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School Brinnummer

CBS De Hoeksteen 19RG
CBS Het Kompas 19SZ
CBS Groen van Prinsterer 19UC
CBS De Ark 19UU
CBS Smitshoek 26AG
CBS De Klimop 08WM
CBS De Wingerd 09UK
CBS De Bongerd 10NL
CBS De Fontein 11MP
CBS De Vrijenburg 28AV
CBS De Regenboog 10IJ

Visie
De visie van de Stichting PCPO omvat de volgende drie belangrijke elementen:

- de levensbeschouwelijke identiteit
- de onderwijskwaliteit
- de kwaliteit van opvoeding en vorming

PCPO bereidt haar leerlingen zo goed mogelijk voor op de toekomst van morgen. Dit doen wij door
goed onderwijs te verzorgen gericht op cognitieve, creatieve en sociale vaardigheden vanuit een
christelijk identiteit herkenbaar in woord en daad. Wij hebben de overtuiging dat alle kinderen zich
optimaal zullen ontwikkelen als zij op een respectvolle en integere wijze, leren relatie aan te gaan.
Door hen autonomie te geven en competent te maken in een inspirerende leeromgeving, zullen zij op
de juiste wijze betekenis geven aan de wereld om zich heen en vaardig zijn om op termijn als
zelfstandige burgers te kunnen functioneren.

De grondslag en de richting voor het handelen van de Stichting PCPO is het Woord van God, zoals
dat in de Bijbel tot ons komt en in de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt beleden.
In de overdrachtelijke zin dragen de drie pijlers de scholen en kan de grondslag van de stichting worden
beschouwd als het fundament, waarop de drie pijlers rusten.

ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID

Inleiding

Kernactiviteiten en Beleid

Doelstelling van de organisatie (Missie en visie)

Jaarrekening

In dit bestuursverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van Stichting PCPO 
Barendrecht en Ridderkerk in het jaar 2019.

De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk is 
opgesteld door Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V. Deze jaarrekening is gecontroleerd door 
accountantskantoor van Ree Accountants.

Onder het bevoegd gezag van Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk, met bevoegd gezag nummer 
37949, vallen de onderstaande scholen:
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Missie
De scholen van de Stichting PCPO nemen een herkenbare plaats in binnen Barendrecht en Ridderkerk.
Zij onderscheiden zich door hun karakter en door kwaliteit. Onze missie is:

Van directeuren, leerkrachten (in opleiding) en bestuurders wordt verwacht, dat zij hiermee instemmen.
Van onderwijs ondersteunend personeel en ouders wordt verwacht dat zij met deze missie instemmen
dan wel dit respecteren.

Identiteit
De Stichting PCPO gaat uit van de Bijbel als woord van God en beoogt zich in al haar werkzaamheden
te laten leiden door het evangelie van Jezus Christus. Protestants Christelijk Onderwijs moet een 
soort onderwijs zijn dat duidelijk herkenbaar is en waar het bestuur en personeel op aangesproken 
kan worden. De scholen van de Stichting PCPO zijn open christelijke scholen, die werken vanuit de
christelijke traditie.

Onderwijs met liefde voor God, het kind en de naaste

Juridische structuur

Organisatiestructuur

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een stichting.
 

 Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk is op 1 januari 2005 opgericht en is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 40341697.
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In de bestuursvergadering van 15 maart 2010 zijn de volgende documenten vastgesteld:

• Organogram
• Bestuursstatuut
• Managementstatuut
• Code Goed bestuur
• Statuten

In de statuten zijn de volgende doelstellingen vastgelegd:

• De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot de oprichting en 
  instandhouding van scholen voor Protestants Christelijk basisonderwijs te Barendrecht 
  en Ridderkerk of in de omgeving daarvan.
• Zij beoogt niet het maken van winst.
• Zij tracht dit doel te bereiken door het zoeken van samenwerking in alles wat tot 
  de belangen van het christelijk onderwijs behoort, door het houden van 
  vergaderingen en voorts door alle andere wettige middelen welke tot 
  het gestelde doel dienstig zijn.

Toelichting op structuur (organogram)

Het bovenstaande organogram geeft de lijnorganisatie aan.

Het algemeen bestuur heeft een toezichthoudende rol. De directeur/bestuurder is op basis van de
statuten belast met het besturen van de stichting en de door de stichting in stand te houden
scholen met uitzondering van een aantal in het bestuursstatuut genoemde taken.

De directeur/bestuurder verstrekt het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd alle informatie,
die het bestuur nodig heeft voor de taakuitoefening.
In ieder geval vijf keer per jaar wordt de stand van zaken besproken met betrekking tot de meer-
jarenplannen, de jaarplannen en de financiële situatie in de vorm van kwartaal- of schooljaar-
rapportages.

De directeur/bestuurder geeft leiding aan:
·          Directeur Bedrijfsvoering
·          Directeur Personeel en Onderwijs
·          Directeuren van de 11 scholen
·          Directiesecretaresse

De directeur Bedrijfsvoering geeft leiding aan:
·          Medewerkers financiën en personeels- en salarisadministratie
·          Medewerkers facilitaire zaken en huisvesting (indien aanwezig)

De directeur Personeel en Onderwijs geeft leiding aan:
·          Beleidsmedewerkers ICT, Personeel, Onderwijs en Kwaliteit
·          PR-en communicatiemedewerker

In het organogram zijn er drie lijnfuncties te onderscheiden:
               1.    Directeur/bestuurder

2.    Directeur Bedrijfsvoering
3.    Directeur Personeel en Onderwijs

Vanuit de 3 bovenstaande lijnfuncties worden mogelijke externe medewerkers 
aangestuurd. Het functieboek is in 2018 aangepast op de nieuwe functies.

Code goed bestuur en doelstellingen
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Daarnaast zijn er nog de volgende functies:
1.    Financieel medewerker
2.    Administratief medewerker
3.    Medewerker personeels- en salarisadministratie
4.    Beleidsmedewerker ICT
5.    Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit
6.    Beleidsmedewerker Personeel
7.    PR-en communicatiemedewerker
8.    Directiesecretaresse
9.    De directeuren van de afzonderlijke scholen

Bovenschools management (Managementteam):
Directeur/bestuurder, directeur Personeel en Onderwijs en directeur Bedrijfsvoering.

Vervangingsregeling:
Wanneer de directeur/bestuurder langer dan twee weken afwezig zal zijn, wordt 
onderzocht of een extern persoon de vervanging op zich kan nemen. Tot die tijd wordt de 
directeur/bestuurder vervangen door een lid van het bovenschools management.
Wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van externe vervanging dan wordt er op dat 
moment bepaald welke werkzaamheden door de externe vervanger worden verricht.

Binnen deze lijnorganisatie is er sprake van een aantal overlegsituaties:

1. Bovenschools management (BMT) – overleg 
Hierin hebben zitting de directeur/bestuurder, de directeur Bedrijfsvoering en 
directeur Personeel en Onderwijs. Het BMT komt maandelijks bijeen. 
Tijdens het BMT – overleg wordt gesproken over het beleid van de stichting.

2. Directieberaad
Hierin hebben zitting de directeur/bestuurder, de directeur Bedrijfsvoering, 
directeur Personeel en Onderwijs en de 11 directies van de afzonderlijke scholen. 
Het overleg komt ongeveer dertienmaal per jaar bijeen. Tijdens dit overleg wordt 
gesproken over het beleid van de stichting. 
Dit speelt zich af binnen de volgende hoofdgebieden: Personeel, Onderwijs inhoudelijk, 
Kwaliteitszorg, Financiën, Organisatie en beheer. 
Het overleg wordt aangestuurd door de directeur/bestuurder.

3. Werkoverleg
De directeuren plannen regelmatig werkoverleg met de medewerkers binnen een 
bepaalde portefeuille. Tijdens het werkoverleg worden specifieke zaken t.a.v. 
de portefeuille besproken.

4. Medewerkersoverleg bestuurskantoor (meet en greet)
Hierin hebben zitting alle medewerkers van het bestuurskantoor. Tijdens dit 
overleg kunnen algemene zaken aan de orde komen, zaken die voor een ieder van belang 
zijn. Verder is het overleg (bijeenkomst) ook bedoeld om de betrokkenheid tussen alle 
medewerkers in stand te houden of te vergroten. Het overleg wordt maandelijks 
georganiseerd en staat onder leiding van de directeur/bestuurder.

5.  Leerteams
Binnen PCPO zijn verschillende leerteams werkzaam waarin een aantal directeuren en
beleidsmedewerkers zitting hebben. De leerteams houden zich bezig met het maken van 
beleid gekoppeld aan de vier pijlers uit het SBP. De leerteams zijn een vast onderdeel in
het directieberaad. Hier vindt ook de terugkoppeling plaats.
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Toegankelijkheid van de instelling
Elk kind is welkom op onze scholen en wanneer de keuze gemaakt voor één van onze 
scholen dan zijn wij daar blij mee. Wij rekenen erop dat: 

·          De ouder(s)/verzorger(s) van de leerling de grondslag van de school respecteren;
·          De ontwikkeling van het kind en de daartoe behorende (extra) ondersteuning past 
           binnnen het zorgprofiel van de school;
·          De ouder(s)/verzorger(s) stemmen ermee in dat de leerling deelneemt aan alle
           activiteiten die tijdens de schooluren worden aangeboden;

   ·          De ouder(s)/verzorger(s) stemmen ermee in dat de leerling zich houdt aan de
              gedragscode. 

Elk kind is welkom op onze scholen, tenzij er zwaarwegende factoren zijn waardoor 
wij twijfelen of het kind wel die aandacht en zorg kan krijgen die het nodig heeft. 

Vanaf het schooljaar 2014-2015 moeten schoolbesturen voor ieder kind passend onderwijs kunnen
leveren. Daarbij is het uitgangspunt dat voor elk kind de kansen op de beste ontwikkeling centraal
staan. Dit betekent dat daarbij zorgvuldig gekeken dient te worden of een kind de beste kansen
heeft op een reguliere school met extra aandacht of op een speciale (basis)school. Binnen de
stichting PCPO hebben we ons ten doel gesteld om voor leerlingen een passend onderwijsaanbod
te realiseren binnen onze scholen. Hierbij zorgen we er nadrukkelijk voor dat er binnen de scholen
voldoende deskundigheid aanwezig is om leerlingen, die extra zorg behoeven, te kunnen begeleiden.

Het bestuur is ultimo 2019 als volgt samengesteld:

Voorzitter :
Secretaris :
Penningmeester :
Overige bestuursleden :
Overige bestuursleden :
Directeur / bestuurder :

School 1-10-2019 1-10-2018 1-10-2017 1-10-2016

De Hoeksteen 197         182         185 189         
Het Kompas 329         323         319 349         
Groen van Prinsterer 524         529         550 527         
De Ark 304         299         296 287         
Smitshoek 1.012      1.063      1.084 1.092      
De Klimop 55           64           64 70           
De Wingerd 410         405         399 390         
De Bongerd 244         229         221 228         
De Fontein 308         293         288 271         
De Vrijenburgschool 329         350         351 270         
De Regenboog 335         308         301 376         

      

Totaal 4.047      4.045      4.058      4.049      

CBS De Klimop-Centrum is een dislocatie van CBS De Wingerd

Dhr. A. Dogger

Bestuurssamenstelling

Dhr. A.J. van Wingerden
Mvr. J.J.L. Brummelink - Bleijenberg

In onderstaand overzicht wordt het aantal leerlingen op 1 oktober 2019 vergeleken met de 
leerlingaantallen in de jaren 2018, 2017 en 2016.

Dhr. G. Steijn

Dhr. P.J.J. Kalkman

Bekostigingsgrondslag

Dhr. S.D. Leertouwer

Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. Eventueel kan door middel 
van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend als het aantal leerlingen van een school 
volgens daartoe vastgestelde normen (voor het totale bestuur) is toegenomen.
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- Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg

In 2019 heeft er een tussenevaluatie plaatsgevonden van het Strategisch Beleidsplan 2014-2018.  Deze 
evaluatie heeft plaatsgevonden met de leerteams van de vier pijlers en het BMT. Naar aanleiding van 
deze tussenevaluatie zijn de doelen en acties voor 2019-2020 bepaald. 
In 2019 heeft PCPO twee interne auditteams opgeleid. In 2020 zal de audit structureel zijn ingebed in de 
kwaliteitscyclus van PCPO. 

PCPO werkt cyclisch en planmatig aan het bepalen, bewaken en verbeteren van haar kwaliteit. 
Kwaliteitszorg is een proces dat continu doorgaat en nooit af is. PCPO stuurt waar nodig op 
verbeteringen, stimuleert de onderwijsontwikkeling en ambitie, creëert voorwaarden voor een 
professionele cultuur en zorgt voor een deugdelijk financieel beheer.

De kwaliteitszorg is professioneel van opzet en systematisch van uitvoering. De basis hiervan ligt 
besloten in de onderwijsvisie en bestuursconcept, die verankerd zijn in het Strategisch Beleidsplan en de 
daarvan afgeleide beleidsdocumenten. Belangrijke pijlers in de visie zijn Onderwijs, Leiderschap, Vitaliteit 
en Communicatie. 

