
 

CPOW/MOP Jaarverslag 2017  

. 

1 

                                           

 
 
 

Jaarverslag 
2017 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Vastgesteld door College van Bestuur d.d.   

  

http://www.mopurmerend.nl/


 

CPOW/MOP Jaarverslag 2017  

. 

2 

Inhoud 
1 Voorwoord ................................................................................................................. 5 

2 Organisatie ................................................................................................................ 6 

2.1. Juridische structuur .............................................................................................. 6 

2.2. Organisatiestructuur ............................................................................................. 7 

Governance (code Goed bestuur) ............................................................................... 7 

Raad van Toezicht .................................................................................................... 8 

College van Bestuur ............................................................................................... 10 

Algemeen Directeur ................................................................................................ 10 

Bestuurskantoor .................................................................................................... 11 

Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad ............................................................ 12 

Directie Overleg Confessioneel Onderwijs Waterland (DOCOW) .................................... 13 

3 Strategisch beleid ..................................................................................................... 14 

3.1. Onze missie: Geloof in onderwijs .......................................................................... 14 

3.2. Onze visie: duurzaam onderwijs bij CPOW/MOP ..................................................... 14 

3.3. Kansen en uitdagingen........................................................................................ 17 

4 Onderwijs ................................................................................................................ 18 

Personeel .............................................................................................................. 20 

Resultaten personeel 2017 ...................................................................................... 21 

Identiteit .............................................................................................................. 21 

Financiën .............................................................................................................. 21 

4.1. Inspectie (extern toezicht) .................................................................................. 22 

4.2 Landelijk eindtoets 2017 ...................................................................................... 23 

4.3 Uitstroomgegevens ......................................................................................... 25 

4.4 Monitor Goed Onderwijs ....................................................................................... 26 

4.5 Klachtenregeling ................................................................................................. 26 

5 Ontwikkeling leerlingaantallen .................................................................................... 27 

6 Ontwikkelingen bij verbonden partijen ......................................................................... 29 

7 Personeelsbeleid ....................................................................................................... 30 

Functiemix ............................................................................................................... 31 

Functiemix CPOW: ...................................................................................................... 32 

Ziekteverzuim .......................................................................................................... 33 

Het Vervangingsfonds ............................................................................................... 33 

Duurzame inzetbaarheid ............................................................................................ 34 

Natuurlijke afvloeiing ................................................................................................ 34 

Ontwikkelingen ......................................................................................................... 34 

8 ICT 35 

Infrastructuur........................................................................................................... 35 

Hardware ................................................................................................................. 35 

Migratie 2.0 werkstations en servers ........................................................................... 36 

SharePoint/O365 ...................................................................................................... 36 



 

CPOW/MOP Jaarverslag 2017  

. 

3 

Professionalisering .................................................................................................... 36 

Stagiaires ................................................................................................................ 37 

9 Huisvesting .............................................................................................................. 38 

Blauwe Ster ............................................................................................................. 38 

Schakelklas .............................................................................................................. 38 

Klim-op ................................................................................................................... 39 

Algemeen ................................................................................................................ 39 

10 Financiën ............................................................................................................... 40 

10.1 Uitvoering van het financieel beleid ..................................................................... 40 

10.2 Onderzoek en ontwikkeling ................................................................................. 40 

10.3 Besteding prestatiebox ....................................................................................... 40 

10.4 Financiële positie en analyse resultaat.................................................................. 41 

10.5 kasstroom ........................................................................................................ 46 

10.6 Treasuryverslag ................................................................................................ 46 

10.7 Financiële kengetallen ........................................................................................ 47 

10.8 Continuïteitsparagraaf ........................................................................................ 48 

A: Personele bezetting, leerlingaantallen en meerjarenbegroting ................................. 48 

B1: Rapportage risicobeheersingssysteem ................................................................. 54 

B2: Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden ................................... 55 

B3: Rapportage toezichthoudend orgaan................................................................... 56 

11 Jaarrekening .......................................................................................................... 57 

Grondslagen Balans .................................................................................................. 58 

Geconsolideerde balans per 31 december 2017 ............................................................ 62 

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2017 .......................................................... 63 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht ............................................................................ 64 

Toelichtingen op de te onderscheiden posten van de geconsolideerde balans ................... 65 

Toelichting op te onderscheiden posten van geconsolideerde staat van baten en lasten ..... 70 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen ................................................................... 77 

Grondslagen voor de waardering van activa, passiva en resultaatbestemming .................. 79 

Enkelvoudige balans per 31 december 2017 CPOW ....................................................... 80 

Enkelvoudige staat van baten en lasten 2017 CPOW ..................................................... 81 

Toelichtingen op te onderscheiden posten van de enkelvoudige balans CPOW .................. 82 

Toelichting op te onderscheiden posten enkelvoudige staat van baten-lasten 2017 CPOW .. 87 

Enkelvoudige balans per 31 december 2017 MOP ......................................................... 91 

Enkelvoudige staat van baten en lasten 2017 MOP ........................................................ 92 

Segmentatie van de balans per 31 december 2017 ....................................................... 93 

Segmentatie van de staat van baten en lasten 2017 ..................................................... 94 

Bestemming van het exploitatiesaldo .......................................................................... 95 

Overige gegevens ..................................................................................................... 96 

Gegevens over de rechtspersoon ................................................................................... 97 

 



 

CPOW/MOP Jaarverslag 2017  

. 

4 

  



 

CPOW/MOP Jaarverslag 2017  

. 

5 

1 Voorwoord 
 

Voorwoord 

Voor u ligt het geconsolideerde jaarverslag 2017 van Stichting Confessioneel Primair 

Onderwijs Waterland (CPOW) en Stichting Montessori Onderwijs Purmerend 

(MOP). Met dit jaarverslag wil het Bestuur van de stichtingen zich verantwoorden 

richting het Ministerie van OC&W, de vier gemeentes waarin onze scholen zijn 

gehuisvest, de ouders van de kinderen die onze scholen bezoeken, de medewerkers 

van beide organisaties en de overige schoolbesturen in het primair en voortgezet 

onderwijs in de regio. Daarnaast is dit verslag bedoeld voor een ieder die meer van 

onze organisaties wil weten.  

 

In het strategisch beleidsplan dat richtinggevend is voor beide organisaties is 

verwoord welke bijdrage we willen leveren aan de groei die kinderen doormaken, 

aan hun ontwikkeling, aan hun plezier in leren en leven en hoe we dat voor ons zien. 

In het plan staat ook beschreven welke verantwoordelijkheden daarvoor zijn belegd 

in de verschillende lagen van de organisatie en welke ambities daar bij horen. In dit 

jaarverslag leest u welke resultaten zijn behaald in het kalenderjaar 2017.  

 

Met vertrouwen en geloof in ons onderwijs blikken we in dit document terug én 

vooruit daar waar dat relevant is.  

 

Erik Abbink 

voorzitter college van bestuur  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Met vertrouwen en 
geloof in ons onderwijs 
blikken we in dit 
document terug én 
vooruit daar waar dat 
relevant is”. 
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2 Organisatie 
 

 

2.1. Juridische structuur 
 
Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) en Stichting Montessori Onderwijs Purmerend 

(MOP) delen bestuur en toezicht en vormen verder twee separate rechtspersonen.  

 

Stichting CPOW is opgericht in 1998 en is gevestigd te Purmerend. De stichting is ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 36053128. De stichting beoogt onderwijs te geven op confessionele 

grondslag, te weten Rooms Katholiek, Protestants Christelijk en Oecumenisch. Bij het geven van onderwijs 

wordt zorggedragen voor een brede maatschappelijke en godsdienstige oriëntatie van de leerlingen en worden 

leerlingen vanuit een Christelijke inspiratie in hun ontwikkelingsproces zorgvuldig begeleid. Stichting CPOW 

is verantwoordelijk voor 14 basisscholen, waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs,  verspreid over 

16 locaties in de gemeentes Purmerend, Waterland, Edam-Volendam en Landsmeer. Onder de 

verantwoordelijkheid van de stichting valt tevens een schakelklas voor nieuwkomers. CPOW telde op  

1-10-2017 3450  leerlingen. 

