onderwijs. Het bestuur streeft ernaar voldoende gekwalificeerd personeel in dienst te hebben en 

heeft daartoe een ruim budget geïnvesteerd en begroot in individuele scholing, teamscholing of in andere varianten 

van deskundigheidsbevordering.   

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 het kader van de persoonlijke ontwikkelingsplanning worden gesprekken gevoerd met alle medewerkers. In deze 

gesprekken ligt het accent op het persoonlijk functioneren en de professionele ontwikkeling. Het management 

maakt hierbij in hoofdzaak gebruik van de module MOOI, met hierin de nadruk op competentieversterking en 

zelfontwikkeling van medewerkers. 
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Arbo en verzuim  

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

ArboUnie/MkBasics. In 2019 is het ziekteverzuim gelijk gebleven ten opzichte van 2018. De kosten voor vervanging 

bij verzuim van directie, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel konden in de meeste gevallen 

gedeclareerd worden bij het Vervangingsfonds. 

 

De arbeidsomstandigheden werden beoordeeld aan de hand van de uitvoering van het Plan van Aanpak 2015-2019, 

gebaseerd op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die in April 2015 door de ArboUnie/MkBasics werd 

gedaan. In Mei 2019 is er wederom een RI&E uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn en worden uitgezet in een plan 

van aanpak 2020-2024, waarop de beoordelingen ook weer zullen worden uitgevoerd. 

 

 

 
  

 
 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Verzuimpercentage incl. langdurig ziekteverzuim SCSBO 6,5% 6,5% 5,4% 5,4% 

Landelijk ziekteverzuimpercentage sbao/so * 7,0% 6,7,0% 7,0% nnb 

 

*  Verzuimonderzoek PO/VO  DUO 2018 

 

Uitkeringen na ontslag 

Er zijn in het jaar 2019 geen uitkeringen na ontslag uitgekeerd. 

 

Aanpak werkdruk 

SBO Aquamarijn ontving een additionele rijksvergoeding van € 57.660,96 over het schooljaar 2019-2020 voor de 

verlaging van de werkdruk in het onderwijs. Over de besteding van het beschikbaar gestelde bedrag over 2019, te 

weten € 46.443,-, is overleg gevoerd met alle medewerkers, waarin nadrukkelijk primair werd gevraagd om de 

middelen aan te wenden voor ‘meer handen in de klas’. Op advies van de medewerkers en na instemming van de 

MR werd besloten om genoemde vergoeding volledig aan te wenden voor een uitbreiding van de formatie 

onderwijsassistenten met 0,82 FTE. De doorgroei van onderwijsassistenten naar de functie leerkrachtondersteuner, 

zowel in functiewaardering als in opleidingskosten en aanvullend het aanstellen van een vakdocent gymnastiek voor 

0,6 FTE. Er zijn geen extra niet financiële maatregelen getroffen. Het genoemde bedrag is echter volledig aangewend 

ten behoeve van de bestedingscategorie personeel. 

 

Speerpunten Strategisch personeelsbeleid 2019 

SBO Aquamarijn heeft op basis van haar onderwijskundige visie gekozen voor een bredere professionalisering. Het 

verplichtend kader van de HBO+ opleiding Master SEN is omgezet naar HBO+, waardoor er een breder professioneel 

kader ontstaat en is ontstaan. Dit is nodig om de individuele medewerkers en het team in haar algemeenheid 

voldoende geoccupeerd te houden voor hun functie en de uitvoering hiervan. De persoonlijke ontwikkeling van 

medewerkers wordt besproken en gevolgd middels de gesprekkencyclus. Op schoolniveau wordt getoetst of de 

gezamenlijkheid van kennis en competenties de organisatie kwalitatief voldoende kan blijven bedienen. 

 

Verdere invulling en uitvoering van het strategisch personeelsbeleid is onderdeel geworden van de gesprekken over 

het werkverdelingsplan. Daar waar in 2019 een start is gemaakt met het WVP zal dit het komend jaar een verdere 

uitwerking krijgen en zal de dialoog met de medewerkers inzake het strategisch beleidsplan, naast het regulier 

overleg met de MR, met en door alle medewerkers worden gevoerd en daarmee verder reiken dan het overleg met 

de P-MR.  
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2.3 Huisvesting & facilitair 
 

Gebouwen en terreinen  

SBO Aquamarijn en de afdeling Expertise van de SCSBO zijn gehuisvest in een functioneel gebouw conform de 

huidige wettelijke eisen. Omdat het gebouw niet voldoende capaciteit heeft voor het huidige leerlingenaantal wordt 

gebruik gemaakt van aanvullende semi-permanente voorzieningen. In 2019 is er wederom een semi-permanente 

voorziening bijgeplaatst, dit om de leerlingen te kunnen blijven huisvesten.  

 

Als leidraad voor het onderhoud wordt een meerjarig onderhoudsplan gehanteerd. Dit plan werd in 2017 

geactualiseerd en vastgesteld als MOP 2018-2027. Jaarlijks wordt het geplande onderhoud uitgevoerd en worden 

noodzakelijke aanpassingen gerealiseerd. Er is geen achterstallig onderhoud.   

 

Elk jaar voert het bestuur samen met de andere schoolbesturen in de gemeente Leeuwarden Op Overeenstemming 

Gericht Overleg (OOGO) met het gemeentebestuur over de schoolhuisvesting. 

 

In het kader van de huisvesting zijn er in 2019 oriënterende gesprekken gevoerd met de gemeente, inzake mogelijke 

verandering van huisvesting. Dit mede gezien de voorziene leerlingengroei.  

 

2.4 Financieel beleid 
Hoofdlijnen financieel beleid 

 Het bestuur streeft een exploitatie na, waarbij de van overheidswege verstrekte financiële middelen doelmatig 

worden besteed en waarbij risico’s die de stabiliteit van de financiële positie van de stichting op lange termijn 

nadelig kunnen beïnvloeden worden vermeden. 

 Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op, aansluitend bij de strategische doelen, de formatieplannen, de 

actuele jaarplannen en meerjarenplannen, de beoogde investeringen en de lopende verplichtingen. De Raad van 

Toezicht gaf goedkeuring aan de begroting.  

 Het bestuur stelt de RvT met perioderapportages regelmatig op de hoogte van de actuele exploitatieresultaten. 

 Het bestuur volgt bij het beleggingsbeleid de bepalingen in het Treasurystatuut van de stichting. De SCSBO voert 

een zeer defensief beleggingsbeleid. 

 

Treasury  

Een deel van de financiële middelen wordt 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. 

 

De in 2018 vrijgevallen bedrijfsobligatie en staatslening zijn tot dusver nog niet herbelegd in verband met de zeer 

lage rendementen op beleggingen die toegestaan zijn binnen de kaders van het treasurystatuut. Het bestuur laat het 

afhangen van de situatie op de financiële markt of er besloten zal worden tot herbelegging.  In 2019 heeft de 

financiële situatie zich in deze context niet verbeterd, derhalve is er ook in 2019 niet besloten om tot herbelegging 

over te gaan. 

 

Overzicht beleggingen in vastrentende waarden 
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Het treasurystatuut van de stichting staat gepubliceerd op de website van de school. 

 

  

  Beleggingen Aanschafwaarde Boekwaarde Koerswaarde Boekwaarde Rente

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

  Bedrijfsobligaties

    VAR% ING Groep (PERPETUAL) 129.750 88.750 106.125               106.125                  17.375 

88.750 106.125 106.125 17.375

  Staatsobligaties

    Robeco Euro Government 199.411 199.411 206.367               206.367                                   6.956 

199.411 206.367 206.367 6.956

  Totaal vastrentende waarden 24.331

Totaal staatsobligaties

Totaal bedrijfsobligaties
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2.5 Risico’s en risicobeheersing 
 

Interne risicobeheersingssysteem  

Risicobeheersing en -controle met betrekking tot de onderwijskwaliteit 

 SBO Aquamarijn signaleert kwaliteitsrisico’s op basis van analyses van de opbrengsten van het onderwijs. 