- Onderwijsresultaten

- Onderwijsontwikkelingen

Belangrijkste kenmerken van het gevoerde beleid

Onderwijs

Twee keer per jaar worden door de directeur Personeel en Onderwijs en de beleidsmedewerker 
Onderwijs en Kwaliteit gesprekken gevoerd met de directeuren van de scholen, over o.a. opbrengsten. 
Aan de hand van data-analyse, wordt nagegaan in hoeverre de afgesproken doelen zijn gerealiseerd. Er 
worden nieuwe doelen gesteld en activiteiten gepland. Op deze manier houdt het BMT zicht op de 
resultaten en opbrengsten van alle scholen. Indien nodig worden interventies gepleegd om gestelde 
doelen te bereiken. PCPO is trots op een medewerkersbestand dat, gedreven door passie, iedere dag 
werkt aan het behalen van de gestelde doelen ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen. 
Vanuit Kennisplein en door school specifieke nascholing, wordt een passend aanbod gedaan, gericht  op 
de doelen vanuit het Strategisch Beleidsplan dat leidt tot (nog) beter onderwijs aan de kinderen.

Resultaten
De onderstaande scores op de CITO, IEP en Route 8 eindtoets 2019 zijn door de scholen behaald:
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Identiteit  

In 2018 heeft het identiteitsberaad (werkgroep van medewerkers binnen PCPO), dat betrokken is bij 
de implementatie van beleid m.b.t. identiteit o.a. de volgende activiteiten verricht: actualisatie 
identiteitswijzer, inventarisatie van activiteiten rondom identiteit op scholen, suggesties gegeven m.b.t. 
aanbod Kennisplein. Er zijn schoolkerkdiensten georganiseerd en kerst- en paasvieringen in diverse 
kerken gehouden. Daarnaast hebben scholen christelijke vieringen op inspirerende wijze 
vormgegeven. 

Samenwerkingsverband  

PCPO is aangesloten bij het samenwerkingsverband Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard (RIBA). 
Het samenwerkingsverband wil vooral investeren in de vergroting van de basisondersteuning. Scholen 
ontvangen € 120 structureel en in 2018 ook € 15 incidenteel per leerling. PCPO zet deze middelen in 
voor de extra facilitering van Intern begeleiders bij hun werkzaamheden om onderwijs passend te 
maken voor elk kind.Tevens worden een speciale voorziening voor de hoogbegaafden, plusklas De 
Raket, en meer handen in de groep o.a. voor het vormgeven van lichte arrangementen vanuit deze 
middelen bekostigd. 

Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 

Digitalisering, individualisering en passend onderwijs blijven ontwikkelingen, waarmee rekening zal 
worden gehouden. PCPO blijft zich daarvoor ook steeds extern oriënteren om tijdig beleid te 
ontwikkelen en/of aan te passen. Op de politieke en maatschappelijke agenda staan Brede Scholen 
en Integrale Kindcentra. PCPO speelt hier o.a. op in door in de beleidsvisie een doorgaande leerlijn 
van 0-12 jarigen te willen realiseren. Ook het lerarentekort heeft een grote impact op de scholen van 
PCPO.  

Ondernemen binnen het onderwijs  

PCPO stelt zich enerzijds op het standpunt, dat de kosten van het geven van goed onderwijs dient te 
passen binnen de bekostiging vanuit het Ministerie. Anderzijds is de samenwerking met gemeenten en 
bedrijfsleven van belang. Dit heeft er toe geleid, dat een aantal projecten succesvol kon worden 
ingezet en afgerond. 

Horizontale verantwoording 

Horizontale verantwoording is voor PCPO geen doel op zich. Het is een middel om een gestructureerd 
debat over de onderwijskwaliteit te voeren met belanghebbenden. De kern voor PCPO is “ruimte 
geven, verantwoording vragen en van elkaar leren”. Daarin past dat onze scholen zelf meer 
verantwoording afleggen, middels hun eigen, nieuwsbrieven, informatieavonden en sociale media. 

Onderzoek  

In 2018 hebben er drie onderzoeken plaatsgevonden op het gebied van Integrale Kindcentra. Deze 
drie onderzoeken zijn afgerond en de resultaten zijn gepresenteerd aan alle directeuren en direct 
betrokkenen tijdens het directieberaad van juni 2018. Aanbevelingen zullen worden meegenomen in 
de verdere stappen om te komen tot IKC’s. 

Internationalisering 

Er zijn geen ontwikkelingen op het gebied van internationalisering geweest. PCPO heeft voor de 
nabije toekomst ook geen beleid hierop ontwikkeld. 

Toekomstige ontwikkelingen onderwijs  

Een grote toekomst wordt voorspeld voor adaptieve leeromgevingen. Binnen het onderwijs wordt er al 
veel gesproken over gepersonaliseerd leren en in dat verlengde liggen ook de adaptieve 
leeromgevingen. Dit zijn digitale programma’s waarin leerlingen altijd op hun eigen niveau werken. 
Een programma analyseert de scores van leerlingen en zorgt dat er altijd een volgende opdracht 
klaarstaat. Zo is de ontwikkeling van de leerling perfect te volgen en is de instructie altijd op niveau. 
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Binnen PCPO zijn op dit gebied vooral stappen gezet door het werken met Snappet-tablets en het 
gebruiken van Chromebooks. 

Duurzaamheid 

In het Strategisch Beleidsplan(SBP) 2018-2022 van PCPO is één van de doelstellingen 'Op al onze 
scholen wordt toekomstbestendig onderwijs gegeven'.  In een bijlage bij het SBP 2018-2022 is het 
kader geschetst m.b.t. toekomstbestendig onderwijs. Alle scholen van PCPO hebben deze doelstelling 
opgenomen in het Schoolplan 2019-2023. 

 

ONDERWIJSONDERSTEUNEND BELEID 

In 2019 hebben 2 scholen in Barendrecht en 2 scholen (3 locaties) in Ridderkerk  middelen van 
OCW  m.b.t. onderwijsachterstanden ontvangen. Scholen hebben deze middelen in samenhang met 
reguliere middelen ingezet om onderwijsachterstanden te bestrijden. De gemeente Ridderkerk en 
Barendrecht zijn bezig om beleid m.b.t. onderwijsachterstanden te ontwikkelen. Onderdeel van dit 
beleid is het versterken van de doorgaande lijn voorschool en basisonderwijs. Ook het versterken en 
uitrollen van ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs maakt deel uit van het beleid.  
Implementatie van dit beleid wordt in 2020 verwacht.  
 

ICT 

Vanaf 2013 gebruiken 9 scholen van PCPO Snappet. Met Snappet kunnen de leerlingen 
gepersonaliseerd leren met behulp van tablets bij o.a. rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. In 
2018 is het gebruik van Snappet nog verder uitgebreid. 

Vanaf 2016 werken de scholen van PCPO in een Google omgeving en zijn er voor personeel en 
leerlingen Chromebook aangeschaft. De aanwezige Chromebook worden gedeeld met verschillende 
groepen. In 2019 is het gebruik van Chromebooks verder uitgebreid. 

Alle scholen hebben een I-coach welke leerkrachten ondersteund bij het gebruik van de aanwezige 
ICT middelen in het onderwijs en de directeur bij het maken van de juiste keuzes op dit gebied. De I-
coaches op school worden hierbij weer ondersteund door een bovenschools ICT-coach. Scholing van 
leerkrachten en I-coaches vindt jaarlijks plaats via Kennisplein en de bijeenkomsten van het ICT-
netwerk. 

Personeelsbestand 

Het totaal aantal personeelsleden per 31 december 2019 met een vaste aanstelling bedroeg 406. 

Van dit aantal waren 314 personen aangesteld in de functie van leerkracht, de overige (92 personen) 
medewerkers zijn werkzaam als directie, intern begeleiders of onderwijs ondersteunend personeel.  

Bij een stichting met de grootte van PCPO vinden er door het jaar heen behoorlijk wat personele 
wisselingen plaats. Het personeelsbeleid is er op gericht de belangen van de stichting aan de ene 
kant en de belangen van de individuele personeelsleden aan de andere kant op elkaar af te stemmen, 
zodat deze beide belangen het best tot hun recht komen. 

PCPO geeft aandacht aan het personeelsbeleid, o.a. door het stimuleren van ontwikkeling en 
professionalisering middels Kennisplein. 

Door de beperkte veranderingen in de omvang van de stichting  als de individuele scholen is er de 
laatste jaren geen sprake van gedwongen overplaatsingen of RDDF-plaatsingen. Voor de komende 
bestuursformatieplannen worden deze zaken ook niet verwacht. 

Beleid aangaande bezoldiging van bestuurders 

De directeur/bestuurder van PCPO heeft een arbeidsovereenkomst conform de CAO PO Bestuurders. 
Het salaris en emolumenten wordt elk jaar getoetst aan de Wet Normering Topinkomens. 
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De overige leden van het Algemeen Bestuur (met een toezichthoudende rol) ontvangen voor hun 
werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding. 

Uitkeringen bij ontslag 

Binnen PCPO is geen beleid inzake uitkeringen bij ontslag vastgesteld. In principe wordt hierbij als 
beleid gehanteerd, dat naast een vergoeding voor outplacement alleen de wettelijke verplichte 
transitievergoeding wordt uitbetaald. Daarnaast is het personeelsbeleid van PCPO gericht op 
werkgelegenheidsbeleid. Als niet anders kan wordt er afscheid genomen van medewerkers en daarbij 
wordt de geldende regelgeving voor onderwijsinstellingen gevolgd. Het streven van PCPO is om te 
voorkomen, dat uitkeringen na ontslag ten laste van PCPO komen. 

Ziekteverzuim  

Het ziekteverzuim wordt geregistreerd per schooljaar. Mede als gevolg van een aantal preventieve 
maatregelen is er een daling te signaleren in de afgelopen schooljaren. Ons streven is om onder de 
5% te blijven. De hoogte van het totale verzuim is vooral toe te schrijven aan het langdurig verzuim, 
vooral op het psych-sociale vlak. 

Schooljaar  Ziekteverzuim totaal  Kortdurend ziekteverz  Meldingsfrequentie  

2015-2016 8,25 % 6,75 % 0,94 

2016-2017 7,03 % 5,69 % 0,91 

2017-2018 7,22 % 6,31 % 0,91 

2018-2019 4,52 % 3,81 % 0,91 

 

Opleiden in de School 

Ook in 2019 is Opleiden in de School verder geïntensiveerd op de scholen. De interne coaches 
houden regelmatig intervisiebijeenkomsten met elkaar. Inmiddels hebben rond de 170 
praktijkbegeleiders de cursus coaching afgerond. Daarnaast zijn er bovenschools 3 beeldcoaches 
benoemd. 

Sinds 2017 is PCPO officieel een opleidingsschool voor Hogeschool Inholland. Onze aandacht gaat 
ook uit naar begeleiding van de startbekwame leerkracht; hiertoe zijn bovenschools 3 (beeld) coaches 
benoemd. In het kader van 'samen opleiden' is PCPO een samenwerking aangegaan met enkele 
besturen in de omgeving en Hogeschool Inholland; samen vormen wij de zgn 'Brede 
opleidingsschool'. 

Kennisplein/professionalisering 

PCPO is een lerende organisatie. Op allerlei niveaus zijn medewerkers in beweging om hun 
bekwaamheid steeds verder te ontwikkelen en aan te scherpen. De scholen kennen ieder hun eigen 
scholingsplannen, zowel op teamniveau als individueel. Daarnaast wil PCPO als organisatie ook 
faciliterend zijn. Kennisplein, onze eigen academie, is een ontmoetingsplaats waar interne kennis 
gedeeld wordt en externe kennis wordt aangeboden. Op Kennisplein worden workshops, cursussen, 
maar ook volledige Post-HBO opleidingen aangeboden. Verzoeken van personeel voor het volgen van 
een voor het werkveld relevante opleiding, welke niet in het Kennisplein is opgenomen, zijn altijd 
bespreekbaar.  

Inzet werkdrukmiddelen 

Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn binnen de middelen voor Personeels- en Arbeidsmarktbeleid 
middelen toegevoegd voor werkdrukvermindering. Deze middelen zijn op schoolniveau toegekend op 
basis van de leerlingentelling per 1 oktober 2018 met een bedrag van € 220,08 per leerling. 

Binnen PCPO is er voor gekozen om bovenschools zo veel mogelijk te faciliteren. Daartoe hebben alle 
scholen een berekening gekregen van het te besteden bedrag en een rekenmodel met daarin 
opgenomen de gemiddelde loonkosten per functie binnen PCPO. Op deze manier konden scholen 
zelf berekenen op welke manier ze de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk konden inzetten.  
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Besteding werkdrukmiddelen

Personeel
Materieel
Professionalisering
Overig

Totaal

395.732

370.927 395.732

Subsidie 19-20

890.224

T.b.v. 2019 Besteding 2019

Op alle scholen is er voor gekozen om in een of meerdere teamvergaderingen de (on)mogelijkheden 
van de diverse scenario’s te bespreken. 

Alle scholen hebben er voor gekozen om de middelen in te zetten voor extra “handen” en dus zijn alle 
uitgaven personele lasten geweest. 

Het beschikbare bedrag voor 2019 is geheel benut. Om deze reden is er geen bestemmingsreserve 
werkdrukmiddelen opgenomen in de jaarrekening. 

 

Huisvestingsbeleid 

Met de gemeente Barendrecht wordt overleg gevoerd m.b.t. de dienstverleningsovereenkomsten, die 
het onderhoud van Multi Functionele Accommodaties (MFA) moeten gaan regelen. Tevens vindt met 
deze gemeente overleg plaats m.b.t. het klimaat binnen de MFA’s en nieuwbouw CBS De Ark en 
uitbreiding van CBS Groen van Prinsterer. Met de gemeente Ridderkerk vindt overleg plaats over 
nieuwbouw CBS De Wingerd, CBS De Klimop-Centrum (dislocatie), renovatie CBS De Regenboog en 
aanbouw CBS De Fontein. 
Het onderhoud van de gebouwen is t/m 31 december 2019 uitbesteed aan Dyade. Vanaf 1 januari 
2020 zal Multical het onderhoud verzorgen. 
 