 

De in 2013 herziene statuten van stichting CPOW bieden ruimte om samen te werken dan wel te fuseren met 

rechtspersonen van Neutraal Bijzondere richting.  

 

Het bestuur van stichting MOP is op 27 augustus 2010 per notariële akte overgedragen aan het bestuur van 

CPOW en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41234103. Stichting MOP beheert 

één school in Purmerend en telde op 1-10-2016 216  leerlingen. Stichting MOP werkt vanuit de Neutraal 

Bijzondere grondslag en heeft als doel het geven van basisonderwijs dat uitgaat van de eigen unieke 

mogelijkheden van het individu, zulks gebaseerd op de visie van Dr. Maria Montessori. De stichting gaat bij 

het geven of doen geven van onderwijs uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en 

maatschappelijke stromingen in die zin, dat de leerling een levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit 

een eigen inbreng kan hebben, een en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van 

anderen. MOP telde op 1-10-2017, 220 leerlingen. 
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2.2. Organisatiestructuur 
 
 
 
 

 
 

Governance (code Goed bestuur) 
 
De scheiding tussen toezicht en bestuur is geregeld middels een College van Bestuur en een Raad van 

Toezicht. Diverse overlegmomenten tussen Raad van Toezicht en Bestuur zijn vastgelegd in een jaaragenda. 

De jaaragenda is enerzijds inhoudelijk gericht (het bespreken van thema’s, het volgen van ontwikkelingen in 

de organisatie) en anderzijds procesmatig (jaarcyclus, planning en control). De Raad van Toezicht ziet toe op 

de code Goed bestuur en heeft geen afwijkingen geconstateerd. 
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Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur (CvB) en op het 

functioneren van de beide organisaties als geheel. De Raad adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd en 

functioneert als klankbord voor het CvB. Tevens is de RvT werkgever van het CvB. De RvT werkt conform de 

richtlijnen van het eigen toezichtskader.  

 

Verslag Raad van Toezicht  

 

 Per 31 december 2017 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende personen: 

 

 De heer mr. drs. J. Jobse, voorzitter (aftredend 1 juni 2018) 

 De heer drs. J. van den Hauten, vice-voorzitter   

 De heer ir. J. Koster, lid, 

 De heer R. Klinkert, lid, 

 Mevrouw drs. A. Veer, lid. 

 

De leden hebben allen een maatschappelijke achtergrond en inbedding (onderwijs, overheid,  bedrijfsleven), 

waardoor zij gezamenlijk de verantwoordelijkheden voor de Raad van Toezicht met betrekking tot het 

onderwijsveld goed kunnen overzien. De leden hebben geen zakelijke belangen in relatie tot de stichtingen. 

Wel heeft een aantal leden één of meer kinderen op scholen van de stichting CPOW.  

 

Er is gewerkt vanuit de code Goed bestuur, vastgelegd in het toezichtkader dat eind 2011 tot stand kwam.  De 

vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt 5000 euro voor de leden en 7500 euro voor de 

voorzitter.  

 

De Raad ziet het met name als haar taak toezicht te houden op de realisatie van de doelstellingen van de 

scholen en de stichtingen, toezicht te houden op de financiële ontwikkeling van de stichtingen en op de 

onderwijskwaliteit. De Raad van Toezicht voelt zich verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de beide 

stichtingen, maar waakt er daarbij voor te treden in de bevoegdheden van het College van Bestuur.  

 

De Raad van Toezicht vergaderde zes maal, vier reguliere vergaderingen, één evaluatie in eigen kring en een 

evaluatie met de bestuurder. Daarnaast waren voorzitter en leden betrokken bij andere aan CPOW en MOP 

gerelateerde bijeenkomsten. Ter illustratie: de voorzitter woonde in totaal 23 keer een bijeenkomst gerelateerd 

aan CPOW/MOP bij. 

 

Een auditcommissie is samengesteld uit twee leden van de Raad van Toezicht. De auditcommissie komt drie 

maal per jaar bijeen, de werkzaamheden zijn gericht op begroting en jaarrekening en daarnaast op het 

verbeteren van de systematiek in de financiële bedrijfsvoering, mede op basis van adviezen van de 

accountant. De heren Van den Hauten en Klinkert vormen samen de auditcommissie. 
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In 2017 is er een auditcommissie onderwijs gestart. Deze commissie komt tweemaal per jaar bijeen. De 

werkzaamheden zijn gericht op vroegtijdige signalering en inzicht in de opbrengsten van het onderwijs. 

Mevrouw Veer en de heer Klinkert vormen samen de auditcommissie.  Er is ook een remuneratiecommissie, 

bestaande uit de heren Koster en Jobse.  

 

Daarnaast heeft een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht diverse gesprekken met het College van 

Bestuur gevoerd, waaronder het jaargesprek in januari en het voortgangsgesprek in juni. Ook tussendoor was 

er regelmatig contact tussen voorzitter en collegevoorzitter over actuele zaken. 

Ook heeft de voorzitter een bijeenkomst van de voorzitters van de afzonderlijke MR'en en de voorzitter van de 

GMR bijgewoond. Tijdens deze jaarlijkse ontmoeting heeft de voorzitter RvT verteld wat er binnen de RvT 

speelt en hoe men tegen ontwikkelingen binnen de stichtingen aankijkt. Vanuit de medezeggenschap zijn 

diverse vragen gesteld. 

 

Een belangrijke gebeurtenis in 2017 was het vertrek van de bestuurder mevrouw M.Runderkamp na ruim 

zeven naar een andere schoolbestuur in de regio. De raad van toezicht heeft mevrouw Runderkamp eervol 

ontslag verleend met daarbij de constatering dat zij de stichtingen in goede orde overdraagt. De algemeen 

directeur, de heer E. Abbink is met ingang van 1 november opgetreden als plaatsvervanger zolang nog geen 

nieuwe voorzitter college van bestuur is benoemd. 

Na sondering binnen de stichtingen heeft de raad besloten tot een open sollicitatieprocedure om in de vacature 

te voorzien. Eveneens is besloten de positie van algemeen directeur om te zetten in de positie van lid college 

van bestuur op het moment dat de nieuwe voorzitter college van bestuur wordt benoemd. De procedure is in 

gang gezet en zal in 2018 worden afgerond. 

De procedure om een nieuwe voorzitter raad van toezicht te vinden is uit praktische overwegingen op het 

zelfde moment gestart. 

 

De leden hebben diverse informatie- en scholingsbijeenkomsten bijgewoond. 

 

De onder het Bestuur vallende Montessorischool (Montessori Onderwijs Purmerend) is nog steeds  in een 

oriënterende fase ten aanzien van een eventuele nauwere band met CPOW. De rol van de raad van toezicht 

is op dit punt volgend en informerend geweest.  

 

mr. drs. J.Jobse, voorzitter RvT CPOW/MOP 
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College van Bestuur 
 
Het eenhoofdig College van Bestuur is het bevoegd gezag van stichting CPOW en stichting MOP. In de praktijk 

betekent dit dat het CvB de verantwoordelijkheid draagt voor de stichtingen en de afzonderlijke scholen die 

onder haar bevoegd gezag staan. Het College hanteert als leidraad voor haar handelen de code ‘Goed Bestuur 

in het primair onderwijs’ (PO raad 2010).  

 

Het College van Bestuur werd tot 1 november  gevormd door Mevrouw M.R.M. Runderkamp MES, voorzitter 

Na haar vertrek is de heer E.K. Abbink per 1 november tot interim voorzitter benoemd. 