 Voor elke leerling wordt een ontwikkelings(perspectief)plan (OP) opgesteld, waarin op basis van de individueel 

vastgestelde cognitieve capaciteiten en eerder behaalde leerrendementen kwantificeerbare streefdoelen voor de 

vaardigheidsgebieden worden gesteld en een (uitstroom)perspectief wordt gegeven. 

 Er wordt gebruik gemaakt van genormeerde toetsen (CITO) 

 De leerrendementen worden twee keer per jaar getoetst en geëvalueerd. 

 Bij leerrendementen die op individueel niveau achterblijven bij de verwachting worden extra 

ondersteuningsprogramma’s aangeboden. 

 De leerrendementen worden jaarlijks op schoolniveau geanalyseerd en geëvalueerd, op basis waarvan gesignaleerd 

wordt of de onderwijsprogramma’s voldoen om de leerlingen op het niveau te brengen dat van hen verwacht mag 

worden. 

 Signalen van achterblijvende opbrengsten op schoolniveau worden opgevolgd met een kwaliteitsanalyse van de 

leerprogramma’s in kwestie. Afhankelijk van de resultaten daarvan worden verbeteringen gerealiseerd. 

 

Risicobeheersing en -controle bij de bedrijfsvoering 

 Jaarlijks wordt door het bestuur een meerjarenbegroting opgesteld. 

 Het meerjarenformatieplan maakt deel uit van de meerjarenbegroting. 

 De meerjarenbegroting met formatieplan wordt goedgekeurd door de interne toezichthouder. 

 Na vaststelling van de begroting worden de budgetten waarmee de organisatie zijn activiteiten realiseert 

bepaald. 

 Het bestuur heeft via Edutopics bij Onderwijsbureau Meppel continu toegang tot de actuele 

exploitatieoverzichten en kan daaruit rapportages, uitputtingsprognoses en analyses genereren. 

Drie keer per jaar wordt een tussentijdse managementrapportage met uitputtingsanalyse en -prognose 

opgesteld door het administratiekantoor. De rapportage met prognose wordt door het bestuur besproken met 

de Raad van Toezicht. 

 De budgettaire kaders worden op basis van de tussentijdse rapportages zo nodig bijgesteld. Het bestuur neemt 

besluiten hiertoe in overleg met de Raad van Toezicht.  

 Jaarlijks stelt het bestuur een analyse op van de ontwikkelingen in het leerlingenaantal, waarbij rekenschap 

wordt gegeven van trends en prognoses op schoolniveau, regionaal en landelijk niveau. Deze analyse wordt 

besproken met de Raad van Toezicht. 

 

Voor de komende jaren worden op grond van de huidige systematiek, de lopende processen in het kader van 

beheersing en controle geen aanpassingen doorgevoerd. 

 

Het in maart 2019 opgestarte project Jeugdondersteuner (JOK) wordt volledig gefinancierd door de gemeente. De 

financieringsstroom wordt hierin gestuurd en gecontroleerd door de inkomende facturen te boeken op projectcode. 

De hier geboekte facturen worden, per kwartaal, een-op-een doorbelast aan de gemeente Leeuwarden, conform 

vastgestelde overeenkomst. Daarnaast factureert de stichting een overeengekomen managementvergoeding ten 

behoeve van de projectondersteuning. 

 

 

Leerlingenaantal 

Fluctuaties in het leerlingenaantal kunnen risico’s opleveren bij de bedrijfsvoering, omdat het leerlingenaantal de 

belangrijkste factor is bij de vaststelling van de rijksvergoedingen. Daling van het leerlingenaantal zal ertoe leiden dat 
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de rijksvergoedingen in het volgende schooljaar teruggedraaid worden; stijging leidt tot verhoging. Bij zorgvuldig 

personeelsbeleid worden de gevolgen van fluctuaties van het leerlingenaantal in de personele sfeer opgevangen in 

de normale 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.  

 

Meerjarenformatieplan en boventalligheid 

Het bestuur stelt jaarlijks een meerjarenformatieplan op, dat gebaseerd wordt op de actuele prognose van het ministerie 

van OCW over de ontwikkeling van de leerlingenaantallen bij dit bestuur. Daarnaast wordt bij de prognoses van het 

leerlingenaantal rekening gehouden met in het recente verleden gerealiseerde aantallen, regionale ontwikkelingen met 

een mogelijke impact op de aanmelding van leerlingen en politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Wanneer een dalend aantal leerlingen wordt verwacht, wordt geanalyseerd of er sprake is van een incidentele daling of 

een structurele daling. Een formatieoverschot bij een incidentele daling zal bij dit bestuur in het algemeen niet leiden tot 

ontslag van structurele (vast benoemde) formatie. De financiële gevolgen van de lagere rijksvergoedingen in het schooljaar 

na de leerlingen-telling kan het bestuur zo nodig opvangen door inzet van de personele reserves.  

Een formatieoverschot bij een verwachte structurele daling van het leerlingenaantal kan leiden tot noodzakelijk ontslag 

van boventallige formatie. Eventuele ontslaguitkeringen zullen dan vergoed worden door het Participatiefonds; het 

bestuur is geen eigen risicodrager. 

 

Afvloeiing en afvloeiingsvolgorde 

Voor de bepaling van de ontslagvolgorde bij structurele afname van het leerlingenaantal hanteert het bestuur een 

afvloeiingslijst met een afvloeiingsvolgorde, gebaseerd op het aantal dienstjaren. Wanneer er ontslagruimte ontstaat 

(terugloop van de personele vergoedingen van het rijk) zal boventallige formatie, het personeel dat volgens de 

afvloeiingsvolgorde in aanmerking komt voor ontslag, in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) geplaatst worden. 

Daarbij gelden inspanningsverplichtingen voor werkgever en werknemer. Het bestuur volgt hierbij de procedurele 

regelingen van het Participatiefonds, zodat eventuele uitkeringsverplichtingen overgenomen zullen worden door het 

fonds.  

 

Beleid beheersing uitgaven inzake uitkering na ontslag 

Het uitkeringsbeleid bij ontslag is conform de bepalingen in de cao en de toepasselijke wetgeving. 

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 afspraken 

worden beschreven in bilaterale convenanten ‘voor gemene rekening en risico’; elk bestuur dat gebruik maakt van 

de diensten verbindt zich aan afspraken voor deling in de kosten en de risico’s. Omdat het om convenanten gaat is 

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

 

Arbeidsfricties 

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

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

arbeidsomstandigheden bij de vierjaarlijkse risico-inventarisatie en -evaluatie en houdt functionerings- en 

beoordelingsgesprekken. Niettemin moet er altijd rekening gehouden worden met de financiële gevolgen van 

arbeidsfricties. De arbeidsverhoudingen worden daarom meegenomen in het risicoprofiel. De trajecten bij fricties 

kunnen kostbaar zijn en gevolgen hebben in het weerstandsvermogen. 
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Risicoprofiel 

Risicofactor Risicotaxatie Taxatie omvang van het risico 

Leerlingenaantal   

Steile groei   

- gevolgen voor personeel Matig Maximaal 1 fte OP L11  voor 1 schooljaar : € 80.000 

-  gevolgen voor materieel Gering € 20.000 

Steile krimp   

- gevolgen voor personeel Gering Risico afgedekt bij Participatiefonds.  

- gevolgen voor materieel Matig € 50.000  

Risicofactor Risicotaxatie Taxatie omvang van het risico 

Inlening Expertiscentrum   

1 fte allround  0,27 fte matig 

0,73 fte gering 

0,27 fte: € 22.950 

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

personeel Expertisecentra SO 

0,6 fte psycholoog Matig € 51.000 

0,6 fte orthopedagoog Matig € 51.000 

Arbeidsfricties Normaal € 100.000 reservering gewenst 

 

Evaluatie van het risico 

Bij dit risicoprofiel is een weerstandvermogen van € 370.000 voldoende. De reserves van de stichting zijn 

ruimschoots voldoende om deze risico’s te pareren.  
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3. Verantwoording financiën en Continuïteitsparagraaf  
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de belangrijkste financiële 

gegevens weer en is los van de jaarrekening te lezen. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig 

perspectief, de tweede paragraaf geeft een analyse van de staat van baten en lasten en de balans en in de laatste 

paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod. 