Klachtenafhandeling  

In 2019 zijn bij de vertrouwenspersoon van de stichting 5 formele klachten door ouders ingediend, 2 
door leerkrachten en 1 door een medewerker. Daarnaast zijn er 2 klachten van ouders die eind 2019 
nog in behandeling waren. 
De vertrouwenspersoon heeft bij deze klachten een bemiddelende rol gespeeld. Bij 4 van deze  
klachten die ingediend zijn bij de vertrouwenspersoon is er ook contact geweest met het bevoegd 
gezag. Er is 1 klacht ingediend bij de landelijke klachtencommissie. De commissie heeft m.b.t. deze 

klacht een bemiddelende rol gespeeld.  

 

Risico’s en onzekerheden  

In 2017 is er onder begeleiding van Infinite Financieel een risicoanalyse uitgevoerd. Deze actualisatie 
heeft zich gefocust op financiële risico’s met als resultaat een beredeneerd bedrag voor het 
weerstandsvermogen van de organisatie (buffervermogen). Bij de uitvoering van de risico-analyse is 
gebruik gemaakt van een risicolijst. Deze is ingevuld door twee leden van het Algemeen Bestuur, de 
directeur/bestuurder en de twee bovenschoolse directeuren. Deze lijsten hebben gezamenlijk geleid 
tot een risico-top 10 van PCPO. Aan deze top 10 heeft Infinite Financieel nog drie risico’s toegevoegd 
vanuit de door hen uitgevoerde documentenstudie. 

De volgende zijn daarbij benoemd (de volgorde is willekeurig en impliceert geen rangorde): 

1. Het ziekteverzuim ligt boven het landelijk gemiddelde. 
2. Er ontstaan moeilijk vervulbare vacatures. 
3. Diefstal of verlies van privacygevoelige informatie wordt niet tijdig gemeld. 
4. Vertrouwelijke informatie komt in verkeerde handen terecht. 
5. Leerkrachten blijken niet op hun taak berekend. 
6. Het binnenklimaat van scholen voldoet niet aan de normen. 
7. De cyclus van functioneren en beoordelen is niet effectief. 
8. Protocollen zijn niet bekend bij de medewerkers. 
9. Scholen maken de doelen uit de ondersteuningsplannen richting zorgleerlingen niet waar. 
10. De onderwijsresultaten blijken lager dan de streefwaarden van de scholen. 
11. Er ontbreekt herleidbare samenhang tussen de verschillende documenten. 
12. Het stoppen met het hanteren van een voorziening groot onderhoud (stelselwijziging 2016). 
13. Het beperkt aanwezig zijn van meerjarenliquiditeits- en investeringsbegrotingen. 
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Als sluitstuk van het proces zijn de bovenstaande risico’s gekwantificeerd en afgezet tegen het 
aanwezige vermogen, dat voldoende bleek te zijn. Daarnaast zijn er in 2018 een aantal 
beheersmaatregelen genomen en verbetertrajecten gestart. Deze risico’s worden twee maal per jaar 
in de vergadering van het Algemeen Bestuur besproken en in de vergaderingen van 7 november 2018 
en 4 november 2019 ziet het overzicht van benoemde risico’s er nu als volgt uit: 

1. Het ziekteverzuim stijgt boven het landelijk gemiddelde. 
2. Er ontstaan moeilijk vervulbare vacatures. 
3. De normen en waarden van PCPO wijken af van die van ouders en leerlingen. 
4. Privacy. 
5. Functioneren medewerkers. 
6. Het binnenklimaat voldoet niet aan de normen. 
7. Scholen maken naar zorgleerlingen de doelen uit de ondersteuningsplannen niet waar. 
8. De onderwijsresultaten blijken lager dan de streefwaarden van de scholen. 
9. Het ontbreekt aan herleidbare samenhang tussen documenten. 
10. De veranderende regelgeving op het gebied van de onderhoudsvoorziening. 

 

Allocatie van middelen 

De exploitatie van PCPO is opgebouwd uit de 12 schoolexploitaties en de exploitatierekeningen voor 
de gemeenschappelijke bovenschoolse kosten, de kosten van het bestuursbureau en de kosten van 
het bestuur. 

Onder de gemeenschappelijke bovenschoolse posten worden verstaan alle posten welke bij een 
schoolbestuur bestaande uit één school op schoolniveau geboekt zouden worden, maar vanwege de 
schaalvergroting gezamenlijk gedragen worden. Het betreft voornamelijk posten welke vanwege 
risicospreiding of vanwege efficiencyvoordelen bij inkoop in gezamenlijkheid worden verwerkt. 
Voorbeelden hiervan zijn de kosten van ouderschapsverlof, regeling duurzame inzetbaarheid 
(voorheen BAPO) en de inkoop van schoonmaak en kopieermachines. 

Alle rijksbijdragen, zowel voor personele als materiële kosten, worden op schoolniveau in de 
exploitatie opgenomen. Dit betekent dat in de exploitatierekeningen van het bestuursbureau en de 
gemeenschappelijke bovenschoolse kosten geen rijksbijdragen zijn opgenomen. Deze kosten worden 
via de verdeelsleutel van de leerlingenaantallen doorbelast naar de schoolexploitaties. 

 

Verantwoording besteding middelen prestatiebox 

In het kader van het bestuursakkoord primair onderwijs ontvangt PCPO geld in de vorm van de 
prestatiebox. Dit geld wordt, passend bij de situatie van PCPO, als volgt ingezet: 

Professionalisering 

Bovenschools worden de middelen ingezet voor Kennisplein, een combinatie van 
netwerkbijeenkomsten, trainingen en opleidingen, die voor alle medewerkers beschikbaar en te volgen 
zijn. Op schoolniveau vindt professionalisering van de leerkracht plaats in relatie tot de 
schoolontwikkeling. 

Verbetering begeleiding en ondersteuning beginnende leraren  

Met het project “opleiden in de school” worden PABO-studenten en beginnende leerkrachten zo 
optimaal mogelijk begeleid in hun ontwikkeling. 
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Cultuur 

Er is ook aandacht voor de culturele ontwikkeling van kinderen. De financiële middelen worden dan 
ook ingezet om de kinderen te stimuleren zich op cultureel gebied te ontwikkelen. 

Governance 

Het bestuur handelt volgens de “code goed bestuur” in het Primair Onderwijs. De interne 
toezichthouders houden toezicht middels een intern toezichtskader. Volgens planning wordt jaarlijks 
invulling geven aan onderdelen van de code. Een onderdeel van een vergadering is specifiek gewijd 
aan de  “code goed bestuur”.  
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VERSLAG ALGEMEEN TOEZICHTHOUDEND BESTUUR
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- Het intern toezicht als werkgever 

In 2019 heeft een afvaardiging van het algemeen bestuur een functioneringsgesprek met de 

directeur-bestuurder gevoerd. 

- Jaarlijkse evaluatie intern toezichthouders 

In december 2019 heeft de jaarlijkse reflectiemiddag plaatsgevonden. 

- Schoolbezoeken 

In 2019 is een tweetal scholen bezocht nl. CBS De Regenboog en CBS De Hoeksteen 

- Overleg GMR 

In 2019 heeft twee keer overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van de GMR. 

- Code Goed Bestuur 

Het bestuur handelt volgens de “code goed bestuur” in het Primair Onderwijs. De interne 

toezichthouders houden toezicht middels een intern toezichtskader. Volgens planning wordt jaarlijks 

invulling geven aan onderdelen van de code. Een onderdeel van een vergadering is specifiek gewijd 

aan de  “code goed bestuur”.  

- Vergoedingsregeling 

De voorzitter ontvangt per jaar als vrijwilligersvergoeding € 1500,- . De secretaris en penningmeester 

ontvangen € 1250,- en de overige leden € 1000 per jaar. 

 

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 

 

Het interne risicobeheersingssysteem van PCPO bestaat uit: 

- De planning- en controlcyclus: elke vier jaar wordt een strategische beleidsplan opgesteld. Vanuit 

dit plan wordt per jaar een plan gemaakt en daaraan gekoppeld een financiële vertaling in de vorm 

van een exploitatie-, liquiditeits- en investeringsbegroting. Periodiek wordt hierover gerapporteerd. 

- Budgetafspraken met de directeuren van de scholen. Onder- en overschrijdingen worden in een 

volgend boekjaar verwerkt in de budgetten. Periodiek zijn er gesprekken tussen de directeuren van 

de scholen en de directeur Bedrijfsvoering. De financiële performance maakt tevens deel uit van de 

onderwerpen in de gesprekken tussen de directeuren en de directeur/bestuurder. 

- Het bestuursformatieplan. Naast de financiële begroting op kalenderjaar wordt voor elk schooljaar 

een plan opgesteld voor de personele formatie op verenigings- en schoolniveau. Elke school krijgt in 

mei op basis van vooraf met de GMR afgesproken kengetallen een normformatie toegekend voor het 

komend schooljaar. Uitbreiding van deze formatie is alleen mogelijk na goedkeuring en toestemming 

van het bovenschools management. 

- De halfjaargesprekken. Gedurende het schooljaar worden door de directeur Personeel en 

Onderwijs gesprekken gevoerd met de MT's van de scholen met als onderwerp het 

onderwijsinhoudelijk beleid en de resultaten daarvan. 

- De managementcontracten. Een maal per jaar voert de directeur/bestuurder een gesprek met de 

directie van de school over alle aspecten van het integraal leiderschap van de directeuren. 

Onderwerpen zijn o.a. kwaliteit van onderwijs, resultaten van het leerlingvolgsysteem, CITO-

resultaten en rapporten van de inspectie van Onderwijs. 
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Ondertekening namens de toezichthouder

Datum: 14 april 2020

Plaats: Barendrecht

Naam: dhr. Van Wingerden

Functie: Voorzitter

Ondertekening:

- De Marap. In november van enig jaar legt de directeur/bestuurder verantwoording af aan het 

algemeen bestuur door een rapportage op basis van het INK-model. Er wordt verslag gedaan van alle 

resultaten zoals vastgelegd in de managementcontracten. 

- Het treasurystatuut. Het beleggingsbeleid gebeurt binnen de kaders van het uniforme 

treasurystatuut van Verus. Dit statuut is in 2017 vernieuwd en in de vergadering van het AB in 

februari 2018 vastgesteld. 

- De opgestelde AO/IC. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de door het 

Algemeen Bestuur goedgekeurde handboek Administratieve Organisatie/Interne Controle. 

 

Toezicht verwerving en besteding 

 

De werkzaamheden van het Algemeen Bestuur (conform artikel 8.3.b. van de statuten) bestaan ook 

uit het toezicht op rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. 

Middels de rapportages van het het bovenschools management en de directeur/bestuurder, de 

gesprekken met GMR en scholen kan worden vastgesteld dat er geen signalen zijn, dat het toezicht 

niet voldoende is. 

 

Benoeming externe accountant 

 

In de statuten (artikel 8.3.c.) is vastgelegd dat het Algemeen Bestuur de externe accountant 

benoemt. In 2017 is een contract voor 3 jaar afgesproken met Van Ree accountants. 

 

Rapportage toezichthoudend orgaan 

 

De directeur/bestuurder legt samen met de directeur Bedrijfsvoering en directeur Personeel en 

Onderwijs verantwoording af aan de leden van het Algemeen Bestuur, die belast zijn met het 

toezicht. Gelet op het bovenstaande zijn zij van oordeel, dat de systemen van risicobeheersing en 

interne controle een voldoende mate van zekerheid geven over de financiële verslagleggingsrisico's 

en dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat. 

Naast de rol van toezichthouder voorziet het Algemeen Bestuur de directeur/bestuurder gevraagd en 

ongevraagd van adviezen op het gebied van personeel, financiën en onderwijsinhoudelijke zaken. 

 

Verandering rechtsvorm 

 

In 2019 is de rechtsvorm van PCPO Barendrecht en Ridderkerk veranderd van een vereniging in een 

stichting.  
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Kengetallen voor 2019 en 2018

Kengetal 2019 2018
Huisvestingsratio 0,05 0,07 groter dan 0,10
Liquiditeit (current ratio) 1,49 1,34 kleiner dan 0,75
Rentabiliteit (1-jarig) 0,03 0,00 lager dan -0,10
Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 0,72 0,69
Weerstandsvermogen (incl. mva*) 0,23 0,21
Kapitalisatiefactor 0,28 0,28 geen
* mva: materiële vaste activa

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld 
door de onderwijsinspectie dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte 
signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico door de 
onderwijsinspectie. 
Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie.

Hierna vindt u de omschrijving en definitie per kengetal inclusief berekening.

kleiner dan 0,05

Signaleringswaarde 
onderwijsinspectie

kleiner dan 0,30

KENGETALLEN

0,05 

1,49 

0,03 

0,72 

0,23 
0,28 

0,07 
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0,00 

0,69 

0,21 
0,28 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Kengetallen voor 2019 en 2018 2019 2018
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Huisvestingsratio

Omschrijving
€ € € €

- Huisvestingslasten 979.669 1.386.411

- Afschrijvingen gebouwen en terreinen 85.321 63.749

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen 
gebouwen en terreinen 1.064.990 1.450.160

- Totale lasten 22.506.965 21.750.226

- Financiële lasten 7.781 8.223

Som totale lasten en financiële lasten 22.514.746 21.758.449

Kengetal:

Liquiditeit (current ratio)

Omschrijving
€ € € €

- Liquide middelen 1.436.314 1.227.523

- Kortlopende effecten - -

- Vorderingen 1.790.012 1.544.616

- Voorraden - -

Vlottende activa 3.226.326 2.772.139

Kortlopende schulden 2.169.168 2.068.868

Kengetal:
\

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen 
verplichtingen.