 

Het College van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht op basis van het Strategisch Beleidsplan, het 

daarvan afgeleide jaarplan en het Toezichtskader zoals dat door de RvT is vastgesteld. Het College van 

Bestuur legt al haar besluiten vast en deelt deze minimaal twee keer per jaar met de Raad van Toezicht, de 

GMR en het directieoverleg.  

 

Algemeen Directeur 
 

De Algemeen Directeur draagt zorg voor de uitvoering van het strategisch beleidsplan, de 

beleidsvoorbereiding en beleidsondersteuning op het terrein van onderwijs. Tevens is de Algemeen Directeur 

verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de directeuren. Na het vertrek van mevrouw Runderkamp per 

1 november is de algemeen directeur benoemd tot voorzitter college van bestuur ad interim.  

Eveneens is besloten de positie van algemeen directeur om te zetten in de positie van lid college van bestuur 

op het moment dat de nieuwe voorzitter college van bestuur wordt benoemd. De procedure is in gang gezet 

en zal in 2018 worden afgerond. 
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Bestuurskantoor 
 

In het bestuurskantoor is het secretariaat ondergebracht alsmede de stafmedewerkers voor Personeel & 

Organisatie, ICT, Huisvesting en Financiën.   

Gerealiseerde loonkosten periode 1-1-2017 t/m 31-12-2017 

Kostendrager specificatie Totale loonkosten   

Bestuurskantoor (incl. 
Alg.Dir. En excl. CvB) 

incl. bovenschools, ICT 755.289,00   

Bestuurskantoor (incl. 
Alg.Dir. En excl. CvB) 

Fin.controller, huisvesting, 
personeel & adm (exl 
bovenschools, ICT) 

 
 

386.051,00 

  

CPOW excl. Dienstreizen 16.074.096,00   

MOP excl. Dienstreizen 843.437   

    

    

loonkosten totaal CPOW en MOP 16.917.533   

loonkosten Bestuurskantoor incl bovenschools 
en ICT 

755.289 4,46%   

  

loonkosten totaal CPOW en MOP 16.917.533   

loonkosten Bestuurskantoor Fin.controller, 
huisvesting, personeel&admin (excl 
bovenschools, ICT) 

386.051 2,28%   

  

loonkosten totaal CPOW 16.074.096   

loonkosten Bestuurskantoor incl bovenschools 
en ICT 

755.289 4,70% 

    

loonkosten totaal CPOW 16.074.096   

loonkosten Bestuurskantoor 

Fin.controller, huisvesting, 

personeel&admin (excl bovenschools, 

ICT) 
386.051 2,40% 
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Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad 
 
In 2017 kende de Gemeenschappelijk Medezeggenschap Raad een voltallige bezetting met een  

oververtegenwoordiging van de oudergeleding ten opzichte van de personeelsgeleding. De GMR streeft naar 

een gelijke verdeling, maar dit is erg moeilijk te realiseren. Aan het einde van het schooljaar hebben 2 leden 

de GMR verlaten die beiden direct zijn vervangen. Voor 1 school bestond het hele jaar 2017 een vacature en 

die  is aan het begin van het nieuwe schooljaar ingevuld. 

 

De goed bezochte vergaderingen leidden tot constructieve discussies met het Bestuur over onderwerpen als 

afspiegelingsprincipe, functiemix, strategisch beleidsplan, vertrek voorzitter CvB/de benoeming van de nieuwe 

voorzitter en de rol van de GMR daarin, ziekteverzuim, oude bapo-nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid 

en jaarplan/ jaarrekening 2016.  

 

De leden van de verschillende commissies (Onderwijs en Identiteit, Personeel en Organisatie en Financiën en 

Beheer) hebben individuele vergaderingen gehad met afgevaardigden van het bestuurskantoor om 

onderwerpen in detail te bespreken om vervolgens de gehele GMR te informeren en adviseren. 

 

In 2017 heeft de GMR ingestemd met het volgende: 

•           Vervangingsbeleid 

•           Tweehoofdig lidmaatschap College van Bestuur 

•           Bestuursformatieplan 2017-2021 

Daarnaast is er ook positief geadviseerd met betrekking tot de Begroting 2018. 

 

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft vergaderingen bezocht en heeft daarin de rol van de Raad van 

Toezicht besproken met de GMR. In september heeft de jaarlijkse vergadering van de voorzitters van de lokale 

medezeggenschapraden binnen CPOW met de voorzitter van de GMR plaatsgevonden. 
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Directie Overleg Confessioneel Onderwijs Waterland (DOCOW) 
 

De directeuren en Schoolleiders in Opleiding (SIO) van CPOW en MOP komen maandelijks bijeen voor 

overleg met de bestuurder en de Algemeen Directeur. Het DOCOW heeft een adviserende functie richting het 

Bestuur en vormt tevens voor de RvT één van de belangrijkste informatiebronnen met betrekking tot het 

functioneren van de bestuurder. De bijeenkomsten van het DOCOW worden voorbereid en geleid door een 

werkgroep van directeuren.  

 

De beleidsonderwerpen die vanuit het jaarplan op de agenda van het DOCOW staan worden uitgewerkt en 

voorbereid door verschillende werkgroepen. De bestuurder en de Algemeen Directeur monitoren het proces. 

 

In 2017 stonden o.a.  de volgende onderwerpen op de agenda: 

*  Strategisch beleid: evaluatie vigerend plan, voorbereiding nieuw plan 

*  Jaarplan: doelen verdeeld over een aantal werkgroepen. 

*  Kwaliteitsbeleid m.b.v. de Monitor Goed Onderwijs, Vensters PO 

*  Het DOCOW als  Professionele Leergemeenschap (PLG) 

*  Financieel beleid: o.a. jaarrekening, begroting, kwartaalrapportages, vrijval buffer 

*  Personeelsbeleid: bestuur formatieplan, mobiliteit, werving en selectie, ziekteverzuim, opleiden in de  

   school, inductiebeleid startende leerkrachten, duurzame inzetbaarheid. 

*  Onderwijs: resultaten, passend onderwijs, spel en het jonge kind, digitalisering/personaliseren 

*  Professionalisering: CPOW academie, Beleid Medewerkers in Opleiding, (her) registratie schoolleiders 

*  ICT: IBP invoering van de privacywet,  

*  Wetenschap en techniek (MiGKiT) 

* JOGG en SPURD: Jongeren Op Gezond Gewicht en bewegingsonderwijs. 

*  NPDL 
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3 Strategisch beleid 
 

In 2017 zijn we begonnen met het bijstellen van het strategisch beleid voor de komende vier jaar. In 2018 

wordt dit beleid vastgesteld en ingevoerd. De schoolplannen 2019- 2023 zullen daarop worden afgestemd. In 

het herziene beleid worden de richtinggevende uitspraken vanuit het huidige strategische beleidsplan niet 

overboord gegooid maar waar nodig herzien en vanuit een nieuw denkkader geformuleerd.  

 

3.1. Onze missie: Geloof in onderwijs 
 

Werkelijk succes, het soort dat geluk brengt en geloof in onderwijs rechtvaardigt, heeft in essentie veel te 

maken met de manier waarop de scholen het onderwijs verzorgen. Het gaat vooral ook – in alle lagen – om 

betekenisvolle relaties met anderen. 

 

Geloof en vertrouwen liggen dicht bij elkaar. Vertrouwensrelaties staan of vallen bij onze bereidheid niet alleen 

naar onze eigen belangen te kijken, maar ook naar die van anderen. Geloof in onderwijs kan het bestuur van 

CPOW/MOP alleen als motto hanteren als we de antwoorden weten te vinden bij complexe thema’s als 

openheid, eerlijkheid, actief luisteren, communicatie, samenhang, competentie en wederzijds respect. Het 

impliceert ook dat we de lat hoog leggen: voor de leerlingen bij het werken aan optimale leerlingprestaties én 

voor de leraren.  