 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
Leerlingen 

 

Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs groeit. Ten opzichte van 2018 is het leerlingenaantal per 1 

oktober 2019 gestegen met 31 leerlingen naar 293. Na 2020 gaan we vooralsnog uit van een stabilisering van de 

leerlingenaantallen. 

FTE 

 

In 2019 is het aantal fte gestegen ten opzichte van 2018 door een stijging van het leerlingaantal. Ondanks de 

positieve verwachtingen van het bestuur met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal leerlingen blijven 

fluctuaties in het leerlingenaantal een belangrijke risicofactor. Eventuele terugloop noodzaakt tot reductie van de 

personele formatie. Het bestuur houdt rekening met dit risico door behoedzaam om te gaan met het aangaan van 

nieuwe formatieve verplichtingen. Daarnaast is er natuurlijk verloop; een aantal oudere personeelsleden zal in de 

komende jaren met pensioen gaan. Het bestuur verwacht daarom geen problemen te ondervinden bij eventueel 

noodzakelijke aanpassingen van de personele formatie in geval van een eerdere stagnatie van de leerling groei of in 

geval van verdere terugloop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Realisatie 

2018

Realisatie 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Aantal leerlingen                262                293                330                320                320                310                300 

Aantal FTE
Realisatie 

2018

Realisatie 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Bestuur / management               2,92               2,96               3,39               3,54               3,54               3,54               3,54 

Onderwijzend personeel            25,01            25,18            25,33            25,58            25,58            25,58            25,58 

Ondersteunend personeel               9,55            12,54            12,50            11,15            11,15            11,15            11,15 
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3.2 Staat van van baten lasten en balans 

Staat van baten en lasten 

 
De stichting heeft het kalenderjaar 2019 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van -/- 262.861. Het 

resultaat ligt € 89.932 lager dan begroot en € 47.193 lager dan kalenderjaar 2018. Het lagere resultaat betreft met 

name hogere inzet formatie door groei leerlingenaantal. 

 

Belangrijkste verschillen van het resultaat in 2019 t.o.v. de begroting 

Baten 

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is SCSBO in belangrijke mate, te weten ongeveer 93%, afhankelijk van de 

overheid (ministerie en gemeente). De opbrengsten bestaan grotendeels uit de Rijksbijdragen van het OCW (circa 

89%). Bij inkomsten van de overheid speelt het aantal leerlingen een belangrijke rol. Doordat de inkomsten 

afhankelijk zijn van het aantal leerlingen en omdat de kosten op korte termijn voor een groot deel niet te 

beïnvloeden zijn, is het belangrijk de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de gaten te houden. Hierdoor moeten 

tijdig noodzakelijke maatregelen genomen worden. 

 
De realisatie van de totale baten is 10% hoger dan begroting. 

 

De rijksbijdragen komen 5,7% hoger uit dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door normaanpassingen van het 

ministerie, eenmalige bijzondere bekostiging, hogere rijksvergoeding studieverlof en hogere vergoeding vanuit het 

samenwerkingsverband. 

 

Realisatie 

2018

Begroting 

2019

Realisatie 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Verschil 

2019 

t.o.v. 

begroting

Verschil 

2019 

t.o.v. 

2018

BATEN

Ri jks bi jdragen  2.692.211  2.859.826  3.024.180  3.203.099  3.496.122  3.646.806  3.624.386  3.618.602   164.354   331.969 

Overige 

overheids bi jdragen en 

s ubs idies

      25.813       21.000     144.442       21.000       21.000       21.000       21.000       21.000   123.442   118.629 

Overige baten     263.988     209.000     231.485     258.217     250.515     250.515     250.515     250.515     22.485    -32.503 

TOTAAL BATEN  2.982.012  3.089.826  3.400.107  3.482.316  3.767.637  3.918.321  3.895.901  3.890.117   310.281   418.095 

LASTEN

Personeels lasten  2.664.749  2.767.382  3.031.639  3.211.605  3.185.273  3.244.951  3.289.988  3.326.811   264.257   366.890 

Afs chri jvingen       86.483     110.005     106.587     119.342     117.313     114.361       98.970       78.588      -3.418     20.104 

Huis ves tings lasten     219.547     209.392     201.731     205.600     197.600     197.600     197.600     197.600      -7.661    -17.816 

Overige las ten     214.947     183.476     352.366     201.269     197.545     197.545     197.545     197.545   168.890   137.419 

TOTAAL LASTEN  3.185.726  3.270.255  3.692.323  3.737.816  3.697.731  3.754.457  3.784.103  3.800.544   422.068   506.597 

SALDO    -203.714    -180.429    -292.216    -255.500       69.906     163.864     111.798       89.573  -111.787    -88.502 

Sa ldo financiële baten en      -11.954         7.500       29.355         5.500         5.500         5.500         5.500         5.500     21.855     41.309 

TOTAAL RESULTAAT    -215.668    -172.929    -262.861    -250.000       75.406     169.364     117.298       95.073    -89.932    -47.193 
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Eind 2019 is de personele bekostiging aanzienlijk verhoogd. Dit betrof een normaanpassing over de schooljaren 

18/19 en 19/20 en een eenmalige bijzondere bekostiging van € 99 per leerling. Beide hogere baten zijn grotendeels 

ter dekking van de nieuw afgesloten CAO (salarisverhoging vanaf 1 januari 2020 ad 4,5%). Daarnaast is een 

eenmalige uitkering overeengekomen van €875 bruto (naar rato van de werktijdfactor) en een eenmalige uitkering 

van 33% van het brutosalaris van januari 2020). Omdat deze hogere salariskosten in boekjaar 2020 vallen en de 

hogere baten (conform regelgeving) in boekjaar 2019 horen, ontstaat er hierop een positief effect in de jaarrekening 

2019. In boekjaar 2020 zal een negatief effect ontstaan. Het positieve effect in de jaarrekening 2019 is circa € 

103.500. 

 

De overige overheidsbijdragen komen ruim zesmaal hoger uit dan begroot. In 2019 zijn baten ontvangen voor het 

project jeugdondersteuners. Hier staan ook extra kosten tegenover. 

 

De overige baten liggen 10,8 % hoger dan begroot. Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door 

meer detacheringen leerlingenzorg, niet begrote bonus 2018 van het Vervangingsfonds en niet begrote bate 

sponsorloop.  

 

Lasten 

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele lasten, te weten ongeveer 

82%.  

 
De realisatie van de totale lasten is 12,9% hoger dan begroting. 

 

De personele lasten zijn per saldo 9,5% hoger dan begroot. De personele lasten bestaan vooral uit salariskosten 

(91%). Hierbij is het aandeel van de salariskosten van Onderwijzend Personeel (incl. uitkeringen) het grootst, te 

weten 62%. Het aandeel van de salariskosten Onderwijsondersteunend personeel bedraagt ongeveer 17,7% en het 

aandeel directie bedraagt ongeveer 10,1%.  

De ingezette formatie is iets hoger dan begroot. De hogere inzet eigen personeel heeft te maken met de extra inzet 

als gevolg van hogere tussentijdse groei leerlingenaantal en meer leerlingen bij aanvang schooljaar 19/20. De 

gemiddelde personeelslast (GPL) is in lijn met de begroting.  

 

De afschrijvingslasten zijn 3,1% lager dan begroot. In 2019 zijn de investeringen in noodlokalen later uitgevoerd dan 

begroot, waardoor de afschrijvingslasten lager zijn dan begroot.   

 

De huisvestingslasten zijn 3,7 % lager dan begroot. Deze kosten bestaan vooral uit de dotatie aan de 

onderhoudsvoorziening (45%), schoonmaakkosten (19%), energie en water (18%), onderhoud (7%), en overige 

huisvestingslasten (11%).  De lagere huisvestingslast betreft met name de lagere dotatie aan de voorziening 

onderhoud.  
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De overige lasten zijn 92,1% hoger dan begroot. De overige lasten hebben betrekking op kosten van administratie en 

beheer (32%), leermiddelen (17%), overige lasten (49%), en inventaris en apparatuur (3%). De hogere kosten ten 

opzichte van de begroting betreft voornamelijk de niet begrote overige kosten voor het project jeugdondersteuners. 