De liquiditeit is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2018 is 
de liquiditeitspositie gestegen.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 1,49 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 
bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.

31-12-2018

31-12-2018

0,07

1,34

- Definitie:  De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, kortlopende effecten, 
vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.

31-12-2019

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden 
die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 2.169.168.

De stichting heeft op 31 december 2019 de beschikking over € 1.436.314 aan liquide middelen en daarnaast 
€ 1.790.012 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten 
(inclusief financiële lasten).

- Definitie:  Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van 
de totale lasten (inclusief financiële lasten).

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

De huisvestingsratio is voor 2019 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 
2018 is de huisvestingsratio gedaald.

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.

31-12-2019

0,05

1,49
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Rentabiliteit

Omschrijving
€ € € €

Resultaat 734.672 67.734

- Totaal baten 23.249.301 21.825.970

- Financiële baten 117 213

Som totaal baten inclusief financiële baten 23.249.418 21.826.183

Kengetal 1-jarig:

Solvabiliteit

Omschrijving
€ € € €

- Eigen vermogen 5.312.040 4.577.370

- Voorzieningen 375.251 294.857

Som eigen vermogen en voorzieningen 5.687.291 4.872.227

Totaal vermogen 7.936.220 7.071.417

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10.

0,03

- Definitie:  Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.

De rentabiliteit is voor 2019 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2018 is 
de rentabiliteitspositie gestegen.

De solvabiliteit is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2018 is 
de solvabiliteitspositie gestegen.

0,00

31-12-2019 31-12-2018

De stichting heeft met de totale baten, te weten € 23.249.418, een resultaat behaald van € 734.672. Dit 
houdt in dat 0,03 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die 
wordt ontvangen, wordt € 0,03 behouden en wordt € 0,97 besteed.

31-12-2019

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de 
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar 
verplichtingen kan voldoen.

- Definitie inclusief voorzieningen:  Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

De rentabiliteit is in 2019 positief beinvloed door de eenmalige ontvangst van de aanvullende bekostiging 
van het Ministerie. Hier is een bestemmingsreserve voor gecreëerd, de kosten worden verwerkt in 2020.
Daarnaast is er in 2019 een stelselwijziging inzake de verwerking van de kosten voor groot onderhoud 
doorgevoerd. Het effect hiervan bedraagt € 358.411. Hier is een bestemmingsreserve voor opgenomen.

31-12-2018

0,72 0,69

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 72% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel 
reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 28% van het totale vermogen gefinancierd 
wordt met vreemd vermogen.
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Weerstandsvermogen

Omschrijving
€ € € €

Eigen vermogen 5.312.040 4.577.370

- Totaal baten 23.249.301 21.825.970

- Financiële baten 117 213

Som totaal baten inclusief financiële baten 23.249.418 21.826.183

Kengetal:

Kapitalisatiefactor

Omschrijving
€ € € €

- Balans totaal 7.936.220 7.071.417

- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen 1.394.989 974.153

Verschil balans totaal en materiële vaste activa 
gebouwen en terreinen 6.541.231 6.097.264

- Totaal baten 23.249.301 21.825.970

- Financiële baten 117 213

Som totaal baten inclusief financiële baten 23.249.418 21.826.183

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.

31-12-2018

31-12-2019 31-12-2018

0,28 0,28

31-12-2019

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of 
onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van 
hun taken.

- Definitie:  De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en 
terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 
behorende risico's op te vangen.

- Definitie inclusief materiële vaste activa:  Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief 
financiële baten)

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen 
benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de 
planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële 
effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

0,21

Het weerstandsvermogen is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking 
met 2018 is het weerstandsvermogen gestegen.

0,23
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Activa 31-12-2019 31-12-2018 Passiva 31-12-2019 31-12-20 18

Materiële vaste activa 4.471.861    4.069.045    Eigen vermogen 5.312.040      4.577.370    
Financiële vaste activa 238.033       230.233       Voorzieningen 375.251         294.857       
Vorderingen 1.790.012    1.544.616    Langlopende schulden 79.761           130.322       
Liquide middelen 1.436.314    1.227.523    Kortlopende schulden 2.169.168      2.068.868    

Totaal activa 7.936.220    7.071.417    Totaal passiva 7.936.220      7.071.417    

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

- Toelichting op de passiva zijde van de balans:

FINANCIEEL BELEID

Het positieve exploitatieresultaat van 2019 is aan het eigen vermogen toegevoegd. Het totale eigen 
vermogen is hierdoor met € 734.670 toegenomen. Dit positieve resultaat is gedeeltelijk toegevoegd aan de 
algemene reserve, de bestemmingsreserve werkdrukmiddelen, groot onderhoud (€ 358.411) en cao 
eenmalige uitkeringen (€ 659.922). Betaling van deze eenmalige uitkeringen vindt plaats in 2020. Naast de 
algemene reserve is er een private reserve.

De waarde van de materiële vaste activa is in met € 402.816 toegenomen. De investeringen bedroegen € 
1.217.443. Van dat bedrag is € 392.000 geinvesteerd in ICT.Daarnaast is geinvesteerd in installaties, OLP 
en meubilair en overig (€ 452.355). 
In 2019 is er een stelselwijziging inzake de verwerking van de kosten voor groot onderhoud doorgevoerd. 
Vanaf 2019 worden de kosten voor groot onderhoud geactiveerd en afgeschreven. In 2019 bedraagt de 
investering voor groot onderhoud, welke geregistreerd is onder de rubriek 'gebouwen' € 373.088
De totale afschrijvingslasten bedroegen € 732.136. Aangezien de investeringen hoger waren dan de 
afschrijvingslasten is de waarde van de materiele vaste activa toegenomen.
Daarnaast is de activa lijst van de gehele Stichting opgeschoond. Activa die niet meer aanwezig is binnen de 
Stichting is gedesinvesteerd. De boekwaarde van de gedesinvesteerde activa bedroeg € 67.816. Dit is in 
2019 ten laste van het resultaat gekomen.

De financiele vaste activa bestaat voor het grootste gedeelte uit betaalde waarborgsommen voor ICT 
devices (tablets). Daarnaast is er een waarborgsom betaald voor het bestuursbureau.

De totale omvang van de vorderingen is in 2019 met € 245.396 toegenomen. De belangrijkste vordering is 
de vordering op het ministerie i.v.m. het betaalritme van de personele bekostiging en prestatiebox. In de 
periode augustus - december wordt minder dan 5/12 van de jaarsubsidie ontvangen, waardoor er op 31 
december sprake is van een vordering. Deze vordering loopt in de periode januari - juli terug naar € 0.

De hogere omvang van de vordering wordt daarnaast veroorzaakt door een hogere vordering op de 
gemeente. De verwachting is dat dit voor diverse projecten in 2020 financieel afgewikkeld wordt.

De omvang van de liquide middelen is in 2019 met € 208.791 toegenomen. Dit wordt mede veroorzaakt 
doordat het Ministerie in 2019 een bedrag vooruitbetaald naar aanleiding van afspraken in de nieuwe cao. 
Dit vooruitbetaalde bedrag wordt in 2020 uitbetaald aan het personeel, conform cao. Een nadere toelichting 
op de ontwikkeling van de liquide middelen is te vinden in het kasstroomoverzicht.

Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2019 in vergelijking met 31 december 2018. Na de 
balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

- Toelichting op de activa zijde van de balans:
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Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Realisatie
2019

Begroting
2019

Verschil Realisatie 
2018

Verschil

Baten      
Rijksbijdragen OCenW 22.757.915   21.314.114       1.443.801    21.246.395    1.511.520    
Overige overheidsbijdragen 64.270          64.132              138              85.969           -21.699        
Overige baten 427.116        186.220            240.896       493.606         -66.490        

Totaal baten 23.249.301   21.564.466       1.684.835    21.825.970    1.423.331    

Lasten      
Personele lasten 19.095.510   17.944.310       1.151.200    18.091.841    1.003.669    
Afschrijvingen 746.812        653.899            92.913         672.449         74.363         
Huisvestingslasten 979.669        1.447.701         -468.032      1.386.411      -406.742      
Overige lasten 1.684.974     1.407.939         277.035       1.599.525      85.449         

Totaal lasten 22.506.965   21.453.849       1.053.116    21.750.226    756.739       

Saldo baten en lasten 742.336        110.617            631.719       75.744           666.592       

Financiële baten en lasten      
Financiële baten 117               500                   -383             213                -96               
Financiële lasten 7.781            3.630                4.151           8.223             -442             

Totaal financiële baten en lasten -7.664           -3.130               -4.534          -8.010            346              

Totaal resultaat 734.672        107.487            627.185       67.734           666.938       

Analyse realisatie 2019 versus realisatie 2018 en r ealisatie 2019 versus begroting 2019

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2019 opgenomen. De gerealiseerde staat 
van baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2019 en de 
gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2018.

De omvang van de kortlopende schulden is met € 100.300 toegenomen ten opzichte van 31 december 2018. 
De belangrijkste schulden zijn de af te dragen loonheffing en pensioenpremies en het nog te betalen 
vakantiegeld. Deze schulden worden eind januari en eind mei betaald.

De begroting van 2019 liet een positief resultaat zien van € 107.487. Uiteindelijk resulteert een positief 
resultaat in boekjaar 2019 van € 734.672: een verschil van € 627.185 met de begroting. Het positief resultaat 
over het boekjaar 2018 bedroeg € 67.734.

Analyse resultaat

De jubileumvoorziening is bedoeld ter deking van de jubileumgratificaties bij een 25- en een 40-jarig 
ambtsjubileum. In 2019 waren er voor 11 medewerkers een ambtjubilea, de hoogte van de bijbehorende 
onttrekking uit de voorziening was € 21.147. Aan de voorziening is in 2019 een bedrag ad € 33.507 
toegevoegd ten behoeve van toekomstige gratificaties. De voorziening bedraagt per 31 december 2019 € 
307.217
Daarnaast is er in 2019 een voorziening gevormd voor langdurige zieke werknemers ter hoogte van € 68.034

Dit bestaat uit een vooruitontvangen investeringssubsidie voor 1e inrichting van de gemeente. Deze subsidie 
valt de komende jaren vrij ten gunste van de exploitatie.
Daarnaast is er in 2018 een financial lease contract afgesloten voor de aankoop van meubilair. Deze wordt in 
drie jaren afgelost, waarvan 2020 het laatste jaar is.
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- Toelichting op de staat van baten en lasten:

 
Rijksbijdragen OCenW

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Personele lasten

De Stichting heeft in 2019 een positief resultaat gerealiseerd van € 734.672. Dit resultaat is eenmalig positief 
beinvloed door de van het Ministerie ontvangen aanvullende bekostiging ad € 660.000,- en de 
stelselwijziging groot onderhoud ad € 358.411. Het operationele resultaat 2019 is € 284.000,- negatief.

De rijksbijdragen bestaan uit de reguliere en overige subsidies van het ministerie van OCenW en de 
vergoeding van het samenwerkingsverband. De rijksbijdragen waren € 1.444.000 hoger dan begroot. 
Met name de reguliere rijksbijdragen waren hoger dan begroot, namelijk € 820.000. Dit wordt deels 
veroorzaakt door verhoging van de normbedragen. Deze zijn met ongeveer 3% gestegen. Een deel van deze 
verhoging zal in februari 2020 worden ingezet door de eenmalige uitkering aan het personeel van 33% van 
het salaris van januari 2020. In december is een eenmalige subsidie ontvangen van € 99,25 per leerling. 
Deze eenmalige subsidie is ontvangen op basis van het Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en 
tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021. Dit convenant is op 1 november 2019 
gesloten en was derhalve nog niet bekend bij het opstellen van de begroting. De vergoeding zal in februari 
2020 worden ingezet voor een eenmalige uitkering aan het personeel van € 875 per fte. In de jaarrekening is 
voor de betaling van de twee eenmalige uitkeringen in februari 2020 een bestemmingsreserve gecreëerd. 
Ook is er personele en materiele groei gerealiseerd waar in de begroting geen rekening mee gehouden is, dit 
betreft een totaal van € 179.500

Van het samenwerkingsverband zijn, hogere, middelen voor arrangementen ontvangen dan tijdens de 
begroting ingeschat. 

De rijksbijdragen waren in totaal € 1.512.000 hoger dan in 2018. De hogere rijksbijdragen worden met name 
veroorzaakt door de hogere normbedragen, de eenmalige uitkering op basis van het convenant en de extra 
vergoeding van het samenwerkingsverband.

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit de vrijval van een investeringssubsidie en een jaarlijkse 
onderwijskansenplansubsidie van de gemeente. Deze is gelijk aan de begroting. 

In 2018 heeft er eenmalig een vrijval van een in een eerder jaar ontvangen subsidie plaats gevonden.