 

Geloof in onderwijs vraagt om oprechte toewijding; toewijding zorgt voor betrouwbaarheid – het zijn dé factoren 

die bepalend zijn. Het vraagt in alle lagen – of het nu om de leerlingen, de ouders, de leraren, directie, bestuur, 

raad van toezicht en stafleden gaat – dat mensen elkaar echt leren kennen, elkaars belangen begrijpen, dat 

ze elkaars vaardigheden doorgronden, dat ze elkaar vertrouwen. 

 

3.2. Onze visie: duurzaam onderwijs bij CPOW/MOP 
 

We prikkelen onszelf en ieder met ons om bij de les te blijven, met het oog op morgen. Het strategisch 

beleidsplan geeft in essentie aan waar het bij de ontwikkeling van onze leerlingen om gaat:  zelfverzekerd, 

krachtig en competent steeds een volgende stap zetten. 

 

Ons beleid is gericht op het realiseren van de hoogst haalbare opbrengsten bij leerlingen, om te  beginnen op 

het gebied van de basisvaardigheden: taal, lezen en rekenen. Voor wat betreft de medewerkers neemt de 

verdere professionalisering, gericht op hogere leeropbrengsten, een belangrijke plaats in. Bij het werken aan 

de opbrengsten hebben we aandacht voor het welbevinden van zowel de leerling als de medewerker. 

Talentontwikkeling staat hoog op de agenda. 

 

Het beleid van CPOW/MOP concentreert zich rond de kernbegrippen: professioneel, betrokken en 

vernieuwend. Daarnaast staan begrippen als opbrengstgerichtheid, resultaten en vakmanschap centraal. 

De komende jaren zetten we niet alleen stevig in op het bereiken van optimale prestaties van de leerlingen, 
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we werken ook hard aan de professionalisering van de hele organisatie. Dit alles vanuit de principes van 

duurzame organisatieontwikkeling. 

 

 

Duurzame ontwikkeling betekent voor ons concreet dat we ons onderwijs echt willen ontwikkelen en 

verbeteren door medewerkers en kinderen in alle lagen van de organisatie te bewegen tot actie: 

 

 door samenwerking en verbinding;  

 met de focus  op een beperkt aantal thema’s;  

 om meet-, merk- en werkbare resultaten te realiseren; 

 waar jongeren ook op langere termijn profijt van hebben. 

 

We werken gedisciplineerd, vanuit de missie, richting onze  doelen. We zorgen voor balans tussen sturing  en 

ondersteuning  en bereiken het gewenste resultaat tegen aanvaardbare kosten  en inspanningen. 

Duurzame principes, omdat we willen dat alle kinderen: 

 

 gezond en veilig op kunnen groeien; 

 hun steentje (gaan) bijdragen aan de maatschappij; 

 hun talenten optimaal ontwikkelen; 

 plezier maken; 

 goed voorbereid zijn op hun toekomst. 
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We organiseren met regelmaat momenten om te reflecteren; we staan letterlijk stil bij wat we doen om verder 

te kunnen komen.  

 

Doen we met elkaar de goede dingen?  

Doet iedereen mee?  

Werken we samen?  

 

We hebben voortdurend aandacht voor inhoud - houding – verhouding.  

Als deze drie goed scoren en in balans zijn, is er sprake van een krachtige organisatie.   

 

Inhoud – de goede dingen goed doen; weten wat werkt (‘evidence based’); allemaal doen wat werkt.  

Houding – vanuit verbinding, met plezier, met discipline in een professionele cultuur; er ‘zijn’ voor kinderen, 

voor de omgeving en voor elkaar; verantwoordelijkheid in alle lagen van de organisatie; ambitieus; en 

duidelijkheid in de verwachtingen, in de taken en de rollen. 

Verhouding – vanuit het besef dat succes altijd het gevolg is van gezamenlijke inspanning. Voortdurend 

streven naar betere resultaten. 

Kenmerkend voor CPOW/MOP wordt de komende jaren de schijnbare vanzelfsprekendheid waarmee al de 

schoolteams aan het werk zijn; doelgericht en met inzicht in de keuzes die binnen de organisatie worden 

gemaakt. We werken samen. Er heerst – zelfopgelegde en ook verwachte – discipline, waardoor bewust 

handelen, kennis en (zelf)vertrouwen toenemen. CPOW/MOP werkt transparant en gestructureerd, dat geldt 

voor raad van toezicht, bestuur, staf en scholen.  
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Voor de vier te onderscheiden werkdomeinen gelden de volgende richtinggevende uitspraken:  

 

    

 Onderwijs 

Vanuit gedeelde verantwoordelijkheid gaan wij binnen CPOW/MOP uit van de uniciteit van elk kind. Dit 

betekent voor de inrichting van ons onderwijs:  

 

1. we werken aan talentontwikkeling;  

2. stellen hoge eisen;  

3. werken opbrengstgericht en  

4. gaan respectvol om met elkaar en de omgeving. 

 

Identiteit 

In ons denken en doen is de bron van onze inspiratie zichtbaar.  

Dit stralen we ook uit! 

 

Personeel 

CPOW/MOP personeel is competent en autonoom binnen de door wetgeving, bestuur en directie 

gestelde kaders en ontwikkelt zich voortdurend als professional. 

 

Financiën 

In alle lagen van de organisaties geldt de verantwoordelijkheid om efficiënt en doelgericht met de 

beschikbare middelen om te gaan. We werken aan een financieel gezonde organisatie waarbij een 

ieder binnen de eigen begroting blijft, met oog voor gemeenschappelijk gedragen lasten. 

 

Het duurzaam vervullen van deze richtinggevende uitspraken  is onze kernopdracht en vraagt om een gerichte 

organisatie.  

 

 

3.3. Kansen en uitdagingen 
 

De noodzaak tot verdere professionalisering van de organisaties: van raad van toezicht, bestuur, schoolleiders 

en hun teams, wordt breed gevoeld bij CPOW/MOP. Enerzijds vanuit het besef dat het op een aantal scholen 

beter kan, aan de andere kant omdat CPOW/MOP  ambitieuze organisaties willen zijn: basiskwaliteit is niet 

genoeg.  Hierbij in het kort de kansen, de uitdagingen en de zorgen. 
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4 Onderwijs 
 

De complexiteit neemt toe in het onderwijs. De samenleving stelt hoge eisen. We slaan de handen (op 

directieniveau) meer en meer ineen om flexibel in te spelen op de ontwikkelingen. In alle complexiteit streven 

we naar wat zo treffend ‘simplexity’ wordt genoemd (Kluger, 2008). We stellen prioriteiten en zorgen voor 

vergelijkbare aanpakken die bewezen succesvol zijn. Opbrengstgericht werken (de lat omhoog) staat de 

komende jaren centraal. 

 

De rijksoverheid heeft in het actieplan ‘Basis voor presteren’ voor het primair onderwijs een samenhangend 

pakket aan maatregelen omschreven om elk talent te benutten en te streven naar een ambitieuze leercultuur 

in het primair onderwijs. Het Bestuur onderschrijft  de uitgangspunten van het actieplan en heeft zich ten doel 

gesteld om binnen de strategische planperiode in te zetten op het realiseren van de gestelde ambities. 

 

Verder wordt met collega besturen in de regio, verzameld in het SWV Waterland, de uitvoering van Passend 

Onderwijs vormgegeven en gemonitord. Het bestuur van CPOW/MOP is vertegenwoordigd in het bestuur 

van het SWV Waterland. Binnen het SWV is een klankbord expertgroep ingericht die het bestuur adviseert en 

het beleid, samen met de coördinator van het SWV, voorbereidt. Drie CPOW directeuren nemen deel aan de 

klankbord expertgroep.  