Tegenover de kosten voor het project jeugdondersteuners staat een vergoeding vanuit de gemeente (zie ook 

toelichting baten). 

 

Belangrijkste verschillen van het resultaat in 2019 t.o.v. 2018 

Baten 

De realisatie van de totale baten ligt 14 % hoger dan in het kalenderjaar 2018. 

 

De rijksbijdragen zijn 12,3% hoger dan kalenderjaar 2018. Dit wordt vooral veroorzaakt door normaanpassingen van 

het ministerie, eenmalige bijzondere bekostiging, hogere rijksvergoeding studieverlof en hogere vergoeding vanuit 

het samenwerkingsverband. 

 

De overige overheidsbijdragen komen ruim zesmaal hoger uit dan kalenderjaar 2018. In 2019 zijn baten ontvangen 

voor het project jeugdondersteuners.  

 

De overige baten zijn 12,3% lager dan kalenderjaar 2018. Ten opzichte van 2018 zijn in 2019 minder arrangementen 

voor extra ondersteuningsmiddelen ontvangen. 

 

Lasten 

De realisatie van de totale lasten is 15,9% hoger dan in het kalenderjaar 2018. 

 

De personele lasten zijn per saldo 13,8% hoger dan in 2018. De hogere inzet eigen personeel heeft te maken met de 

extra inzet als gevolg van hogere tussentijdse groei leerlingenaantal en meer leerlingen bij aanvang schooljaar 19/20. 

Ten opzichte van 2018 is de GPL met 3,6% toegenomen.  

 

De afschrijvingslasten zijn 23,2% hoger dan in 2018. Als gevolg van de hoge investeringen in ICT in 2018 en 2019 zijn 

de afschrijvingen in 2019 hoger dan in 2018.   

 

De huisvestingslasten zijn 8,1% lager dan in 2018. De lagere huisvestingslast betreft met name de lagere dotatie aan 

de voorziening onderhoud.  

 

De overige lasten zijn 63,9% hoger dan in 2018. De hogere kosten betreft voornamelijk de kosten voor het project 

jeugdondersteuners in 2019.  

 

Ontwikkelingen meerjarenbegroting 

Het resultaat 2019 komt uit op -/- € 262.861, maar zoals is toegelicht zijn de rijksbijdragen eind 2019 aanzienlijk 

verhoogd. Deze baten zijn ter dekking van de nieuw afgesloten CAO. Ten tijde van het opstellen van de 

meerjarenbegroting was er nog geen nieuwe CAO en daarom is voor de begroting uitgegaan van de destijds 

geldende CAO en de rijksbijdragen op bijbehorende normen.  

 

Aan de meerjarenbegroting liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: 

 De meerjarenbegroting is opgesteld conform de afspraken in het strategisch beleidsplan.  

 De begrote opbrengsten zijn gebaseerd op de prognose van de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de 

komende jaren.  

 De afschrijvingskosten zijn meegenomen, op basis van de geplande investeringen. 
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 In 2020 is extra formatie voor een interim teamleider en bestuursondersteunende taken opgenomen, welke 

vanuit de private middelen gefinancierd worden (€ 70.000). 

 

In de meerjarenbegroting 2020-2024 is dit nader toegelicht. 

 

Balans in meerjarig perspectief 

 
 

 

 

De belangrijkste mutaties in de balansposten in het verslagjaar t.o.v. het voorgaande kalenderjaar zijn; 

 De toename van de materiële vaste activa bestaat voornamelijk uit de aanschaf van 2 noodunits en 

investeringen in ICT (touchscreens en tablets). 

 De onderhoudsvoorziening is geactualiseerd, waardoor de dotatie is verlaagd in 2019. In 2019 is er € 89.750 

gedoteerd aan de voorziening voor onderhoud en is er € 18.249 onttrokken.  

 Het netto bedrijfsresultaat is -/- € 262.861.  € 273.202 wordt onttrokken aan de publieke algemene reserve en € 

10.341 wordt toegevoegd aan de private algemene reserve. 

 

Voor de uitgebreidere toelichting op de balans wordt verwezen naar de jaarrekening. 

 

De belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans zijn; 

 De resultaten van de meerjarenbegroting zijn in het eigen vermogen verwerkt. Het begrote negatieve 

resultaat voor 2020 is en zal worden ingezet zijnde een voorfinanciering van personeel ten behoeve van 

voorziene en (deels) gerealiseerde leerlingengroei. Tevens is er bovengemiddeld ingezet op een 

bovengemiddelde kwaliteitsimpuls ten behoeve van de onderwijsinhoud en het management. Zoals gesteld 

Realisatie 

2018

Realisatie 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

ACTIVA

VASTE ACITVA

Materiële vaste activa     523.638     699.929     725.587     638.274     553.913     459.943     381.355 

Totaal vaste activa     523.638     699.929     725.587     638.274     553.913     459.943     381.355 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen     186.158     240.374     249.762     274.206     271.060     272.155     268.940 

Effecten     288.161     312.492     312.492     312.492     312.492     312.492     312.492 

Liquide middelen  1.710.220  1.388.767  1.124.164  1.334.791  1.682.737  1.963.740  2.200.184 

Totaal vlottende activa  2.184.539  1.941.633  1.686.418  1.921.489  2.266.289  2.548.387  2.781.616 

TOTAAL ACTIVA  2.708.177  2.641.562  2.412.005  2.559.763  2.820.202  3.008.330  3.162.971 

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve     589.067     315.863       65.863     141.269     310.633     427.932     523.006 

Bes temmingsreserves  1.791.700  1.802.041  1.802.041  1.802.041  1.802.041  1.802.041  1.802.041 

Totaal eigen vermogen  2.380.767  2.117.904  1.867.904  1.943.310  2.112.674  2.229.973  2.325.047 

VOORZIENINGEN       22.782       98.844     136.834     224.668     311.047     381.952     442.904 

LANGLOPENDE SCHULDEN

KORTLOPENDE SCHULDEN     304.627     424.814     407.267     391.785     396.481     396.405     395.020 

TOTAAL PASSIVA  2.708.177  2.641.562  2.412.005  2.559.763  2.820.202  3.008.330  3.162.971 

Investeringen
Realisatie 

2018

Realisatie 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Gebouwen privaat            7.611        142.957 

Inventaris kort          47.362          24.151          10.000          10.000          10.000 

ICT kort          57.119        100.976          75.000            5.000            5.000            5.000 

Leermiddelen            4.292            1.369          60.000          15.000          15.000 

Technische installaties          11.072          13.425 

Totaal investeringen        127.456        282.878        145.000          30.000          30.000            5.000                   -   
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in de meerjarenbegroting zal het resultaat zich weer nivelleren in de komende jaren. De algemene reserve 

zal hiermee in de komende jaren niet nog verder teruglopen. 

 In de materiële vaste activa zijn de meerjareninvesteringen en de afschrijvingen voor de komende jaren 

verwerkt. In 2019 is fors geïnvesteerd in ICT. Waar nodig of gewenst zal ICT -apparatuur ook in 2020 nog 

uitgebreid worden. Hiervoor is in 2020 € 75.000 begroot.  

 De hoogte van de voorziening preventief onderhoud is gebaseerd op het geplande onderhoud aan het 

schoolgebouw in de komende jaren. De onderhoudsvoorziening is op dit moment toereikend om het 

toekomstige onderhoud, zoals is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan (MOP), te kunnen uitvoeren.  

 De verwachting is dat de kortlopende vorderingen en schulden in de komende jaren nagenoeg gelijk zullen 

blijven 

 Er worden geen grote veranderingen in de financieringsstructuur verwacht. 

 

3.3 Financiële positie 
 

Kengetallen  

 
 

De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van SCSBO zijn onder andere solvabiliteit, liquiditeit, 

weerstandsvermogen en rentabiliteit. 

 

De solvabiliteitratio geeft aan in hoeverre SCSBO in staat is aan haar lange termijnverplichtingen te voldoen. Bij 

solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde gehanteerd van 30%. Met een 

solvabiliteitsratio 2 van 84 % is het eigen vermogen ruim voldoende om de Stichting in geval van opheffing in staat te 

stellen aan haar verplichtingen te voldoen.   