In de begroting is met name rekening gehouden met doorbelasting aan kinderdagverblijven. De realisatie 
hiervan is € 48.000 euro hoger dan begroot en ligt daarmee ook hoger dan de realisatie van 2018. 
Daarnaast worden de ontvangen ouderbijdragen onder de overige baten verantwoord, in totaal € 166.000. In 
de begroting wordt hier geen rekening mee gehouden omdat de kosten op hetzelfde niveau liggen namelijk € 
169.000

De personele lasten bestaan uit de loonkosten en de overige personele lasten. Deze waren in totaal € 
1.151.000 hoger dan begroot. Zowel de loonkosten als de overige personele lasten waren hoger dan 
begroot. 
Met name de lasten van inleen van personeel waren veel hoger dan begroot. Daarnaast is er een 
voorziening gevormd voor langdurig zieken ter hoogte van € 68.000
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Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

Financiële baten en lasten

Treasuryverslag

De stichting heeft als uitgangspunt dat de investeringen waarvoor geen bijdragen van derden wordt 
ontvangen, zoveel mogelijk met eigen middelen worden gefinancierd. Gezien de liquide positie van de 
stichting is er ook geen reden voor het aantrekken van vreemd vermogen. De investeringen van 2019 zijn 
dan ook grotendeels met eigen middelen gefinancierd. De liquiditeit zal de komende jaren van voldoende 
omvang zijn om alles met eigen middelen te kunnen financieren.

Investeringen en financieringsbeleid

De stichting hanteert een eigen treasurystatuut dat mede gebaseerd is op de uitgangspunten van Verus. In 
dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid 
dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun 
bestemming worden besteed.
 

 De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling Beleggen lenen 
en derivaten OCW 2016. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De tegoeden op de rekening zijn 
direct opeisbaar.

In de reguliere begroting is uitgegaan van € 817.000 aan investeringen. De gerealiseerde investeringen 
bedragen € 845.000 en waren daarmee licht hoger dan begroot. De investeringen in ICT waren € 16.000 
hoger dan begroot. De investeringen hebben gemiddeld wat eerder in het jaar plaats gevonden dan begroot. 
Hierdoor zijn de afschrijvingslasten hoger dan in de begroting van uit gegaan is.
Daarnaast is er vanwege de stelselwijziging verwerking groot onderhoud een bedrag ad € 373.087,- 
geinvesteerd in groot onderhoud. De afschrijvingskosten van deze investering bedrag in 2019 € 14.676

De lasten van dagelijks onderhoud zijn € 40.000 hoger dan begroot, daarnaast zijn ook de 
schoonmaakkosten (€ 45.000) en de heffingen (€ 16.500) hoger dan begroot.
Vanwege de stelselwijziging zijn de onderhoudskosten lager dan begroot (€ 373.000). Ook de energiekosten 
die voor 3 locaties aan de gemeente betaald moeten worden zijn lager uitgevallen dan ingeschat (€ 81.000)

De overige instellingslasten bestaan uit de administratie en beheerslasten, lasten inventaris en apparatuur, 
leer- en hulpmiddelen en overige lasten. De lasten zijn € 277.000 hoger dan begroot. In dit bedrag zijn ook 
de uitgaven voor de ouderbijdragen (€ 169.000) verantwoord. Daarnaast is ook de boekwaarde van de 
gedesinvesteerde activa, naar aanleiding van de opschoning van de activa in 2019, hier opgenomen (€ 
66.0000)

Door de lage rentestand wordt er bijna geen rente meer ontvangen. De baten en lasten waren vergelijkbaar 
met 2018.
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Kengetallen

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Aantal leerlingen per 
    1 oktober 4.045 4.047 3.999 3.984 3.924

Personele bezetting in fte 
per 31 december      
Bestuur / Management 19 18 18 18 17
Personeel primair proces 208 209 205 204 202
Ondersteunend personeel 30 42 40 39 35

Totale personele bezetting 257 269 263 261 254

Overige kengetallen

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Aantal leerlingen / Totaal 
personeel 15,74 15,04 15,21 15,26 15,45 
Aantal leerlingen / 
Onderwijzend personeel 19,45 19,36 19,51 19,53 19,43 

Balans

Activa Realisatie
31-12-2018

Realisatie
31-12-2019

Prognose
 31-12-2020

Prognose
31-12-2021

Prognose
31-12-2022

Activa      

Materiële vaste activa 4.069.045              4.471.861              3.906.725              3.720.400              3.566.210              
Financiële vaste activa 230.233                 238.033                 238.033                 238.033                 238.033                 

Totaal vaste activa 4.299.278              4.709.894              4.144.758              3.958.433              3.804.243              

Vorderingen 1.544.616              1.790.012              1.790.012              1.790.012              1.790.012              
Liquide middelen 1.227.523              1.436.314              2.099.278              2.396.001              2.658.067              

Totaal vlottende activa 2.772.139              3.226.326              3.889.290              4.186.013              4.448.079              

Totaal activa 7.071.417              7.936.220              8.034.048              8.144.446              8.252.322              

Passiva Realisatie
31-12-2018

Realisatie
31-12-2019

Prognose
 31-12-2020

Prognose
31-12-2021

Prognose
31-12-2022

Passiva      

Algemene reserve 1.417.769              1.177.412              1.288.311              1.411.918              1.532.987              
Bestemmingsreserves 3.159.601              4.134.628              4.134.628              4.134.628              4.134.628              

Eigen vermogen 4.577.370              5.312.040              5.422.939              5.546.546              5.667.615              

Voorzieningen 294.857                 375.251                 375.251                 375.251                 375.251                 
Langlopende schulden 130.322                 79.761                   66.690                   53.481                   40.288                   
Kortlopende schulden 2.068.868              2.169.168              2.169.168              2.169.168              2.169.168              

Totaal passiva 7.071.417              7.936.220              8.034.048              8.144.446              8.252.322              

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

- Toelichting op de kengetallen

Voor de toekomst wordt voor PCPO een gestage daling van het aantal leerlingen verwacht. Deze daling is 
gebaseerd op de gemeentelijke prognose en de inschatting door de scholen. De prognose van het aantal 
FTE is in de toekomst aangepast op de verwachte daling van het aantal leerlingen.

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting. Hiermee 
willen we een beeld geven over de continuïteit van de stichting.
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Staat van baten en lasten

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Prognose
2022

Aantal leerlingen                      4.045                      4.047                      3.999                      3.984                      3.924 

Baten      
Rijksbijdragen OCenW             21.246.395             22.757.915             22.361.456             22.376.954             22.611.098 

Overige overheidsbijdragen                    85.969                    64.270                    13.312                    13.312                    13.312 
Overige baten                  493.606                  427.116                  196.000                  196.000                  196.000 

Totaal baten             21.825.970             23.249.301             22.570.768             22.586.266             22.820.410 

Lasten                
Personeelslasten             18.091.841             19.095.510             18.967.378             18.970.168             19.206.850 
Afschrijvingen                  672.449                  746.812                  713.731                  713.731                  713.731 
Huisvestingslasten               1.386.411                  979.669               1.367.751               1.367.751               1.367.751 
Overige lasten               1.599.525               1.684.974               1.407.879               1.407.879               1.407.879 

Totaal lasten             21.750.226             22.506.965             22.456.739             22.459.529             22.696.211 

Saldo baten en lasten                    75.744                  742.336                  114.029                  126.737                  124.199 

Financiële baten en lasten                
Financiële baten                         213                         117                         500                         500                         500 
Financiële lasten                      8.223                      7.781                      3.630                      3.630                      3.630 

Totaal financiële baten en 
lasten                    -8.010                    -7.664                    -3.130                    -3.130                    -3.130 

Totaal resultaat                    67.734                  734.672                  110.899                  123.607                  121.069 

De begrote rijksbijdragen zijn gebaseerd op de bij de kengetallen opgenomen leerlingaantallen. Er is 
rekening gehouden met de jaarlijkse aanpassing van de GGL. Er is geen rekening gehouden met mogelijke 
verhogingen van de rijksbijdragen of nieuwe aanvullende rijksbijdragen. 
De overige baten bestaan uit overblijfgelden, opbrengsten huur- en medegebruik en overige opbrengsten. 

De formatieve inzet is begroot op basis van de verwachte leerlingprognose. Er is rekening gehouden met 
de jaarlijkse periodiek voor de medewerkers waar dat nog mogelijk is. De huisvestingslasten en de overige 
instellingslasten zijn begroot op ongeveer het niveau van de realisatie 2019. 

De financiele baten en lasten zijn op ongeveer hetzelfde niveau begroot als 2019.

- Toelichting op de balans

- Toelichting op de staat van baten en lasten

Er is door PCPO gekozen om de verhouding tussen het eigen vermogen en de liquiditeitspositie op een 
vast niveau te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. 
De omvang van de balans zal de komende jaren licht toenemen. Voor alle jaren is een positief resultaat 
begroot, waardoor het eigen vermogen zal toenemen. 
De omvang van de vorderingen en kortlopende schulden is op hetzelfde niveau begroot als de omvang van 
31 december 2019. De balans is een momentopname, waardoor de omvang van de kortlopende schulden 
zeer lastig te voorspellen is. De liquide middelen zijn als sluitpost berekend.

Versie: 0,1 25



Jaarrekening 2019
37949 / Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk, te Barendrecht

JAARREKENING

Versie: 0,1 26



Jaarrekening 2019
37949 / Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk, te Barendrecht

En vergelijkende cijfers 2018. - na verwerking resu ltaatbestemming -

€ € € €
1 ACTIVA

1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa 4.471.861     4.069.045     
1.1.3 Financiële vaste activa 238.033        230.233        

Totaal vaste activa 4.709.894    4.299.278    

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen 1.790.012     1.544.616     
1.2.4 Liquide middelen 1.436.314     1.227.523     

Totaal vlottende activa 3.226.326    2.772.139    

TOTAAL ACTIVA 7.936.220     7.071.417     

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 5.312.040     4.577.370     
2.2 Voorzieningen 375.251        294.857        
2.3 Langlopende schulden 79.761          130.322        
2.4 Kortlopende schulden 2.169.168     2.068.868     

TOTAAL PASSIVA 7.936.220     7.071.417     

31-12-2019 31-12-2018

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
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En vergelijkende cijfers 2018

€ € € € € €
3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 22.757.915   21.314.114   21.246.395   
3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden
64.270          64.132          85.969          

3.5 Overige baten 427.116        186.220        493.606        

Totaal baten 23.249.301   21.564.466  21.825.970  

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 19.095.510   17.944.310   18.091.841   
4.2 Afschrijvingen 746.812        653.899        672.449        
4.3 Huisvestingslasten 979.669        1.447.701     1.386.411     
4.4 Overige lasten 1.684.974     1.407.939     1.599.525     

Totaal lasten 22.506.965   21.453.849  21.750.226  

Saldo baten en lasten 742.336        110.617       75.744         

6 Financiële baten en lasten
6.1 Financiële baten 117               500               213               
6.2 Financiële lasten 7.781            3.630            8.223            

Saldo financiële baten en lasten * -7.664           -3.130          -8.010          

Totaal resultaat 734.672        107.487        67.734          

 

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Een bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten.
Bestemming van het resultaat

2019 Begroot 2019 2018
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En vergelijkende cijfers 2018

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo 
baten en lasten)

742.336 75.744

Aanpassingen voor aansluiting 
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen 4.2 746.812 672.449

- Afboeking afschrijving door desinvestering - -2.129
- Mutaties voorzieningen 2.2 80.394 41.081

Totaal van aanpassingen voor aansluiting 
met het bedrijfsresultaat 827.206 711.401
Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen 1.2.2-/-1.2.2.14 -245.492 64.749
- Kortlopende schulden 2.4-/-2.4.18 100.300 -44.357

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal -145.192 20.392

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.424.350 807.537

Ontvangen interest 6.1.1-/-1.2.2.14 213 700
Betaalde interest 6.2.1-/-2.4.18 7.781 8.223

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.416.782 800.014

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -1.217.443 -1.102.069
Desinvesteringen in materiële vaste activa 1.1.2 67.816 2.128
Overige investeringen in financiële vaste 
activa 1.1.3 -7.800 -27.300

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.157.431 -1.127.241

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen langlopende schulden 2.3 -18.634 67.642
Aflossing langlopende schulden 2.3 -31.926 -45.040

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -50.560 22.602

Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 1.2.4 208.791 -304.625

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 1.227.523 1.532.148
Mutatie boekjaar liquide middelen 208.791 -304.625

Stand liquide middelen per  31-12 1.436.314 1.227.523

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2019

2019 2018

2019 2018
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ALGEMEEN

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31
december 2019.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Regeling jaarverslaggeving
onderwijs (Rjo). Op basis van de Rjo worden Titel 9 Boek 2 BTW en de Richtlijnen van de Raad
voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen en aanvullingen in de Rjo).

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verder
grondslagen.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere
grondslagen.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat
de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische
voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met
betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de
economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt
dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met 
betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief
of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan
aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten worden alleen verwerkt indien het waarschijnlijk is dat de economische voordelen met
betrekking tot de transactie de stichting zullen toevloeien.

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECONSOLIDEERDE JAARRE KENING 2019
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Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het
management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen
en veronderstellingen:
• Voorzieningen.

Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de stichting en andere
rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de
centrale leiding bestaan. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld volgens
uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de groep. In de geconsolideerde
jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd. Tevens zijn de
resultaten op onderlinge transacties geëlimineerd voor zover de resultaten niet door transacties met
derden buiten de groep zijn gerealiseerd.