 

Binnen het onderwijs neemt onze Nieuwkomersschool een bijzondere positie in. De bekostiging vindt plaats 

middels drie stromen: de reguliere bekostiging op basis van de leerling telling, de subsidie eerste opvang 

buitenlanders en  een leerlinggebonden subsidie vanuit de gemeentes in Waterland. Er worden kinderen 

opgevangen die korter dan 1 jaar in Nederland verblijven en de Nederlandse taal niet machtig zijn. De klas is 

een groot succes en valt onder het BRIN-nummer van basisschool ’t Prisma. Na 1 jaar intensieve 

taalbegeleiding kunnen de kinderen terug naar het reguliere basisonderwijs, mits er geen anders-soortige 

belemmeringen zijn. Sinds 2016 bestaat de mogelijkheid om bekostiging voor een tweede jaar Nieuwkomers 

school aan te vragen. In een groep van de Schakelklas kunnen maximaal 14 kinderen worden opgevangen. 

In 2017 is de Schakelklas doorgegroeid naar een omvang van zeven groepen. Vanwege deze nieuwe omvang 

is de Nieuwkomersschool nu een separaat ‘object van toezicht’ en heeft de inspectie in 2016 de Schakelklas 

bezocht en positief beoordeeld.  
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Resultaten onderwijs 2017: In het kader van ‘Basis voor presteren’ hebben alle scholen  eigen ambitieuze 

doelen geformuleerd met betrekking tot hun opbrengsten. In de schoolgidsen werden voorheen alleen de 

uitstroomgegevens gepubliceerd. Sinds 2014 nemen alle scholen hun onderwijsopbrengsten op in de 

schoolgids, afgezet tegen een landelijke norm. Alle scholen van CPOW en MOP hebben een 

basisarrangement.  

 

Binnen het samenwerkingsverband (SWV) is een start gemaakt met het opzetten 

van regionale voorzieningen voor meer begaafde leerlingen, de zogenaamde 

Vostok klassen. Eind 2016 waren deze op drie locaties gerealiseerd. In 2017 is er 

een locatie bijgekomen op de KlimOp school in Purmerend.  

 

De scholen hadden ook in 2017 de keuze uit drie erkende toetsen. Er is gekozen voor:  

 

Rietlanden Route 8 

Binnendijk Route 8 

Hoeksteen Cito 

Blauwe Ster IEP 

Prisma Cito 

Baken Cito 

Sebastianus Cito 

Klim-Op Cito 

Vlieger Cito 

Toermalijn Iep 

Montessori Iep 

Marimba Iep 

Trimaran Iep 

Kawama/Trifolium Iep 

Kennedy Iep 

 

Afgesproken is om de gekozen toets minimaal drie jaar uit te voeren. 

 

  



 

CPOW/MOP Jaarverslag 2017  

. 

20 

Personeel 
 

De rijksoverheid heeft aan het eerder genoemde actieplan ‘Basis voor presteren’ een tweede actieplan 

verbonden ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Leraren en schoolleiders zijn immers 

cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs en onmisbaar voor de verbetering ervan. Het actieplan ‘Leraar 

2020’ beschrijft hoe de professionele kwaliteit van de leraren en de schoolleiders kan worden verbeterd, zodat 

de best mogelijke kwaliteit van onderwijs gerealiseerd kan worden. Het bestuur onderschrijft de 

uitgangspunten van het actieplan en is voornemens om in de strategische planperiode in te zetten op het 

realiseren van de gestelde ambities. De focus ligt in deze planperiode daarbij sterk op verantwoordelijkheid 

en op ontwikkeling. Tegelijkertijd ook op het nadrukkelijk sturen op en ondersteunen van kwaliteit van 

leerkrachtgedrag. In deze beleidsperiode wordt het werken met de gesprekkencyclus gemeengoed. Het 

werken met een bekwaamheidsdossier maakt er onderdeel van uit. De gesprekkencyclus wordt jaarlijks 

doorlopen volgens onderstaand schema. 

 

 

Bij CPOW/MOP werken bevlogen leraren en schoolleiders. Het zijn over het algemeen harde werkers die met 

hart en ziel gaan voor goed onderwijs. Binnen de strategische planperiode staan ze voor de uitdaging om de 

resultaten te versterken, verder te professionaliseren en hun beleid cyclisch vast te leggen en te evalueren.  
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Naast deze ontwikkelingen zijn in deze planperiode voorzien: 

 het ontstaan/versterken van netwerken binnen de organisatie; 

 deskundigheidsbevordering (op thema’s); 

 talentontwikkeling (omgaan met excellentie); 

 het vergroten van de betrokkenheid bij de organisatie als geheel. Niet langer ‘mijn school’, maar ‘onze 

scholen’. 

 

Resultaten personeel 2017 
 

Het directie overleg is geïnformeerd over het schoolleidersregister en de directeuren hebben plannen gemaakt 

voor hun (her)registratie. Onze directeuren zijn geregistreerd in het Schoolleidersregister.  

 

In het kader van het  project ‘Schoolleider in Opleiding’ (SIO) zijn in 2017 drie aspirant schoolleiders vrij 

geroosterd t.b.v. het volgen van de schoolleidersopleiding en t.b.v. een schoolleidersstage op één van de 

scholen. Halverwege deze stage is een SIO benoemd als locatieleider. De overige twee ronden hun stage 

eind schooljaar 2017-2018 af.  

 

Er zijn verschillende Professionele Leer Gemeenschappen (PLG) opgestart, waaronder één rondom het jonge 

kind.  

 

Identiteit 
 
De werkgroep identiteit heeft in 2017 alle identiteitskaarten op de scholen, het bestuur en raad van toezicht 

afgerond.  

 
 
Financiën 
 
CPOW/MOP voelen net als alle andere onderwijsorganisaties in het land, dat de bekostiging steeds meer gaat 

knellen. Prijzen stijgen, kosten nemen toe en de lumpsum financiering rekt onvoldoende mee. Daarbij speelt 

in onze regio ook dat leerlingaantallen teruglopen met dalende inkomsten als gevolg. De uitdaging die voor 

ligt kan worden omschreven als: ‘meer met minder’. Binnen een budget dat stevig onder druk staat gaan we 

toch voor behoud en versterking van onderwijskwaliteit. Het realiseren van de doelen binnen het daartoe 

beschikbare budget is een niet-onderhandelbare afspraak.  

Het bestuur werkt met ken- en stuurgetallen. Het weerstandsvermogen (eigen vermogen / baten) geeft aan 

hoe de beschikbare reserves zich verhouden tot de baten en wordt door het Ministerie van Onderwijs gezien 

als de belangrijkste indicator voor de financiële positie van het schoolbestuur. Het weerstandsvermogen geeft 

aan in hoeverre het bestuur kan beschikken over een buffer om tegenvallende resultaten op te vangen. Voor 

CPOW/MOP hanteert het bestuur als streefnorm voor het weerstandsvermogen 20% van de totale baten. 
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4.1. Inspectie (extern toezicht) 
 

De Inspectie heeft in 2017 twee scholen van het bestuur bezocht en heeft haar bevindingen met de school en 

het bestuur besproken. Alle scholen kregen in 2017 een basisarrangement. 

 

Oordelen standaarden onderwijsinspectie 

 

De St. Sebastianus  

De St. Sebastianus heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het 

basisarrangement. 

De school heeft na een onrustige periode de draad weer opgepakt. De teamleden 

hebben ervoor gezorgd dat de rust is weergekeerd in de school. Er zijn duidelijke 

afspraken gemaakt en er is een visie, bestaande uit een aantal kernwaarden, 

opgesteld. Dit zorgt ervoor dat de basiskwaliteit in orde is en de school zich verder kan gaan ontwikkelen. 

Gezien het ambitieniveau van de teamleden is dit bij hen in goede handen! 

Het belangrijkste verbeterpunt in de school is het diepgaander analyseren van gegevens van de leerlingen. 

Hierbij gaat het om een meer onderzoekende houding om te achterhalen wat de oorzaak van behaalde 

resultaten is. 