 

De liquiditeitsratio geeft de verhouding van de vlottende activa en het kort vreemd vermogen weer. De norm is dat 

deze waarde groter of gelijk aan 0,75 moet zijn. Met een liquiditeitsratio van 4,6 voldoet de current ratio ruim aan 

de norm, en is de Stichting in staat om aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.  

 

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de organisatie in staat is om onverwachte risico's met een 

financiële impact op te vangen. Dit wordt berekend door het eigen vermogen minus de vaste activa te delen door de 

totale baten. Een percentage tussen de 5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer. Het 

weerstandsvermogen van de Stichting zit hier ruim boven. 

 

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het behaalde exploitatieresultaat ten opzichte van de totale baten. 

Een rentabiliteit van 0% tot 5% wordt als normaal beschouwd. Door het negatieve resultaat in 2019 is de rentabiliteit 

over 2019 ook negatief. De verwachting is dat de negatieve rentabiliteit vanaf 2021 weer positief wordt. 

 

Samenvatting vermogenspositie 

De Stichting heeft het kalenderjaar 2019 afgesloten met een negatief resultaat. De kengetallen worden beïnvloed 

door het exploitatieresultaat. Met uitzondering van de rentabiliteit zijn de financiële kengetallen de komende jaren 

Kengetal
Realisatie 

2018

Realisatie 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Solvabi l i tei t 2 

(EV+vrz)/TV
          0,89           0,84           0,83           0,85           0,86           0,87           0,88 

Liquidi tei t 

VA/KVV
          7,17           4,57           4,14           4,90           5,72           6,43           7,04 

Weerstandsvermogen 

(EV-MVA)/TB
62,3% 41,7% 32,8% 34,6% 39,8% 45,4% 50,0%

Rentabi l i tei t 

EBIT/TB
-6,8% -8,6% -7,3% 1,9% 4,2% 2,9% 2,3%

Signalering/ 

norm 

Ondergren

s: <0,30

Ondergren

s: <0,75 

 < 5% 

 >0% 
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boven de daarvoor gestelde grenzen. Het begrotingstekort in 2020 vertaalt zich in een rentabiliteit die lager is dan de 

grens (0%), die hiervoor gesteld is door het bestuur. Oorzaken zijn onder de meerjarenbegroting toegelicht. Gelet op 

bovenstaande kan gesteld worden dat de stichting er financieel gezien gezond voor staat en voldoende in staat is om 

in de toekomst financiële tegenvallers op te vangen. 

 

De allocatie van middelen is niet van toepassing omdat de Stichting een éénpitter is. 

 

Kasstroom 

 
 

De verwachting is dat ondanks de negatieve begroting 2020 de liquiditeit van de Stichting ruim voldoende is om de 

extra uitgaven te financieren. 

 

Reservepositie 

De reservepositie van SCSBO is eind 2019 boven het benodigde niveau.  De reservepositie van de stichting moet in 

verhouding zijn tot de verwachte ontwikkelingen in de toekomst en de af te dekken risico’s.  

In overleg met de RvT en MR zal in 2020 extra geïnvesteerd worden in personeel en ICT. Dit betekent dat komend 

jaar de reservepositie iets zal dalen. Tevens zal er vanaf 2020-2021 worden gewerkt aan de hand van het nieuwe 

meerjarenplan 2020-2024. Dit heeft mogelijk nog invloed op de begrootte investeringen over de jaren 2021-2024. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

 

Het coronavirus heeft voor een pandemie gezorgd die ook in Nederland heeft geleid tot een crisis. De crisis heeft 

over het verslagjaar 2019 geen gevolgen gehad en heeft daarmee geen gevolgen voor de feitelijke situatie op 

balansdatum. In 2020 hebben overheidsmaatregelen om het virus in te dammen grote gevolgen voor de 

samenleving. Voor het onderwijs betekent dit dat in maart 2020 alle scholen gesloten zijn. Door de overheid is 

inmiddels besloten dat scholen in het basisonderwijs vanaf 11 mei 2020 gefaseerd weer open mogen. De 

(gedeeltelijke) sluiting heeft direct gevolgen voor het lesgeven, wat digitaal en op afstand moet plaatsvinden. Op 

korte termijn is dit in maart 2020 ingericht. Wel vraagt dit veel extra afstemming met de leerlingen, de leerkrachten 

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kas stroom ui t bedri jfs operaties

- Res ul taat voor financiële baten en lasten -255.500   69.906      163.864    111.798    89.573      

- Aanpas s ingen voor

- - afs chri jvingen 119.342    117.313    114.361    98.970      78.588      

- - mutaties  voorzieningen 37.990      87.834      86.379      70.905      60.952      

- Veranderingen in vlottende middelen

- - vorderingen -9.389       -24.444     3.146        -1.094       3.216        

- - kortlopende schulden -17.548     -15.482     4.696        -76            -1.385       

Ontvangen interes t 5.500        5.500        5.500        5.500        5.500        

Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten -119.605   240.627    377.946    286.003    236.444    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa -145.000   -30.000     -30.000     -5.000       -            

Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten -145.000   -30.000     -30.000     -5.000       -            

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie langlopende schulden -            -            -            -            -            

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten -            -            -            -            -            

Mutatie liquide middelen

Beginstand l iquide middelen 1.388.767 1.124.162 1.334.789 1.682.735 1.963.738 

Mutaties  l iquide middelen -264.605   210.627    347.946    281.003    236.444    

Eindstand liquide middelen 1.124.162 1.334.789 1.682.735 1.963.738 2.200.182 

Kasstroom
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en de ouders. De gevolgen van het lesgeven op afstand voor de resultaten van het onderwijs op lange termijn zijn op 

dit moment niet in te schatten. Ook de consequenties voor het personeel rond de verzwaring van de zorgtaak en 

eventueel uitval door ziekte zijn moeilijk in te schatten. Met de huidige informatie gaan we er vanuit dat de 

beschikbaarheid van lesmateriaal en digitale ondersteuning voorlopig voldoende beschikbaar is en blijft. Financieel 

verwachten we geen directe grote gevolgen op de inkomsten en uitgaven van de onderwijsinstelling. Daarmee 

voorzien we ook geen gevolgen voor de continuïteit van de onderwijsinstelling. 
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BIJLAGE 1. Jaarverslag 2019 Raad van Toezicht 
Bij aanvang van het jaar 2019 is de werving en selectie van 3 nieuwe kandidaten afgerond. Vanaf 21 maart 2019 

vullen de heren C. Vos, J. Postma en G. Luinstra de ontstane vacatures in. Dit betekende dat in het afgelopen jaar de 

nieuwe Raad van Toezicht veel tijd besteed heeft aan teamvorming. De statuten en het bestuursreglement zijn 

aangepast en sluiten aan op de huidige wet- en regelgeving. Nieuw is dat de Raad van Toezicht is gaan werken met 

drie commissies: 

1.  Remuneratiecommisie 

2.  Onderwijskwaliteitcommissie 

3. Auditcommissie  

 

Onderling heeft de Raad van Toezicht afspraken gemaakt dat de commissies voorbereidende activiteiten doen, 

voorafgaande aan de Raad van Toezicht vergaderingen, waardoor de Raad van Toezicht goed voorbereid haar 

besluiten kan nemen. 

 

De Raad van Toezicht vergaderde in 2019 zes keer, gezamenlijk met de directeur-bestuurder.  Iedere vergadering 

wordt de raad door de bestuurder bijgepraat over de belangrijkste activiteiten binnen de school. Naast de reguliere 

onderwerpen als hoe gaat het met de leerlingen, in- en uitstroom van leerlingen, personeel, werkdruk, ziekte, 

ontwikkeling financiën, is er specifiek aandacht besteed aan het nieuwe strategische plan en bijbehorende 

begrotingen. Periodiek wordt er besproken hoe de school ervoor staat en waar eventuele verbeterpunten zitten. 