In de geconsolideerde jaarrekening is opgenomen:
• Stichting tot Steun van de Stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs in Barendrecht en
Ridderkerk

Stelselwijziging verwerking kosten groot onderhoud
In de jaarrekening 2019 is een stelselwijziging inzake de verwerking van de kosten voor groot onderhoud
doorgevoerd. Tot en met 2018 werden de kosten voor groot onderhoud direct verwerkt ten laste van het
resultaat. Vanaf 2019 worden de kosten voor groot onderhoud geactiveerd en afgeschreven. Hierbij
wordt naleving gegeven aan RJ-Uiting 2019-14: Richtlijn 212 'Materiële vaste activa' (overgangs-
bepalingen 'kosten van groot onderhoud') (14 oktober 2019).

Gekozen is voor de prospectieve verwerkingswijze: de vergelijkende cijfers voor 2018 zijn niet aangepast.
Het effect van de doorgevoerde stelselwijziging in de jaarrekening van 2019 bedraagt € 358.411
De geactiveerde kosten voor groot onderhoud zijn in de materiële vaste activa opgenomen onder de 
categorie 'gebouwen'. 

PCPO beschikt momenteel niet over een meerjarenonderhoudsplan dat voldoende betrouwbaar is
om daarop een schatting van een voorziening voor groot onderhoud te baseren. Daarnaast is nog
onduidelijk of de gemeente goedkeuring gaat verlenen voor de nieuwbouw of renovatie van enkele
locaties. De uitkomst van deze beslissing heeft significante invloed op de toekomstigekosten voor
groot onderhoud. 

Op het moment dat duidlijkheid bestaat over de genoemde zaken, zal PCPO opnieuw de afweging 
maken voor het al dan niet vormen van een voorziening voor groot onderhoud. Op dit moment is de 
inschatting dat eind 2020 duidelijkheid zal komen. 

Versie: 0,1 31



Jaarrekening 2019
37949 / Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk, te Barendrecht

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en
overige financieringsverplichtingen, schulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de
volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: verstrekte leningen, liquide middelen,
vorderingen en schulden.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opnamen verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio
en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter
financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, worden direct toerekenbare
transactiekosten direct verwerkt in de staat van baten en lasten.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen, ontvangen investeringssubsidies en eventuele 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 eventuele 
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Er wordt rekening
gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

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

afschrijvings-
termijn in 
maanden

afschrijvings-
percentage per 

jaar

activerings-
grens in €

240 5 500
120 10 500
240 5 500
180 7 500
360 3 500
240 5 500
60 20 500
48 25 500

120 10 500
48 25 500
96 13 500

84 14 500
144 8 500
120 10 500
120 10 500
180 7 500
480 3 500
240 5 500
480 3 500
240 5 500

Gebouwen

Categorie

Inventaris kantoor: bureau's;kasten
Inventaris kantoor: stoelen
Inventaris school: docentensets; schoolborden
Inventaris school: leerlingsets
Inventaris school: garderobe
Gebouwen en terreinen
Apparatuur: kopieermachine, audio/video, TV
Apparatuur ICT: servers, printers
Apparatuur ICT: netwerk
Apparatuur ICT: computers
Leermiddelen

Groot onderhoud:
Schilderwerk
CV
Installaties
Vloerafwerking
Sanitair
Terrein
Deuren / kasten / houtwerk binnen
Dak
Glas

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is 
sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen 
wordt niet afgeschreven.
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Financiële vaste activa

Overige vorderingen

Vlottende activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.

Omschrijving Doel EUR
 -                  

659.922      

358.411      
 2.826.276   

290.019      

Voorzieningen

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsommen en worden 
initieel gewaardeerd tegen reële waarde. 

- Reserve cao eenmalige 
uitkeringen

bestemd voor uitbetaling eenmalige uitkeringen in 
februari 2020

De grondslagen voor de waardering van vorderingen is op basis van nominale waarde aangezien deze 
vaak een geringe doorlooptijd hebben.

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

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 
bestuur is aangebracht.

- Reserve werkdrukmiddelen bestemd voor verminderen werkdruk

- Algemene reserve privaat wordt aangewend indien nodig
- Reserve groot onderhoud bestemd voor groot onderhoud 

- Overig privaat bestemd voor afschrijvingskosten investering Bolnes

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat 
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding 
als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en 
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.
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Voorziening jubilea

Voorziening duurzame inzetbaarheid

Voorziening voor langdurig zieke werknemers

Overige voorzieningen

Langlopende schulden

De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

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

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

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de bestemde reserves die door
het bestuur zijn bepaald.

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

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

Voor 2019 wordt er gerekend met een rekenrente van - 0,70%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 
vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 2,70% is.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt 
gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder 
meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de gespaarde 
uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden ouder dan 57 jaar waarbij een opnameplan is 
overeengekomen voor een looptijd van maximaal 5 jaar. Voor de berekening van de contante waarde van 
de voorziening wordt gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Bij de 
berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de opnamekans.

De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van langdurig 
zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de 
voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.
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Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op 
het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting
op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen,
wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van 
terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.

Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het
dienstverband in aanmerking genomen. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten
laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld
doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord
in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen
tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar
verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door
ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen.

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
desbetreffende verplichting op de balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op 
contractuele afspraken met personeelsleden (cao en individuele arbeidsovereenkomst).
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de
staat van baten en lasten gebracht.

Nederlandse pensioenregelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die 
periode aan de pensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde
premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op
balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende
actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening
met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een bedrijfstakpensioenregeling
per balansdatum een verplichting bestaat, wordt een voorziening gevormd als het waarschijnlijk is dat
de aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is voor het herstel van de per balansdatum
bestaande dekkingsgraad, zal leiden tot een uitstroom van middelen en de omvang daarvan 
betrouwbaar kan worden geschat.
Indien sprake is van aanpassingen van de per balansdatum opgebouwde aanspraken die 
voortvloeien uit toekomstige salarisverhogingen die per balansdatum reeds zijn toegezegd en die
voor rekening van de stichting komen wordt hiervoor een voorziening gevormd.
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Ontslagvergoedingen
Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de stichting zich
aantoonbaar heeft verbonden tot beëindiging van het dienstverband van een of meer
personeelsleden vóór de gebruikelijke pensioendatum of tot een uitkering ter stimulering van vrijwillig
ontslag. De stichting heeft zich aantoonbaar verbonden tot het doen van ontslaguitkeringen als
formeel een gedetailleerd plan (of regeling) is opgesteld en intrekking daarvan door de stichting
redelijkerwijs niet meer kan plaatsvinden. In het plan / de regeling zijn de betrokken locaties, alsmede
de functie en het geschatte aantal van de werknemers die zullen worden ontslagen, de 
ontslaguitkering voor iedere functie (groep) en de periode die gemoeid is met de uitvoering van het
plan benoemd. Ten aanzien van de ontslaguitkeringen bij vrijwillig ontslag worden de verplichtingen
en de last berekend op basis van het aantal personeelsleden dat naar verwachting op het aanbod zal
ingaan.
De ontslaguitkeringen die over meer dan 12 maanden na balansdatum betaalbaar worden gesteld 
worden tegen contante waarde gewaardeerd. De disconteringsvoet betreft de marktrente (effectief
rendement) van hoogwaardige ondernemingsobligaties op balansdatum.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelast en en soortgelijke kosten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de 
periode waartoe zij behoren. 

Belastingen
De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

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

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

Bepaling reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden
verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die
tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële waarde van niet-beursgenoteerde 
financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een
disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd
vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.
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1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.3 1.1.2.4
Gebouwen Inventaris 

en 
apparatuur

Overige 
materiële 
vaste activa

Totaal 
materiële vaste 
activa

€ € € €

     1.368.119      7.890.067      2.606.448         11.864.634 

        393.966      5.310.694      2.090.930           7.795.590 

        974.153      2.579.373         515.518           4.069.044 

        506.157         563.366         147.920           1.217.443 
            8.511      3.415.503      1.187.450           4.611.464 
          85.321         537.022         124.469              746.812 

            8.511      3.349.730      1.185.407           4.543.648 

        420.836           39.429-           21.408              402.815 

     1.865.765      5.037.930      1.566.919           8.470.614 

        470.776      2.497.986      1.029.992           3.998.754 

     1.394.989      2.539.944         536.927           4.471.860 

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Afschrijvingen op desinvesteringen

Stand per 01-01-2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen

Materiële vaste activa 
    per 01-01-2019

Verloop gedurende 2019
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

Mutatie gedurende 2019

Stand per 31-12-2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen

Materiële vaste activa 
    per 31-12-2019

In 2018 is er 303.270 geinvesteerd in het gebouw Bolnes. Dit wordt middels privaat 

vermogen gefinancieerd. 
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1.1.3 Financiële vaste activa Boek- Investe- Desinves- Waar de- Boek-
waarde ringen teringen verandering Resultaat waarde
1-1-2019 2019 2019 2019 2019 31-12-2019

€ € € € € €

1.1.3.8 Overige vorderingen 230.233 9.000 1.200 - - 238.033

Totaal Financiële vaste activa 230.233 9.000 1.200 - - 238.033

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen
€ € € €

1.2.2.2 OCW 1.035.422 992.630
1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 366.017 256.182
1.2.2.10 Overige vorderingen 28.077 13.935

Subtotaal vorderingen 1.429.516 1.262.747

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 201.776 141.691
1.2.2.14 Te ontvangen interest 117 213
1.2.2.15 Overige overlopende activa 158.603 139.965

Overlopende activa 360.496 281.869

Totaal Vorderingen 1.790.012 1.544.616

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

1.2.2.10 Overige vorderingen
€ € € €

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds 28.077 13.935

Totaal Overige vorderingen 28.077 13.935

1.2.4 Liquide middelen
€ € € €

1.2.4.1 Kasmiddelen 607 101
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 1.435.707 1.227.422

Totaal liquide middelen 1.436.314 1.227.523

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BA LANS

31-12-2019

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2018
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2

2.1 Eigen vermogen Stand per 
 01-01-2018

Resultaat
2018

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2018

Stand per 
 01-01-2019

Resultaat
2019

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2019

€ € € € € € € €

2.1.1 Groepsvermogen
2.1.1.1 Algemene reserve 1.380.091 37.678 - 1.417.769 1.417.769 -240.357 - 1.177.412
2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) - 36.686 - 36.686 36.686 981.647 - 1.018.333
2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 3.129.547 -6.632 - 3.122.915 3.122.915 -6.619 - 3.116.295
2.1.1 Totaal Groepsvermogen 4.509.638 67.732 - 4.577.370 4.577.370 734.671 - 5.312.040

Totaal Eigen vermogen 4.509.638 67.732 - 4.577.370 4.577.370 734.671 - 5.312.040

2.1.1.2 Stand per 
 01-01-2018

Resultaat
2018

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2018

Stand per 
 01-01-2019

Resultaat
2019

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2019

€ € € € € € € €

2.1.1.2.1 Reserve werkdrukmiddelen - 36.686 - 36.686 36.686 -36.686 - -
2.1.1.2.2 Reserve cao eenmalige uitkeringen - - - - - 659.922 - 659.922
2.1.1.2.5 Reserve groot onderhoud - - - - - 358.411 - 358.411

- 36.686 - 36.686 36.686 981.647 - 1.018.333

2.1.1.3 Stand per 
 01-01-2018

Resultaat
2018

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2018

Stand per 
 01-01-2019

Resultaat
2019

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2019

€ € € € € € € €

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 3.129.546 - -303.270 2.826.276 2.826.276 - - 2.826.276
2.1.1.3.4 Overige *) - -6.632 303.270 296.638 296.638 -6.619 - 290.019

3.129.546 -6.632 - 3.122.914 3.122.914 -6.619 - 3.116.295

*) Betreft investering gebouw Bolnes

2.2 Voorzieningen Stand per 
 01-01-2019 Dotatie 2019

Onttrek-king 
2019 Vrijval 2019

Rente 
mutatie*

Stand per 
 31-12-2019

Bedrag 
< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 
5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 
voorzieningen 294.857 101.541 21.147 - - 375.251 102.000 93.572 179.679

Totaal 
Voorzieningen 294.857 101.541 21.147 - - 375.251 102.000 93.572 179.679

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele 
voorzieningen

Stand per 
 01-01-2019 Dotatie 2019

Onttrek-king 
2019 Vrijval 2019

Rente 
mutatie*

Stand per 
 31-12-2019

Bedrag 
< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 
5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen 294.857 33.507 21.147 - - 307.217 33.966 93.572 179.679
2.2.1.6 Langdurig zieken - 68.034 - - - 68.034 68.034 - -

Totaal personele 
voorzieningen 294.857 101.541 21.147 - - 375.251 102.000 93.572 179.679

* bij netto contante waarde

2.3 Langlopende schulden Stand per 
 01-01-2019 Mutatie 2019

Aflossing in 
2019

Stand per 
 31-12-2019

Looptijd 
> 1 jaar

Looptijd 
> 5 jaar

€ € € € € €

2.3.7 Overige langlopende schulden 130.322 -18.634 31.926 79.761 66.690 17.885

Totaal Langlopende schulden 130.322 -18.634 31.926 79.761 66.690 17.885

2.3.7 Overige langlopende schulden Stand per 
 01-01-2019 Mutatie 2019

Aflossing in 
2019

Stand per 
 31-12-2019

Looptijd 
> 1 jaar

Looptijd 
> 5 jaar

€ € € € € €

2.3.7.1 Leningen o/g 37.268 -18.634 18.634 - - -
2.3.7.5 Vooruitontvangen investeringssubsidies 93.054 - 13.292 79.761 66.690 17.885

Totaal Overige langlopende schulden 130.322 -18.634 31.926 79.761 66.690 17.885

Bestemmingsreserves
(publiek)

Bestemmingsreserves (privaat)

Totaal bestemmingsreserves 
(publiek)

Totaal bestemmingsreserves 
(privaat)

Passiva

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

2.4.8 Crediteuren 205.289 319.660
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 721.101 693.453
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 240.922 193.062
2.4.12 Kortlopende overige schulden 60.101 99.869

Subtotaal kortlopende schulden 1.227.413 1.306.044

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 60.223 45.953
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 6.934 44.003
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 582.461 520.899
2.4.19 Overige overlopende passiva 292.136 151.969

Overlopende passiva 941.754 762.824

Totaal Kortlopende schulden 2.169.167 2.068.868

31-12-2019 31-12-2018
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3 Baten

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 20.573.310 19.990.735 19.580.320

Totaal Rijksbijdrage 20.573.310 19.990.735 19.580.320

3.1.2 Overige subsidies
3.1.2.1 Overige subsidies OCW 1.306.145 776.764 791.312

Totaal Rijksbijdragen *) 1.306.145 776.764 791.312

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 
rijksbijdrage SWV 878.461 546.615 874.763

Totaal Rijksbijdragen 22.757.916 21.314.114 21.246.395

*) De structurele rijksvergoeding van OCW is in 2019 met ongeveer 3,1% gestegen. Daarnaast is er een eenmalige
subsidie ad € 99,25 per leerling ontvangen (€ 401.000,-) op basis van het Convenant extra geld voor tekorten 
werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021.