 

‘t Prisma 

De kwaliteit van het onderwijs op de oecumenische basisschool 't Prisma is goed. De standaarden 

samenwerking, veiligheid, pedagogisch klimaat, vervolgsucces en kwaliteitscultuur zijn als goed beoordeeld. 

De overige standaarden hebben het oordeel voldoende gekregen. 

De school heeft leerlingen met diverse culturele en sociaal-economische achtergronden en 

leerlingenachtergronden. De school gaat op een zorgvuldige wijze met de leerlingen om door hen zo goed 

mogelijk te begeleiden. Tevens zorgt de school ervoor dat de leerlingen 's morgens goed opgevangen worden 

en dat er aansluitend aan de schooltijd activiteiten zijn. Om dit te realiseren werkt de school intensief samen 

met diverse partners. 

Door de duidelijke regels en afspraken op de school en de zorg voor het welbevinden van de individuele 

leerling, voelen de leerlingen zich prettig en veilig. De lessen verlopen gestructureerd, de leraren leggen goed 

uit en de leerlingen werken rustig en geconcentreerd. De leraren bezoeken elkaars lessen en werken samen 

aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De directeur is betrokken, luistert goed naar haar 

teamleden en stuurt het team aan. 
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4.2 Landelijk eindtoets 2017 
 
De scholen hadden de keuze uit drie toetsen: Cito, De Iep en Route 8. 

 

 
School Resultaten afgelopen 

vijf jaar 
Arrangement Opmerking 

2017 

Hoeksteen 2013: v 
2014: ov 
2015: ov 
2016: ov 
2017: v 

Basis 
   

Cito L.gem. 534,0 
School       535.1 
 

Sebastianus 2013: v 
2014: ov 
2015: ov 
2016: v 
2017: ov 

 Basis Cito L.gem. 534,6 
School        533.8 
 

Trimaran 2013: v 
2014: v 
2015: v 
2016: v 
2017: v 

Basis Iep L.gem.    79.4 
School        81.3 
 

Kennedy 
 
Blauwe Ster (2017) 

2013: v 
2014: v 
2015: v 
2016: v 
2017: v 

Basis Iep L.gem.    79.4 
School         81,5 
 

Binnendijk 2013: v 
2014: ov 
2015: v 
2016: v 
2017: v 

Basis  Route8 L.gem 203 
School         203 

Trifolium 2013: ov 
2014: ov 
2015: v 
2016: ov 
2017: v 

Basis  Iep L.gem.    79.4 
School         82.7 
 

Kawama 2013: v 
2014: v 
2015: v 
2016: v 
2017: v 

Basis Iep L.gem.      79.4 
School         87.6 
 

Zwijger 
 
Gefuseerd met 
Kennedy.  

2013: v 
2014: v 
2015: v 
2016: v 

Basis Cito L.gem. 534,0 
School       535,7 
 

Toermalijn 2013: v 
2014: v 
2015: v 
2016: o 
2017: v 

Basis Iep L.gem.    79.4 
School         79.6       
 

Prisma 2013: v 
2014: v 
2015: o 
2016: v 
2017: 0 

Basis   Cito L.gem. 534,0 
School        529,0    
   

Klim-op 2013: v 
2014: v 
2015: v 

Basis  Cito L.gem. 534,0 
School       535.3 
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2016: v 
2017: v 

Baken 2013: v 
2014: o 
2015: v 
2016: o 
2017: o 

Basis  Cito L.gem. 534,0 
School       526.9 
 

Vlieger 2013:v 
2014: o 
2015: v 
2016: o 
2017: v 

Basis  Cito L.gem. 534,0 
School       535.5 
   

Marimba 2013: v 
2014: v 
2015: v 
2016: o 
2017: v 

Basis  Iep L.gem.    79.4 
School        81.7 
 

Plankier 2013: v 
2014: v 
2015: v 
2016: v 
2017: v 

Basis   

Rietlanden 2013: v 
2014: v 
2015: v 
2016: v 
2017: v 

Basis Route8 l.gem 203 
School       214,5 

Montessori 2013: v 
2014: v 
2015: v 
2016: v 
2017: v 

Basis Iep L.gem.   79.4 
School       80,75 
 
 

  

De bovenstaande tabel toont de gemiddelde schoolscore op de eindtoets (Centrale Eindtoets, IEP Eindtoets 

of ROUTE *) van de CPOW scholen, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. 

  

Uit bovenstaande tabel blijkt dat Het Baken het gevaar loopt om een zwakke school te worden. Er hebben op 

het Baken diverse interventies plaatsgevonden om de opbrengsten te verbeteren.  De verwachting is dat de 

resultaten in 2018 zijn verbeterd. 

 

  



 

CPOW/MOP Jaarverslag 2017  

. 

25 

 
4.3  Uitstroomgegevens 
 

Deze grafiek toont de schooladviezen en positie, drie jaar na uitstroom van alle leerlingen 

onder het van Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland 

De grafiek bevatten alleen gegevens van de (scholen met) bao en sbo leerlingen.  

 

Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2014-2015 en waar kwamen ze in 2017-2018 

terecht? 
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4.4 Monitor Goed Onderwijs 
 
Sinds 2013 wordt binnen de stichtingen gewerkt met de Monitor Goed Onderwijs. Dit instrument zorgt ervoor 

dat we met behulp van de kernindicatoren van de Inspectie reflecteren op onze kwaliteit en dat we ons 

kwaliteitsbeleid cyclisch uitwerken.  

 

4.5 Klachtenregeling 
 

CPOW scholen en MOP zijn aangesloten de Landelijke Commissie voor het Bijzonder onderwijs. In 2017  zijn 

er twee klachten ingediend bij de Landelijke Klachtencommissies, maar zijn daar niet in behandeling genomen. 

Het bestuur heeft de klacht naar tevredenheid van alle partijen afgehandeld. 
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5 Ontwikkeling leerlingaantallen 
 

Onderstaand de ontwikkeling van het aantal leerlingen per school. 

Aantal leerlingen per teldatum 1 oktober 2017 

 

         

Brin Naam Ophef 

norm 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

         

06TL Hoeksteen   95 129 115 106   104     108    109 

06ZX Sebastianus   79   65 57   66     80       78      65 

07AH Trimaran 173 353 347 341    337      348    346 

07LO Rietlanden    79 116 130 143    159      159    166 

07SC J.F.Kennedy   79     99    110      109      99 

10KC W.de Zwijger   79   144    142      178    184 

 Blauwe Ster 

(fusie Kennedy/Zwijger) 

  79 217 219     

09QC Binnendijk   79 136 130 139    141      163    167 

09XL Kawama/Trifolium  189 442 487 500    542      584    619 

11QV Prisma 189 268 259 240    218      200    209 

12BP Toermalijn 

(ploegschaar+smidse) 

189 369 394 423    

12KT Klim-Op 189 485 491 491    461      444    437 

22FC Baken 189 168 169 173    174      180    194 

23TB Vlieger 189 246 269 274    301      315    326 

23XJ Plankier (SBO)    84   81   88      95      112    118 

26AR Marimba 189 372 380 389    435      468    469 

 TOTAAL CPOW  3.450 3.528 3.616 3.736   3.882 3.960 

22OD MOP 189   220 216 221    231      242    246 

 Totaal CPOW/MOP  3.670 3.744 3.837 3.967   4.124 4.206 

 

 

Zoals uit bovenstaande cijfers blijkt is sprake van een daling van het aantal leerlingen. Dit is een regionale en 

ook een landelijke trend. Binnen een krimpsituatie is het van belang om jaarlijks het aantal in stand te houden 

scholen te monitoren. Daarbij zijn een aantal basisgetallen van belang. Allereerst de door de overheid 

vierjaarlijks vastgestelde opheffingsnormen per gemeente:  

 

De opheffingsnorm van de gemeente Purmerend is          189 

De opheffingsnorm van de gemeente Waterland is              79 
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De opheffingsnorm van de gemeente Edam-Volendam is 173 

De opheffingsnorm van de gemeente Landsmeer is             95 

 

Vervolgens kunnen de leerlingaantallen van de scholen jaarlijks per 1 oktober afgezet worden tegen deze 

opheffingsnormen en  kan er middels een formule berekend worden wat de gemiddelde schoolgrootte is 

binnen CPOW.  Daarbij wordt Het Plankier als school voor speciaal basisonderwijs buiten beschouwing 

gelaten. Voor deze school geldt de opheffingsnorm niet.  