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht twee keer vergaderd met de Medezeggenschapsraad. Dit is deels formeel en 

informeel gedaan. De Raad van Toezicht wil actief betrokken zijn bij de school en niet alleen en uitsluitend 

afhankelijk zijn van een informatiestroom vanuit de directeur-bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht 

worden ook regelmatig uitgenodigd om aanwezig te zijn bij bijeenkomsten met het personeel en om de school te 

bezoeken.  

 

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 zijn de missie, de actuele visie en de strategische 

doelstellingen van de stichting de toetsstenen.  

 

De scheiding van bestuur en toezicht is in detail geregeld in het bestuursreglement.  

De werkwijze van de RVT is vastgelegd in een toezichtdocument, waarin de rollen en taken van de raad worden 

beschreven in een intern toezichtkader en een 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 (meerjaren)begroting, het aanwijzen van de accountant en het goedkeuren van 

jaarrekening en jaarverslag. De Raad spreekt jaarlijks met de externe accountant bij de bespreking van het 

jaarverslag. 

 

Specifiek stonden in 2019 de volgende onderwerpen centraal ter bespreking: 

 De kwaliteit van het managementteam 

 Evaluatie van de functie directeur-bestuurder 

 Verkenningen op samenwerking in de regio 

 Huisvestingsproblematiek en tijdelijke voorzieningen bij De Aquamarijn 

 Statuten en regelementen Raad van Toezicht 
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Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in 2019 o.a. op de volgende punten kennisgenomen van of besluiten genomen 

ten aanzien van: 

 Goedkeuren van de jaarrekening 2018 

 Kennisnemen van het jaarverslag 2018 expertisecentrum  

 Kennisnemen van formatieplan, functiebeleid, toekenning werkdrukmiddelen en professionaliseringsbeleid 

 Ontwikkelingen op het gebied van passende huisvesting 

 Goedkeuren van de begroting 2020 

 

De Raad van Toezicht heeft met de directeur-bestuurder de verwachting dat het aanstellen van een onafhankelijke 

secretaris van de Raad van Toezicht de professionaliteit zal laten toenemen en dat derhalve in 2020 hier invulling 

aan zal worden gegeven. 

 

De Raad van Toezicht heeft een positief beeld van de SBO Aquamarijn en ziet de toekomst met vertrouwen 

tegemoet. Het leerlingenaantal stijgt nog steeds maar de doelstelling om geen lange wachtlijsten te hebben leidt tot 

veel managementaandacht op het gebied van huisvesting en op de financiële voorinvesteringen. In 2020 moet het 

helder worden of een uitgebreidere huisvesting de mogelijkheden van de school vergroot en kwaliteit op de huidige 

wijze gehandhaafd kan worden.  

 

Het aanstellen van een directeur-bestuurder is hierin ook een positieve ontwikkeling geweest en de SBO Aquamarijn 

staat in de regio goed bekend. 
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BIJLAGE 2. Jaarverslag 2019 Medezeggenschapsraad 
Jaarverslag 2018-2019 MR SBO Aquamarijn 

 

Hoofdstuk 1 - Samenstelling en organisatie 

 

Gedurende de verslagperiode heeft de MR de volgende samenstelling gehad: 

Naam Geleding Zittingsperiode (van/tot) Functie in MR 

Bas van der 

Heijden 

Ouder-MR AUG 2016 tot aug 2022 2e 

termijn  

voorzitter 

Wybren de Graaf Ouder-MR Aug 2017 tot aug 2020 lid 

Niels Koopmans Ouder-MR Aug 2019 tot aug 2022 -1e 

termijn 

Notulist 

Ben de Roos Personeel-MR Aug 2015. Tot aug 2021 2e 

termijn  

lid 

Ansje Okkema Personeel-MR Aug 2016 tot aug 2022 – 2e 

termijn 

lid 

Sanne Annema Personeel-MR Aug 2017 tot aug 2019 lid 

 

Verkiezingen 

 Gedurende de verslagperiode is er een personeelszetel in de MR vervangen, aan het eind van het schooljaar 

hebben we afscheid genomen van Sanne Annema. Er zijn in deze periode geen verkiezingen geweest voor nieuwe 

PMR- lid in verband met 1 aanmelding vanuit het personeel.  

 Regelingen 

De MR functioneert op basis van het Medezeggenschapsstatuut en het MR-reglement van de WMS (Wet 

Medezeggenschap op scholen en de wet versterking bestuurskracht). De MR vertegenwoordigt het personeel en de 

ouders in kwesties op schoolniveau.  

 

Hoofdstuk 2 – Overleg en standpunten 

 

Vergaderingen 

Gemiddeld vergadert de MR 8 keer per jaar. Daarbij is de schooldirecteur/bestuurder en/of adjunct-directeur 

aanwezig tijdens vergaderpunten waarbij dit gewenst is. Verslagen van vergaderingen worden in de volgende 

vergadering goedkeuring. In 2018 - 2019 heeft de MR 7 keer vergaderd. 
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Gebruik bevoegdheden 

 Gedurende de verslagperiode is de MR c.q. een geleding daaruit om advies gevraagd in de volgende kwesties. 

Daarin is een advies gegeven zoals (samenvattend) staat vermeld. 

Vergaderpunt Geleding Standpunt Datum 

Huisvesting MR Akkoord, aandacht 

blijft van de grote van 

de groepen 

9 okt 2018 

Begroting 2019 

 

MR Akkoord, mits 

monitoring op de 

voortgang door de MR 

22 januari 2019 

AVG (Algemene verordening 

gegevensbescherming) 

MR  Akkoord, AVG 

samenvattend 

toevoegen aan 

schoolgids en website 

19 maart 2019 

Schoolgids MR Akkoord, na 

toevoeging AVG en 

social media beleid. 

19 maart 2019 

Pauzes leerkrachten MR Akkoord met nieuw 

schema en wijziging 

inzet overig 

personeelsleden. 

26 nov 2018 

 Gedurende de verslagperiode is de MR c.q. een geleding daaruit om instemming gevraagd in de volgende kwesties. 

Daarin is een standpunt ingenomen zoals (samenvattend) staat vermeld. 

 

Voorstel Geleding Standpunt Datum 

Formatie 2019 MR Akkoord voor 

uitbreiding direct 

gerelateerd aan 

leerling begeleiding 

22 januari 2019 

Schoolplan 2019-

2020 

MR Schoolplan per 

hoofdstuk kritisch door 

te nemen en 

bestuurder advies 

punten/aanvullingen 

aangereikt.  

18 juni 2019 

Werkverdelingsplan P-MR Akkoord voor 

schooljaar 2019-2020, 

voorbespreek traject 

met team moet in 

2020-2021 volgens 

regels lopen. 

Juli 2019 

Proces aanpassing 

MT en teamleider 

MR Proces monitoren. 

Aanvraag is in 

november met de 

dir/bestuurder 

gedeeld.  

9 juli 2019  
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 Gedurende de verslagperiode heeft de MR c.q. een geleding daaruit gebruik gemaakt van zijn initiatiefrecht. 

 

De notulen van de MR zijn verkrijgbaar bij de MR door een mail te sturen naar MR@sbo-aquamarijn.nl 

 

Hoofdstuk 3 – Interne zaken MR 

 

Gedurende de verslagperiode heeft de MR gebruik gemaakt van de volgende faciliteiten en mogelijkheden tot 

overleg met de achterban: 

- Scholing: de voltallige MR heeft een cursus gevolgd bij Verus. 

- Per schooljaar 2019-2020 zal Jelmer van der Bij toetreden aan de PMR. 

 

 

Leeuwarden, dec 2019 

MR SBO Aquamarijn 
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Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend

die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2019 2018

Rentabiliteit -8% -7%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een

instelling elkaar in evenwicht houden.

Current ratio 4,57 7,17

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde

tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan

is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit 1 80,2% 87,9%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 83,9% 88,8%

Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als

goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% (solvabiliteit 1) dan is de

organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde

gehanteerd van 30%.