€ € € € € €

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en 
Gemeenschappelijke Regelingen -
bijdragen en -subsidies

64.270 64.132 85.969

Totaal overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden 64.270 64.132 85.969

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 189.564 141.220 164.188
3.5.4 Sponsoring 21.685 - 19.148
3.5.5 Ouderbijdragen 145.309 - 140.814
3.5.10 Overige 70.558 45.000 169.455

Totaal overige baten 427.116 186.220 493.605

Overheidsbijdragen en -subsidies 
overige overheden

3.2

20193.5 Overige baten Begroot 2019 2018

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

2019 Begroot 2019 2018

2019 Begroot 2019 2018

Rijksbijdragen3.1
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4 Lasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten 
en pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 13.083.485 18.171.208 12.565.447
4.1.1.2 Sociale lasten 2.675.397 - 2.730.870
4.1.1.5 Pensioenpremies 2.052.232 - 1.644.040

Totaal lonen, salarissen, sociale 
lasten en pensioenlasten 17.811.114 18.171.208 16.940.357

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 101.541 - 89.741
4.1.2.3 Overige 1.646.130 418.800 1.638.616

Totaal overige personele lasten 1.747.671 418.800 1.728.357

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds
279.323 645.698 294.110

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 183.952 - 282.764

Af: Ontvangen uitkeringen personeel
463.275 645.698 576.874

Totaal personele lasten 19.095.510 17.944.310 18.091.840

Gemiddeld aantal werknemers 

Bestuur / Management 19 19
Personeel primair proces 305 295
Ondersteunend personeel 66 52

Totaal gemiddeld aantal werknemers 390 366

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 
activa 746.812 653.899 672.449

Totaal afschrijvingen 746.812 653.899 672.449

€ € € € € €

4.3.1 Huur 37.775 41.341 58.868
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)

155.318 91.875 136.071
4.3.4 Energie en water 186.716 253.050 240.064
4.3.5 Schoonmaakkosten 451.527 405.144 411.916
4.3.6 Belastingen en heffingen 84.128 67.741 66.592
4.3.7 Onderhoudskosten - 528.800 401.888
4.3.8 Overige 64.205 59.750 71.013

Totaal huisvestingslasten 979.669 1.447.701 1.386.412

Afschrijvingen 2019 Begroot 2019 2018

4.3 Huisvestingslasten

4.2

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 390 in 2019 (2018: 366). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld 
aantal werknemers.

2019 2018

2019 Begroot 2019 2018

4.1 2019 Begroot 2019 2018Personeelslasten
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€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 316.547 372.628 391.523
4.4.2 Inventaris en apparatuur 29.678 14.898 23.062
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 648.029 614.968 599.035
4.4.5 Overige 690.720 405.445 585.905

Totaal overige lasten 1.684.974 1.407.939 1.599.525

Separate specificatie kosten instellingsaccountant

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 20.633 17.500 15.788
4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden - - -
4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - -
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

20.633 17.500 15.788

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

6 Financiële baten en lasten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 117 500 213

Totaal financiële baten 117 500 213

€ € € € € €

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 7.781 3.630 8.223

Totaal financiële lasten 7.781 3.630 8.223

Er zijn geen significante verschillen tussen de realisatie 2019 ten opzichte van 2018 en de realisatie 2019 ten opzichte

van de begroting, derhalve wordt voor de toelichting verwezen naar het financiële gedeelte van het bestuursverslag.

6.1 Financiële baten

Financiële lasten6.2

Begroot 2019 2018

4.4

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

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

2019 Begroot 2019 2018

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

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting en de in de consolidatie betrokken verbonden 
partijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht 
accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Overige lasten 2019 Begroot 2019 2018

2019 Begroot 2019 2018

2019
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En vergelijkende cijfers 2018. - na verwerking resu ltaatbestemming -

€ € € €
1 ACTIVA

1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa 4.471.861     4.069.045     
1.1.3 Financiële vaste activa 238.033        230.233        

Totaal vaste activa 4.709.894    4.299.278    

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen 1.789.908     1.544.454     
1.2.4 Liquide middelen 596.457        387.368        

Totaal vlottende activa 2.386.365    1.931.822    

TOTAAL ACTIVA 7.096.259     6.231.100     

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 3.765.765     3.027.685     
2.2 Voorzieningen 375.251        294.857        
2.3 Langlopende schulden 79.761          130.322        
2.4 Kortlopende schulden 2.875.482     2.778.236     

TOTAAL PASSIVA 7.096.259     6.231.100     

31-12-2019 31-12-2018

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
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En vergelijkende cijfers 2018

€ € € € € €
3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 22.757.915   21.314.114   21.246.395   
3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden
64.270          64.132          85.969          

3.5 Overige baten 427.116        186.220        493.606        

Totaal baten 23.249.301   21.564.466   21.825.970    

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 19.095.510   17.944.310   18.091.841   
4.2 Afschrijvingen 746.812        653.899        672.449        
4.3 Huisvestingslasten 979.669        1.447.701     1.386.411     
4.4 Overige lasten 1.681.902     1.407.939     1.599.525     

Totaal lasten 22.503.893   21.453.849   21.750.226    

Saldo baten en lasten 745.408        110.617        75.744           

6 Financiële baten en lasten
6.1 Financiële baten 14                 500               52                 
6.2 Financiële lasten 7.340            3.630            7.783            

Saldo financiële baten en lasten * -7.326          -3.130           -7.731            

Totaal resultaat 738.082        107.487        68.013           

 

ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Een bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten.
Bestemming van het resultaat

2019 Begroot 2019 2018
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En vergelijkende cijfers 2018

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo 
baten en lasten)

745.408 75.744

Aanpassingen voor aansluiting 
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen 4.2 746.812 672.449

- Afboeking afschrijving door desinvestering - -2.129
- Mutaties voorzieningen 2.2 80.394 41.081

Totaal van aanpassingen voor aansluiting 
met het bedrijfsresultaat 827.206 711.401
Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen 1.2.2-/-1.2.2.14 -245.492 64.749
- Kortlopende schulden 2.4-/-2.4.18 97.246 -44.357

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal -148.246 20.392

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.424.368 807.537

Ontvangen interest 6.1.1-/-1.2.2.14 52 700
Betaalde interest 6.2.1-/-2.4.18 7.340 8.223

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.417.080 800.014

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -1.217.443 -1.102.069
Desinvesteringen in materiële vaste activa 1.1.2 67.816 2.128
Overige investeringen in financiële vaste 
activa 1.1.3 -7.800 -27.300

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.157.431 -1.127.241

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen langlopende schulden 2.3 -18.634 67.642
Aflossing langlopende schulden 2.3 -31.926 -45.040

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -50.560 22.602

Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 1.2.4 209.089 -304.625

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 387.368 1.532.148
Mutatie boekjaar liquide middelen 209.089 -304.625

Stand liquide middelen per  31-12 596.457 1.227.523

ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT 2019

2019 2018

2019 2018
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1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.3 1.1.2.4
Gebouwen Inventaris 

en 
apparatuur

Overige 
materiële 
vaste activa

Totaal 
materiële 
vaste activa

€ € € €

     1.368.119      7.890.067      2.606.448    11.864.634 

        393.966      5.310.694      2.090.930      7.795.590 

        974.153      2.579.373         515.518      4.069.044 

        506.157         563.366         147.920      1.217.443 
            8.511      3.415.503      1.187.450      4.611.464 
          85.321         537.022         124.469         746.812 

            8.511      3.349.730      1.185.407      4.543.648 

        420.836           39.429-           21.408         402.815 

     1.865.765      5.037.930      1.566.919      8.470.614 

        470.776      2.497.986      1.029.992      3.998.754 

     1.394.989      2.539.944         536.927      4.471.860 

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE ENKELVOUDIGE BALANS

Afschrijvingen op desinvesteringen

Stand per 01-01-2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen

Materiële vaste activa 
    per 01-01-2019

Verloop gedurende 2019
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

Mutatie gedurende 2019

Stand per 31-12-2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen

Materiële vaste activa 
    per 31-12-2019

In 2018 is er 303.270 geinvesteerd in het gebouw Bolnes. Dit wordt middels privaat 

vermogen gefinancieerd. 
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1.1.3 Financiële vaste activa Boek- Investe- Desinves- Waar de- Boek-
waarde ringen teringen verandering Resultaat waarde
1-1-2019 2019 2019 2019 2019 31-12-2019

€ € € € € €

1.1.3.8 Overige vorderingen 230.233 9.000 1.200 - - 238.033

Totaal Financiële vaste activa 230.233 9.000 1.200 - - 238.033

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen
€ € € €

1.2.2.2 OCW 1.035.422 992.630
1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 366.017 256.182
1.2.2.10 Overige vorderingen 28.077 13.935

Subtotaal vorderingen 1.429.516 1.262.747

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 201.776 141.691
1.2.2.14 Te ontvangen interest 14 52
1.2.2.15 Overige overlopende activa 158.602 139.965

Overlopende activa 360.392 281.708

Totaal Vorderingen 1.789.908 1.544.455

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

1.2.2.10 Overige vorderingen
€ € € €

1.2.2.10.1 Vervangingsfonds 28.077 13.935

Totaal Overige vorderingen 28.077 13.935

1.2.4 Liquide middelen
€ € € €

1.2.4.1 Kasmiddelen 607 101
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 595.850 387.267

Totaal liquide middelen 596.457 387.368

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BA LANS

31-12-2019

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2018
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2

2.1 Eigen vermogen Stand per 
 01-01-2018

Resultaat
2018

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2018

Stand per 
 01-01-2019

Resultaat
2019

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2019

€ € € € € € € €

2.1.1 Groepsvermogen
2.1.1.1 Algemene reserve 1.379.812 37.957 - 1.417.769 1.417.769 -169.226 - 1.248.543
2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) - 36.686 - 36.686 36.686 1.049.993 - 1.086.679
2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 3.129.547 -6.632 - 3.122.915 3.122.915 -6.619 - 3.116.295
2.1.1 Totaal Groepsvermogen 4.509.359 68.011 - 4.577.370 4.577.370 874.148 - 5.451.517

Totaal Eigen vermogen 4.509.359 68.011 - 4.577.370 4.577.370 874.148 - 5.451.517

2.1.1.2 Stand per 
 01-01-2018

Resultaat
2018

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2018

Stand per 
 01-01-2019

Resultaat
2019

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2019

€ € € € € € € €

2.1.1.2.1 Reserve werkdrukmiddelen - 36.686 - 36.686 36.686 31.660 - 68.346
2.1.1.2.2 Reserve cao eenmalig uitkeringen - - - - - 659.922 - 659.922

- 36.686 - 36.686 36.686 1.049.993 - 1.086.679

2.1.1.3 Stand per 
 01-01-2018

Resultaat
2018

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2018

Stand per 
 01-01-2019

Resultaat
2019

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2019

€ € € € € € € €

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 3.129.546 - -303.270 2.826.276 2.826.276 - - 2.826.276
2.1.1.3.4 Overige *) - -6.632 303.270 296.638 296.638 -6.619 - 290.019

3.129.546 -6.632 - 3.122.914 3.122.914 -6.619 - 3.116.295

*) Betreft investering gebouw Bolnes

2.2 Voorzieningen Stand per 
 01-01-2019 Dotatie 2019

Onttrek-king 
2019 Vrijval 2019

Rente 
mutatie*

Stand per 
 31-12-2019

Bedrag 
< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 
5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 
voorzieningen 294.857 101.541 21.147 - - 375.251 102.000 93.572 179.679

Totaal 
Voorzieningen 294.857 101.541 21.147 - - 375.251 102.000 93.572 179.679

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele 
voorzieningen

Stand per 
 01-01-2019 Dotatie 2019

Onttrek-king 
2019 Vrijval 2019

Rente 
mutatie*

Stand per 
 31-12-2019

Bedrag 
< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 
5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen 294.857 33.507 21.147 - - 307.217 33.966 93.572 179.679
2.2.1.6 Langdurig zieken - 68.034 - - - 68.034 68.034 - -