 

Aan de gemiddelde schoolgrootte is door de overheid een norm gekoppeld voor het in stand houden van 

scholen. CPOW voldeed op 1-10-’17 aan de norm voor het in stand houden van 13 scholen (exclusief Het 

Plankier).  
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6 Ontwikkelingen bij verbonden partijen 
 

Sinds 1 augustus 2014 vallen alle CPOW en MOP scholen onder het nieuwe SWV PO Waterland met het 

nummer PO 2706. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de governance structuur, de realisatie van een 

aantal lesplekken voor hoogbegaafde leerlingen en een adequate verdeling van de zorgmiddelen ten behoeve 

van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. In onze regio is sprake van een “positieve verevening” 

waardoor er niet bezuinigd hoeft te worden.  
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7 Personeelsbeleid 
 
Per 31-12-2017 is de leeftijdsopbouw binnen CPOW als volgt: 

 

Binnen de leeftijdscategorie 55+ vallen 104 personeelsleden, 27,5% van het totale personeelsbestand. Een 

groot gedeelte van hen zal de komende tien jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Hierdoor zullen de 

loonkosten dalen en ontstaan er kansen voor jonge leerkrachten. Tot 2020 is het natuurlijk verloop op basis 

van het behalen van pensioengerechtigde leeftijd nog gering. (Zie bijlage 5) 

 

Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal 

15 tot 25 jaar 15 0 15 

25 tot 35 jaar 65 7 72 

35 tot 45 jaar 86 6 92 

45 tot 55 jaar 79 7 86 

55 tot 65 jaar 86 18 104 

65+ jaar 6 2 8 

Totaal 337 40 377 
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Per 31-12-2017 was de leeftijdsopbouw binnen MOP als volgt: 

Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal 

15 tot 25 jaar 2 0 2 

25 tot 35 jaar 2 0 2 

35 tot 45 jaar 2 0 2 

45 tot 55 jaar 3 0 3 

55 tot 65 jaar 6 1 7 

65+ jaar 0 0 0 

Totaal 15 1 16 

 

 

Binnen de leeftijdscategorie 55+ vallen 7  personeelsleden, ruim 50% van het totale personeelsbestand.  Een 

groot gedeelte  van hen zal de komende  tien jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Hierdoor zullen 

de loonkosten dalen en ontstaan er kansen voor jonge leerkrachten. 

 

Functiemix 
 
Met de functiemix kunnen meer leraren sneller doorgroeien naar een hogere salarisschaal als zij een hogere 

en zwaardere functie vervullen waarvoor zij vaak opleidingen moeten doen. Het idee was om zo meer 

differentiatie binnen schoolteams te krijgen, de kwaliteit van leerkrachten te stimuleren en leraren meer 

mogelijkheden te geven om carrière te maken in de klas. In 2008 heeft de PO-Raad met de vakbonden als 

doelstelling afgesproken dat in de periode van 1 augustus 2010 tot 1 augustus 2014  er 40% van de LA-leraren 

in een LB-functie benoemd diende te worden en 2% in een LC-functie. 

Voor onze stichting zijn de beleidsuitgangspunten verwoord in het Plan van Aanpak Functiemix, goedgekeurd 

door bestuur en GMR (augustus 2010). 

Binnen onze Stichting is de afspraak gemaakt dat iedere school het einddoel van 46% als uitgangspunt neemt. 

 

Op peildatum 1 januari 2018 zijn er bij CPOW totaal 74 LB-leerkrachten in dienst, waarvan 11 leerkrachten 

werkzaam zijn op SBaO Het Plankier. Met een personeelssterkte van 282 personen OP is dat 26,47%. Op 

SBaO Het Plankier zijn 2 LC-leerkrachten in dienst.  

Landelijk valt op dit moment 26% van de leraren in het primair onderwijs in de LB-schaal; dat is dus ruim 10% 

procent minder dan de doelstelling. (bron PO-Raad) 
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Functiemix CPOW:                    
 

Volgens opgave Dyade. Peildatum 31-12-2017 
  

te realiseren 

LB-functies 

  gerealiseerde LB-

functies*  
WTF 

 
WTF 

De Hoeksteen 1,77   2,02 

Sebastianus 0,02   1,20 

De Trimaran 6,52   6,06 

De Rietlanden 1,47   0,00 

De Blauwe ster 3,76   3,64 

De Binnendijk 2,13   0,98 

De 

Kawama/Trifolium 

7,68   4,08 

t Prisma 3,12   5,09 

Schakelklas 0,50   0,00 

Toermalijn 7,14   4,22 

De Klim-op 10,45   6,30 

Het Baken 3,07   4,62 

De Vlieger 4,99   4,78 

De Marimba 6,78   4,63 

regulier 59,40 
 

47,81 
    

 
te realiseren LC-

functies 

  gerealiseerde LC-

functies* 

Plankier sbo 1,19 
 

1,32 
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Functiemix MOP 
 

In 2008 heeft de PO-Raad met de vakbonden als doelstelling afgesproken dat in de periode van 1 augustus 

2010 tot 1 augustus 2014  er 40% van de LA-leraren in een LB-functie benoemd diende te worden en 2% in 

een LC-functie. Met de functiemix kunnen meer leraren sneller doorgroeien naar een hogere salarisschaal als 

zij een hogere en zwaardere functie vervullen waarvoor zij vaak opleidingen moeten doen. Het idee was om 

zo meer differentiatie binnen schoolteams te krijgen, de kwaliteit van leerkrachten te stimuleren en leraren 

meer mogelijkheden om carrière te maken in de klas.  

Landelijke valt op dit moment 26% van de leraren in het primair onderwijs in de LB-schaal; dat is dus ruim 10% 

procent minder dan de doelstelling. (bron PO-Raad)  

Functiemix Montessori Onderwijs Purmerend  

Schaal Dienstverbanden WTF % WTF 

LA 7 5,5825 57,18 

LB 5 4,1810 42.82 

Totaal 12 9,7635 100,00 

Bron: YouForce/Raet, peildatum 1-3-2018 

 

Ziekteverzuim 
 
Het Vervangingsfonds 

Met ingang van 1 januari 2017 heeft CPOW gekozen voor het Eigenrisicodragerschap ( ERD ). Analoog aan 

de premie van het vervangingsfonds is voor dit jaar een bewakingssysteem ingericht zodat aan het eind van 

het kalenderjaar bekend is of de kosten van vervanging deze premie niet overschrijden. Er is afgesproken om 

drie kalenderjaren bovenschools het ERD te beheren. Na drie kalenderjaren wordt op basis van diverse 

evaluaties nagegaan of het ERD-schap ja dan nee wordt voortgezet. ( zie het vervangingsbeleid) 

Bij CPOW is het ziekteverzuimcijfer 8,7% over 2016 en 5,9% over 2017. Er is in 2017 met beleid ingestoken 

op het verzuim en er zijn acties ingezet om het verzuim duurzaam te verlagen. 

 

Het Vervangingsfonds  
 
Er is door het MOP niet gekozen voor het Eigenrisicodragerschap (ERD). Afhankelijk van de premiestelling 

door het Vervangingsfonds in combinatie met het percentage  verzuim, kan er een bonus of malus worden 

gesteld door het Vervangingsfonds. Over het kalenderjaar 2016 is een bonus in de vorm van premierestitutie 

ontvangen van € 6.290,-- (bron Vf brief d.d. 17-10-2017).  