Weerstandsvermogen 41,7% 62,3%

(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / Totale baten

Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan

voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de

5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 262 242

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging) 40,68 37,62

Personeelskosten per FTE 74.531 70.833
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A.1.1 Balans per 31 december 2019

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 699.929 523.638

Totaal vaste activa 699.929 523.638

1.5 Vorderingen 240.374 186.158

1.6 Effecten 312.492 288.161

1.7 Liquide middelen 1.388.769 1.710.220

Totaal vlottende activa 1.941.635 2.184.539

Totaal activa 2.641.564 2.708.176

31 december 2019 31 december 2018
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 2.117.906 2.380.767

2.2 Voorzieningen 98.844 22.782

2.4 Kortlopende schulden 424.815 304.627

Totaal passiva 2.641.564 2.708.176

31 december 2019 31 december 2018
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2019

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 3.024.180 2.859.826 2.692.211

3.2 Overige overheidsbijdragen 144.442 21.000 25.813

3.5 Overige baten 231.485 209.000 263.988

Totaal baten 3.400.106 3.089.826 2.982.012

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 3.031.639 2.767.382 2.664.749

4.2 Afschrijvingen 106.587 110.005 86.483

4.3 Huisvestingslasten 201.731 209.392 219.547

4.4 Overige lasten 352.366 183.476 214.947

Totaal lasten 3.692.323 3.270.255 3.185.726

Saldo baten en lasten 292.217- 180.429- 203.714-

5 Financiële baten en lasten 29.355 7.500 11.954-

Netto resultaat 262.862- 172.929- 215.668-
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 292.217- 203.714-

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 106.587 86.483

- Mutaties voorzieningen 76.062 8.902-

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 54.216- 29.751-

- Kortlopende schulden 120.188 4.581

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 43.596- 151.304-

Ontvangen interest 914 5.959

Betaalde interest 0- 4-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 42.682- 145.349-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 282.878- 127.456-

(Des)investeringen financiële vaste activa 4.111 300.989

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 278.768- 173.533

Mutatie liquide middelen 321.450- 28.184

Beginstand liquide middelen 1.710.220 1.682.035

Mutatie liquide middelen 321.450- 28.184

Eindstand liquide middelen 1.388.770 1.710.219
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen

De activiteiten van Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden bestaan uit het geven van

primair onderwijs.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld

dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het

bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide

uitzonderingen.

Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale

waarde.

De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort uit de

toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het

moment van ingebruikname van het materieel vast actief.

De kosten van groot onderhoud worden in de jaarrekening verwerkt middels een voorziening groot onderhoud.

De grondslagen zijn opgenomen onder de grondslagbeschrijving van voorzieningen.

De activeringsgrens is: € 500,-

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Gebouwen, bestaande uit:

-Gebouwen 3% van de aanschafwaarde

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

-Inventaris 10% van de aanschafwaarde

-ICT 20% van de aanschafwaarde

-Technische inventaris 3% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

-Onderwijsleerpakket 13% van de aanschafwaarde
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Vorderingen

Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van

oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Effecten

De effecten, die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheden van de stichting duurzaam te dienen,

worden gewaardeerd tegen de laagste van de koerswaarde of de aankoopwaarde. Uitzonderingen zijn de

VAR% ING Groep, die gewaardeerd wordt tegen de actuele koerswaarde en Robeco Euro Government Bond

Fund, die wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde en heeft een variabele looptijd. De perpetuals zijn

eeuwigdurend en worden daarom gewaardeerd tegen de marktwaarde.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en

lasten.

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen

en middels het private resultaat over het onderhavige boekjaar.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van

personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een

voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is

afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-

uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Schattingswijziging discontovoet:

In verband met de gedaalde marktrente is de discontovoet vanaf 2019 verlaagt naar 1%. Het percentage is

gebaseerd op de van overheidswege vastgestelde risicovrije reële discontovoet in maatschappelijke kosten -

batenanalyses voor investeringsprojecten. Door de verlaging is de voorziening toegenomen met 15%.

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op

basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning

geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is. In de Regeling jaarverslaggeving onderwijs

is een tijdelijke overgangsregeling opgenomen voor het toepassen van de methode van kostenegalisatie voor

de voorziening groot onderhoud. Van deze tijdelijke overgangsregeling is gebruikt gemaakt bij het berekenen

van de voorziening groot onderhoud.
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Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde

Pensioenen

Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan

pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds

een dekkingsgraad van 95,8% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens

de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de

pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het

effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een

“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het

einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW

subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De

baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in

het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2019

Aanschaf-

waarde per 31

december 2018

Afschrijvingen

tot en met 31

december 2018

Boekwaarde

per 31

december

2018

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Afschrijvingen

desinvesteringen

Aanschaf-

waarde per 31

december

2019

Afschrijvingen

tot en met 31

december 2019

Boekwaarde per

31 december

2019

1.2.1 Gebouwen en

terreinen 193.628 6.396- 187.232 153.439 0 12.116- 0- 347.067 18.513- 328.555

1.2.2 Inventaris en

apparatuur 1.030.643 731.452- 299.191 128.070 0- 82.404- 0 1.158.713 813.857- 344.856

1.2.3 Overige vaste

bedrijfs-

middelen 180.274 143.060- 37.215 1.369 0 12.066- 0- 181.644 155.126- 26.518

Materiële

vaste activa 1.404.546 880.908- 523.638 282.878 0- 106.587- 0 1.687.424 987.495- 699.929

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.

Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
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1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 26.462 59.291

1.5.2 Vorderingen OCW 129.505 97.227

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum, impulsgebieden

en personeels- en arbeidsmarktbeleid.

1.5.6 Overige overheden 50.226 -

Vervangingsfonds 1.879 4.566

Overige overlopende activa 32.303 25.074

1.5.8 Overlopende activa 34.182 29.640

Totaal Vorderingen 240.375 186.158

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.6 Effecten

Boekwaarde

per 31

december

2018 Investeringen

Des-

investeringen Resultaat

Boekwaarde

per 31

december

2019

1.6.3 Overige effecten 288.161 - - 24.331 312.492

288.161 - - 24.331 312.492

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Banken 1.388.769 1.710.220

1.388.769 1.710.220

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde

per 31

december

2018

Bestemming

resultaat

Overige

mutaties

Boekwaarde per

31 december

2019

2.1.1 Algemene reserve 589.067 273.203- - 315.864

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 1.791.700 10.341 - 1.802.041

2.380.767 262.862- - 2.117.906

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen.

Mutaties 2019

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018

Mutaties 2019
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2019

Boekwaarde

per 31

december 2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde

per 31

december 2019

Kortlopende deel

< 1 jaar

Langlopende

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 22.782 6.069 1.508- - 27.343 9.183 18.160

Jubilea 22.782 6.069 1.508- - 27.343 9.183 18.160

2.2.3 Overige

voorzieningen

- 89.750 18.249- - 71.501 54.596 16.905

Onderhoud - 89.750 18.249- - 71.501 54.596 16.905

22.782 95.819 19.757- - 98.844 63.779 35.065

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 130.839 46.467

2.4.7.1 Loonheffing 96.859 99.115

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 16.447 17.258

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 113.307 116.373

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 36.739 32.709

2.4.9 Overige kortlopende schulden 2.359 7.756

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt 0 -

2.4.10.5 Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 90.921 82.622

2.4.10.8 Overlopende passiva algemeen 43.416 7.972

2.4.10.8 Overlopende passiva mbt subsidie overig 7.234 10.727

2.4.10 Totaal overlopende passiva 141.571 101.321

Totaal kortlopende schulden 424.815 304.627

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2019 31 december 2018
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2.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.

De stichting heeft een huurovereenkomst afgesloten met Ricoh (BNP) voor het gebruik van een kopieerapparaat.

De overeenkomst heeft een looptijd van 01-10-2016 t/m 30-09-2021. De huurprijs voor het kopieerapparaat is

per kwartaal € 5.002,41 resp. € 265,10.

De stichting heeft een overeenkomst afgesloten met DVEP voor de levering van elektriciteit. De overeenkomst

heeft een looptijd van 1-1-2015 t/m 31-12-2020. Deze kosten bedragen ongeveer € 11.180,00 op jaarbasis.