Totaal personele 
voorzieningen 294.857 101.541 21.147 - - 375.251 102.000 93.572 179.679

* bij netto contante waarde

2.3 Langlopende schulden Stand per 
 01-01-2019 Mutatie 2019

Aflossing in 
2019

Stand per 
 31-12-2019

Looptijd 
> 1 jaar

Looptijd 
> 5 jaar

€ € € € € €

2.3.7 Overige langlopende schulden 130.322 -18.634 31.926 79.761 66.690 17.885

Totaal Langlopende schulden 130.322 -18.634 31.926 79.761 66.690 17.885

2.3.7 Overige langlopende schulden Stand per 
 01-01-2019 Mutatie 2019

Aflossing in 
2019

Stand per 
 31-12-2019

Looptijd 
> 1 jaar

Looptijd 
> 5 jaar

€ € € € € €

2.3.7.1 Leningen o/g 37.268 -18.634 18.634 - - -
2.3.7.5 Vooruitontvangen investeringssubsidies 93.054 - 13.292 79.761 66.690 17.885

Totaal Overige langlopende schulden 130.322 -18.634 31.926 79.761 66.690 17.885

Bestemmingsreserves
(publiek)

Bestemmingsreserves (privaat)

Totaal bestemmingsreserves 
(publiek)

Totaal bestemmingsreserves 
(privaat)

Passiva

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

2.4.1 Schulden aan groepsmaatschappijen 706.338 709.411
2.4.8 Crediteuren 205.289 319.660
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 721.101 693.453
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 240.922 193.062
2.4.12 Kortlopende overige schulden 60.101 99.869

Subtotaal kortlopende schulden 1.933.751 2.015.455

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 60.223 45.953
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 6.934 44.003
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 582.461 520.899
2.4.19 Overige overlopende passiva 292.113 151.926

Overlopende passiva 941.731 762.781

Totaal Kortlopende schulden 2.875.482 2.778.236

31-12-2019 31-12-2018
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3 Baten

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 20.573.310 19.990.735 19.580.320

Totaal Rijksbijdrage 20.573.310 19.990.735 19.580.320

3.1.2 Overige subsidies
3.1.2.1 Overige subsidies OCW 1.306.145 776.764 791.312

Totaal Rijksbijdragen 1.306.145 776.764 791.312

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 
rijksbijdrage SWV 878.461 546.615 874.763

Totaal Rijksbijdragen 22.757.916 21.314.114 21.246.395

*) De structurele rijksvergoeding van OCW is in 2019 met ongeveer 3,1% gestegen. Daarnaast is er een eenmalige
subsidie ad € 99,25 per leerling ontvangen (€ 401.000,-) op basis van het Convenant extra geld voor tekorten 
werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021.

€ € € € € €

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en 
Gemeenschappelijke Regelingen -
bijdragen en -subsidies 64.270 64.132 85.969

Totaal overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden 64.270 64.132 85.969

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 189.564 141.220 164.188
3.5.4 Sponsoring 21.685 - 19.148
3.5.5 Ouderbijdragen 145.309 - 140.814
3.5.10 Overige 70.558 45.000 169.455

Totaal overige baten 427.116 186.220 493.605

Overheidsbijdragen en -subsidies 
overige overheden

3.2

20193.5 Overige baten Begroot 2019 2018

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

2019 Begroot 2019 2018

2019 Begroot 2019 2018

Rijksbijdragen3.1
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4 Lasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten 
en pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 13.083.485 18.171.208 12.565.447
4.1.1.2 Sociale lasten 2.675.397 - 2.730.870
4.1.1.5 Pensioenpremies 2.052.232 - 1.644.040

Totaal lonen, salarissen, sociale 
lasten en pensioenlasten 17.811.114 18.171.208 16.940.357

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 101.541 - 89.741
4.1.2.3 Overige 1.646.130 418.800 1.638.616

Totaal overige personele lasten 1.747.671 418.800 1.728.357

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds
279.323 645.698 294.110

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 183.952 - 282.764

Af: Ontvangen uitkeringen personeel
463.275 645.698 576.874

Totaal personele lasten 19.095.510 17.944.310 18.091.840

Gemiddeld aantal werknemers 

Bestuur / Management 19 19
Personeel primair proces 305 295
Ondersteunend personeel 66 52

Totaal gemiddeld aantal werknemers 390 366

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 
activa 746.812 653.899 672.449

Totaal afschrijvingen 746.812 653.899 672.449

€ € € € € €

4.3.1 Huur 37.775 41.341 58.868
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)

155.318 91.875 136.071
4.3.4 Energie en water 186.716 253.050 240.064
4.3.5 Schoonmaakkosten 451.527 405.144 411.916
4.3.6 Belastingen en heffingen 84.128 67.741 66.592
4.3.7 Onderhoudskosten - 528.800 401.888
4.3.8 Overige 64.205 59.750 71.013

Totaal huisvestingslasten 979.669 1.447.701 1.386.412

Afschrijvingen 2019 Begroot 2019 2018

4.3 Huisvestingslasten

4.2

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 390 in 2019 (2018: 366). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld 
aantal werknemers.

2019 2018

2019 Begroot 2019 2018

4.1 2019 Begroot 2019 2018Personeelslasten

Versie: 0,1 52



Jaarrekening 2019
37949 / Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk, te Barendrecht

€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 313.481 372.628 391.523
4.4.2 Inventaris en apparatuur 29.678 14.898 23.062
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 648.029 614.968 599.035
4.4.5 Overige 690.713 405.445 585.905

Totaal overige lasten 1.681.901 1.407.939 1.599.525

Separate specificatie kosten instellingsaccountant

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 20.633 17.500 15.788
4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden - - -
4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - -
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

20.633 17.500 15.788

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

6 Financiële baten en lasten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 14 500 52

Totaal financiële baten 14 500 52

€ € € € € €

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 7.340 3.630 7.783

Totaal financiële lasten 7.340 3.630 7.783

Er zijn geen significante verschillen tussen de realisatie 2019 ten opzichte van 2018 en de realisatie 2019 ten opzichte

van de begroting, derhalve wordt voor de toelichting verwezen naar het financiële gedeelte van het bestuursverslag.

6.1 Financiële baten

Financiële lasten6.2

Begroot 2019 2018

4.4

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

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

2019 Begroot 2019 2018

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

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting en de in de consolidatie betrokken verbonden 
partijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht 
accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Overige lasten 2019 Begroot 2019 2018

2019 Begroot 2019 2018

2019
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De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

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

G1-B Uitgebreid gespecificeerd

Omschrijving Bedrag van Ontvangen t/m Lasten t/m Stand Ontvangen in Lasten in Vrijval niet Stand Prestatie
Kenmerk Datum de toewijzing 2018 2018 1-1-2019 2019 2019 besteed in 2019 ultimo 2019 afgerond?

€ € € € € € € €

Lerarenbeurs 944563 20-09-2018 12.093 12.093 5.039 7.054 - 7.054 - - Ja
Lerarenbeurs 928934 20-09-2018 16.930 16.930 7.054 9.876 - 9.876 - - Ja
Lerarenbeurs 1006259 20-09-2019 12.093 - - 12.093 5.039 - 7.054 Nee
Lerarenbeurs 1012288 20-11-2019 3.627 - - 3.627 1.511 - 2.116 Nee
Lerarenbeurs 1019920 19-12-2019 9.674 - - 9.674 4.031 - 5.643 Nee
Lerarenbeurs 1007305 20-09-2019 26.983 - - 26.984 11.243 - 15.740 Nee

Totaal 81.400 29.023 12.093 16.930 52.378 38.754 - 30.553

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningscla usule
(Regeling ROS art 13, lid 2 sub b en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

G2-A Aflopend per ultimo 2019

Omschrijving Bedrag van Ontvangen t/m Lasten t/m Stand Ontvangen in Lasten in Te verrekenen
Kenmerk Datum de toewijzing 2018 2018 1-1-2019 2019 2019 ultimo 2019

€ € € € € € €

Niet van toepassing    - -

Totaal - - - - - - -

Omschrijving Bedrag van Ontvangen t/m Lasten t/m Stand Ontvangen in Lasten in Stand Saldo nog te be-
Kenmerk Datum de toewijzing 2018 2018 1-1-2019 2019 2019 ultimo 2019 steden ultimo 2019

€ € € € € € € €

Niet van toepassing - - -

Totaal - - - - - - - -

Toewijzing

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Toewijzing

VERANTWOORDING SUBSIDIES

Toewijzing
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Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2019

Gemiddelde totale baten 4
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 8

Bezoldigingsklasse C

Bezoldigingsmaximum 138.000€    

WNT-VERANTWOORDING 2019

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

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

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2019.

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

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging
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Leidinggevende topfunctionaris 4

Aanhef De heer
Voorletters A
Tussenvoegsel
Achternaam Dogger

Functiegegevens in verslagjaar (2019)

Functie(s) Directeur
Aanvang functie 01-01
Afloop functie 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,000
Dienstbetrekking Ja
Leidinggevend topfunctionaris bij andere WNT-
instelling Nee
Is werkzaam in dienstbetrekking als 
topfunctionaris (geen toezichthouder) bij de 
volgende andere WNT plichtige instelling(en)

n.v.t.

Bezoldiging in verslagjaar (2019)

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
                                                     108.827 

Beloningen betaalbaar op termijn                                                        19.492 
Subtotaal bezoldiging                                                      128.319 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag                                                                -   
Bezoldiging                                                      128.319 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

                                                     138.000 
Afwijkend maximum vanwege toegekende 
uitzondering

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling N.v.t.

Gegevens in vorig verslagjaar (2018)
WAAR

Functie(s) Directeur
Aanvang functie 01-01
Afloop functie 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,000
Dienstbetrekking Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

                                                     106.921 
Beloningen betaalbaar op termijn                                                        17.646 
Subtotaal bezoldiging                                                      124.567 
Bezoldiging                                                      124.567 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

                                                     133.000 

WNT-VERANTWOORDING 2019

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder 
dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling zijn in de tabel hieronder 
opgenomen.

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 
13e maand van de functievervulling
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Toezichthouder 4 3

Aanhef De heer De heer Mevrouw De heer De heer De heer
Voorletters A.J. A.J. J.J.L. G. S.D. P.J.J.
Tussenvoegsel van van
Achternaam

Wingerden Wingerden
Brummelink - 

Bleijenberg Steijn Leertouwer Kalkman

Functievervulling in verslagjaar (2019)

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Lid Lid
Aanvang functie 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
Afloop functie 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging in verslagjaar (2019)

Bezoldiging 1.640                                 -   1.390 1.390 1.140 1.140
-/- Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag                                 -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -   
Bezoldiging                           1.640                                 -   
Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum                         20.700                                 -                           13.800                         13.800                         13.800                         13.800 
Afwijkend maximum vanwege 
toegekende uitzondering
Reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens in vorig verslagjaar (2018)
WAAR WAAR

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang functie 21-06 01-01 01-01 01-01 21-06 21-06
Afloop functie 31-12 21-06 31-12 31-12 31-12 31-12
Bezoldiging                              600                              750                           1.250                           1.100                              400                              400 
Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum                         10.604                           6.267                         13.300                         13.300                           7.069                           7.069 

Toelichting 5 6

WNT-VERANTWOORDING 2019

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Toezichthoudend topfunctionaris

Bovenstaande toezichthoudende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 2019 ontvangen.
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Verbonden partij, meerderheidsdeelneming

Statutaire naam
Juridische 
vorm 2019

Statutaire 
zetel

Code 
activi-
teiten

Eigen 
vermogen
    31-12-19

Resultaat 
2019
    €

Omzet 
    2019
    €

Verklaring 
art. 2:403 
BW ja/nee

Deelname-
percentage

Conso-
lidatie 
ja/nee

€ € €

Stichting tot Steun van de Vereniging voor 
Protestants-Christelijk Primair Onderwijs te 
Barendrecht en Ridderkerk.

Stichting Barendrecht 1      1.546.276           3.409-              104 Nee 100% Ja

Stichting Passend Onderwijs RiBa Stichting Ridderkerk 4

Totaal 1.546.276 -3.409 104

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

VERBONDEN PARTIJEN

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

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg
Nr. Omschrijving

Loop-
tijd

Bedrag per 
maand

Bedrag 
verslag-jaar

Bedrag 
< 1 jaar

Bedrag 
1 - 5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

Bedrag 
totaal

Mndn € € € € € €

1 Canon, huur kopieermachines en printers 1-2-2014 31-1-2020 1 13.601        163.211      13.601      -             -             13.601        

2 Kolpa, huur bestuurskantoor 1-3-2015 28-2-2020 2 2.096          25.150        4.192        -             -             4.192          

3 CSU, overeenkomst schoonmaak 15 locaties 1-4-2016 31-3-2021 15 28.436        341.231      341.231    85.308        -             426.539      

Periode van t/m

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTING EN
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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Barendrecht, d.d.14 april 2020

Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk

Directie en bestuursleden,

Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk
Achterom 70-72
2991 CV Barendrecht

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
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OVERIGE GEGEVENS
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€ €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) -240.357

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.1 Reserve werkdrukmiddelen -36.686
2.1.2.2 Reserve cao eenmalige uitkeringen 659.922
2.1.2.5 Reserve FBS 358.411

Totaal bestemmingsreserves publiek 981.647

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.4 Overige -6.619

Totaal bestemmingsreserves privaat -6.619

Totaal resultaat 734.671

Resultaat 2019

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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