De stichting heeft een contract met Asito voor de schoonmaak van het gebouw. Deze kosten bedragen

jaarlijks ongeveer € 31.000,00 het contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

De stichting heeft een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met Carex t.w.v. € 12.000 op jaarbasis.

Het betreft de huren van lesruimtes van het pand aan Brandemeer 5, 8618 CT te Leeuwarden.

Gebeurtenissen na balansdatum

Het coronavirus heeft voor een pandemie gezorgd die ook in Nederland heeft geleid tot een crisis. De crisis heeft over het

verslagjaar 2019 geen gevolgen gehad en heeft daarmee geen gevolgen voor de feitelijke situatie op balansdatum. In 2020

hebben overheidsmaatregelen om het virus in te dammen grote gevolgen voor de samenleving. Voor het onderwijs betekent

dit dat in maart 2020 alle scholen gesloten zijn. Door de overheid is inmiddels besloten dat scholen in het basisonderwijs vanaf

11 mei 2020 gefaseerd weer open mogen. De (gedeeltelijke) sluiting heeft direct gevolgen voor het lesgeven, wat digitaal en

op afstand moet plaatsvinden. Op korte termijn is dit in maart 2020 ingericht. Wel vraagt dit veel extra afstemming met de

leerlingen, de leerkrachten en de ouders. De gevolgen van het lesgeven op afstand voor de resultaten van het onderwijs op

lange termijn zijn op dit moment niet in te schatten. Ook de consequenties voor het personeel rond de verzwaring van de

zorgtaak en eventueel uitval door ziekte zijn moeilijk in te schatten. Met de huidige informatie gaan we er vanuit dat de

beschikbaarheid van lesmateriaal en digitale ondersteuning voorlopig voldoende beschikbaar is en blijft. Financieel verwachten

we geen directe grote gevolgen op de inkomsten en uitgaven van de onderwijsinstelling. Daarmee voorzien we ook geen

gevolgen voor de continuïteit van de onderwijsinstelling.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2019

N.v.t. - -

- -

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag

Ontvangen

t/m

Lasten

t/m

Stand

begin

Ontvangen

in

Lasten

in
Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2018 2018 2019 2019 2019 31-12-19

N.v.t. - - - - - - -

Aflopend - - - - - - -

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag Ontvangen

t/m

Lasten

t/m

Stand

begin

Ontvangen

in

Lasten

in

Stand

ultimo

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2018 2018 2019 2019 2019 2019

N.v.t. - - - - - - -

Doorlopend - - - - - - -

Geheel uitgevoerd

en afgerond

Nog niet geheel

afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de

subsidiebeschikking:
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 2.334.139 2.280.817 2.131.886

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 67.558 57.969 62.138

Totaal rijksbijdragen via OCW 2.401.696 2.338.786 2.194.025

3.1.3.3 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 622.483 521.040 498.186

Totaal rijksbijdragen 3.024.180 2.859.826 2.692.211

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 140.162 21.000 21.230

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 4.279 - 4.583

144.442 21.000 25.813

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

3.5.2 Detachering personeel 209.826 200.000 198.960

3.5.5 Ouderbijdragen 9.394 9.000 8.567

3.5.6 Overig 12.265 - 56.461

231.485 209.000 263.988

4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 2.065.367 2.003.270 1.917.702

4.1.1.2 Sociale lasten 475.468 461.173 447.238

4.1.1.3 Pensioenlasten 327.709 317.856 267.854

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 2.868.544 2.782.299 2.632.794

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 6.069 3.836 8.104

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 78.054 - 3.927

4.1.2.3 Overig 104.054 56.739 68.772

4.1.2.4 Scholing/opleiding 79.747 48.000 44.203

4.1.2 Overige personele lasten 267.923 108.575 125.005

4.1.3 Af: Uitkeringen 104.828- 123.492- 93.050-

3.031.639 2.767.382 2.664.749

Realisatie Realisatie

2019 2018

41 38Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.2.2.1 Gebouwen 12.116 16.759 4.815

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 82.404 79.950 68.258

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 12.066 13.296 13.410

106.587 110.005 86.483

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.3.3 Onderhoud 14.998 17.000 18.083

4.3.4 Water en energie 36.059 31.100 33.123

4.3.5 Schoonmaakkosten 38.412 38.000 36.571

4.3.6 Heffingen 4.358 7.000 3.662

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 89.750 105.792 119.297

4.3.8 Overige huisvestingslasten 18.154 10.500 8.811

201.731 209.392 219.547

4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 111.083 91.526 104.952

4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 9.457 5.500 6.073

4.4.2.2 Leermiddelen 58.386 47.250 50.705

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 67.843 52.750 56.778

4.4.4 Overig 173.440 39.200 53.217

352.366 183.476 214.947

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 6.605 6.412

4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst - 1.543

Accountantslasten 6.605 7.955

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met

Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel

en niet rechtstreeks aan de afzonderlijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn

aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderlijke

schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de

jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle

van de jaarrekening is gebaseerd op een interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit,

welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.

5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

5.1 Rentebaten 914 6.500 5.959

5.3 24.331 1.000 23.863-

5.4 4.111 - 5.954

5.5 Rentelasten 0- - 4-

29.355 7.500 11.954-

Waardeveranderingen financiële vaste activa

en effecten

Overige opbrengsten financiële vaste activa

en effecten
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A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Per 31 december is er geen sprake van verbonden partijen.
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A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van

de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Gegevens 2019 J.N.

Teerenstra

Functiegegevens Directeur-

Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling 2019 1/1-31/12

Omvang dienstverband in FTE 1

Dienstbetrekking? j

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 87.153

Beloningen betaalbaar op termijn 15.513

Subtotaal 102.666

Individueel toepasselijke

bezoldigingsmaximum 115.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet

terugontvangen bedrag

Bezoldiging 102.666

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan

Toelichting op de vordering wegens

onverschuldigde betaling

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling 2018 1/1-31/12

Omvang dienstverband 2018 in FTE 1

Dienstbetrekking? j

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 83.751

Beloningen betaalbaar op termijn 13.549

Subtotaal 97.300

Individueel toepasselijke

bezoldigingsmaximum 111.000

Totaal bezoldiging 2018 97.300

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling A van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2019 een bezoldigingsmaximum van € 115.000.

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden van toepassing is.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)

Gegevens 2019 A.W.

Dullemond-

Zondag

M. van

Hoewijk

W. Danhof C. Vos J. Postma G. Luinstra J.J. Vlasman

Functiegegevens Vooriztter

RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling 2019 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 21/3-31/12 21/3-31/12 21/3-31/12 1/1-30/6

Bezoldiging

Bezoldiging 2.433 1.946 1.946 1.622 1.622 1.622 531

Individueel toepasselijke

bezoldigingsmaximum 17.250 11.500 11.500 9.011 9.011 9.011 5.703

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet

terugontvangen bedrag 0 0 0 0 0 0 0

Bezoldiging 2.433 1.946 1.946 1.622 1.622 1.622 531

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan

Toelichting op de vordering wegens

onverschuldigde betaling

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling 2018 1/1-31/12 1/9-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging 2.060 519 1.246 1.030

Individueel toepasselijke

bezoldigingsmaximum 16.650 3.710 11.100 11.100

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt (bedragen in €)

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

-273.203 wordt onttrokken aan de algemene reserve

10.341 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve privaat

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bovenschools management/College van bestuur:

- J.N. Teerenstra

Toezichthouder:

- A.W. Dullemond-Zondag

- W. Danhof

- M. van Hoewijk

- J. Postma

- G. Luinstra

- C. Vos
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 40636

Naam instelling Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden

KvK-nummer 450005701

Statutaire zetel Gemeente Leeuwarden

Adres Brandemeer 35

Postadres Postbus 6001

Postcode 8902 HA

Plaats Leeuwarden

Telefoon 058-2662271

E-mailadres bestuur@sbo-aquamarijn.nl

Website www.sbo-aquamarijn.nl

Contactpersoon J.N. Teerenstra

Telefoon 06-10889885

E-mailadres j.teerenstra@sbo-aquamarijn.nl

BRIN-nummers 02BJ SBO Aquamarijn
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Overige gegevens

Controleverklaring
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