Het ziekteverzuim bij het MOP over 2016 is 2,49% en over 2017 5,95%.    

 

  



 

CPOW/MOP Jaarverslag 2017  

. 

34 

Duurzame inzetbaarheid 
 
In de cao PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de BAPO-

regeling vervallen. De hierin opgenomen afspraken betreffende de duurzame inzetbaarheid, geven 

medewerkers recht op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof 

mogelijk en is er sprake van een overgangsregeling BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. 

 

De duurzame inzetbaarheidsregeling bestaat uit drie elementen: 

1. Elke medewerker krijgt een budget van 40 uur per jaar; 

2. Startende leraren (LA1-LA3) krijgen daarboven op een bijzonder budget van 40 uur per jaar; 

3. Oudere werknemers krijgen op de standaard 40 uur, vanaf hun 57e een bijzonder budget van 130 uur per 

jaar. 

 

Natuurlijke afvloeiing 
 
De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-

leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. In 2023 blijft 

de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. (bron: Sociale Verzekeringsbank d.d. 15-2-2018). 

 

Ontwikkelingen 
 
De personele kosten stijgen sneller dan de bekostiging hiervan door de  overheid.  Dit heeft onder andere te 

maken met de stijgende premies en de leeftijdsopbouw binnen het onderwijs en eventuele aanpassingen in 

de CAO worden mogelijk niet altijd gecompenseerd; 

 

De wet Werk en Zekerheid (WWZ) bepaalt dat dienstverbanden binnen het bijzonder onderwijs als 

opeenvolgend worden beschouwd als zij elkaar binnen een periode van zes maanden opvolgen. Verder 

bepaalt de WWZ dat er hooguit drie tijdelijke dienstverbanden in een periode van 2 jaar aangegaan kunnen 

worden. In de cao is volgens de regels een verruiming van deze bepaling afgesproken. Schoolbesturen in het 

primair onderwijs kunnen voor vervanging van ziekte binnen een periode van 3 jaar maximaal 6 tijdelijke 

contracten afsluiten. De ketenbepaling zorgt voor een inperking van inzet,  met name op ziektevervanging. Op 

regionaal bestuurlijk niveau is gezocht naar oplossingen via een samenwerking via het systeem van Driessen. 

De kwaliteit van onderwijs komt in het geding als er niet voldoende vervangers zijn waardoor leerlingen geen 

onderwijs ontvangen. 

 

De transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop werknemers recht hebben na een vast of tijdelijk 

dienstverband van twee jaar of langer. Door de Wet werk en zekerheid hebben ook werknemers die na 2 jaar 

arbeidsongeschiktheid worden ontslagen, recht op een transitievergoeding. Tegenover deze door de wetgever 

opgelegde verplichte uitgaven staan vooralsnog  geen extra inkomsten. 
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8 ICT                                                                                                            
 

In 2017 heeft de ICT-dienst voortgeborduurd op de ingezette werkzaamheden van 2016.  

Door de min of meer “gedwongen snelle” implementatie van Office 365 en de overstap van de terminal server 

omgeving (LiveSchool van WinSys) naar een nieuwe beheeromgeving vanuit Microsoft Azure, is er in eerste 

instantie relatief te weinig tijd besteed aan een goede implementatie van deze omgeving.  

 

Infrastructuur 
Access Points/Wifi 

Op alle scholen zijn Aerohive AccessPoints geplaatst. Op veel scholen is de bekabeling voor deze Access 

Points nog niet aangepast. Dat betekent dat niet alle AccessPoints optimaal benut kunnen worden. In 2018 

zal op de betreffende scholen deels nieuwe bekabeling moeten worden aangelegd en patchkasten worden 

aangepast. Op de meeste scholen is vernieuwing nodig vanwege de grotere inzet van Chromebooks, 

alarmsysteem en VOIP. Er is soms niet genoeg gereserveerd op de begrotingen voor de infrastructuur maar 

wel geïnvesteerd in grotere aantallen draadloze devices. 

 

Internet en VOIP (telefonie over internet) 

Op alle scholen is door Ziggo de maximale snelheid gerealiseerd en de eerste scholen zijn overgestapt op 

VOIP. Het streven is de overstap naar VOIP in het eerste halfjaar van 2018 te realiseren voor de overige 

scholen en het bestuurskantoor afhankelijk van de status van de infrastructuur op de betreffende locaties. 

 

Hardware 
Chromebooks 

De invoering van Chromebooks heeft een vervolg gekregen. In heel onderwijsland is dit een populair device 

vanwege de betrouwbaarheid en prijs. Bovendien zijn bijna alle educatieve  beschikbare software pakketten 

in “the Cloud” beschikbaar. Het Chromebook is speciaal ontworpen voor werken in “the Cloud”. Er zijn meer 

dan 800 Chromebooks binnen de Stichting aanwezig. De ICT-dienst heeft de verouderde apparatuur in kaart 

gebracht en geadviseerd over vervangende apparatuur. Er moet nog heel veel oude hardware vervangen 

worden.  

 

Touchscreens 

Er is gekozen voor standaardisering. 

Ook in 2017 is er flink geïnvesteerd in Prowise Touchscreens. Daarmee bevordert dit product een standaard. 

Doordat alle scholen gebruik maken van de bijbehorende Presenter software maakt het een overstap van een 

leerkracht van de ene naar de andere school prettiger. 

 
Aanbesteding kopieermachines 

In 2017 zijn alle scholen en het bestuurskantoor voorzien van een nieuwe Sharp kopieermachine. 

Alleen op de Rietlanden is dit nog niet doorgevoerd vanwege een nog lopend contract. 
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Rietlanden 

In 2017 heeft de ICT-dienst van CPOW het netwerk van de Rietlanden in beheer genomen. Dit was voorheen 

ondergebracht bij Heutink. 

 

 

Migratie 2.0 werkstations en servers 
In 2017 is een begin gemaakt met het inrichten van een kleine Microsoft server 2016 op de schoollocaties 

waarmee de migratie 2.0 is gestart. Het streven is deze migratie voor de zomervakantie 2018 af te ronden. 

Dat lukt alleen als er op een aantal locaties een structurele aanpassing aan het interne netwerk (de 

infrastructuur) wordt doorgevoerd. De ICT-dienst heeft er voor gekozen een kleine server op de schoollocaties 

te plaatsen. Deze doet dienst als printserver en is geschikt om lokale databases op te slaan. In de Azure 

omgeving (The Cloud) van Microsoft is een centrale server ingericht waardoor het mogelijk is om op afstand 

op verzoek van de school programma’s en/of pictogrammen klaar te zetten. Dat scheelt heel veel tijd.  

 

SharePoint/O365 
In deze omgeving is een begin gemaakt met het invoeren van OneDrive. Een soort usb-stick online. In het 

kader van de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) welke per 25 mei 2018 geldt, is 

dit een goede ontwikkeling: De gewone USB-sticks, welke veelal niet afdoende beveiligd zijn, kunnen worden 

afgeschaft.  

Binnen O365 is tevens ruimte ingericht voor externen zoals: OR, MR en RVT. 

Daardoor is het gebruik beter controleerbaar en beheersbaar. 

 

 

Professionalisering 
ICT-coördinatoren netwerk 
Vier keer per jaar komen de ICT-coördinatoren bijeen. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: 

 Office 365 

 Prowise Presenter 

 Google Chromebooks en Google Classroom 

 Ict-Beleid 

 Kijkje in de keuken bij elkaar 

 LOVS 

 Ipad beheer 

 Social Schools/Digiduif 

 Momento 

 4 in balans 

 IBP/AVG 

 Studiereis Canada 
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Stagiaires 
CPOW is door de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend als Leerbedrijf. In 

dat kader worden jaarlijks enkele stagiaires uit het middelbaar beroeps onderwijs begeleid in hun opleiding tot 

ICT-netwerk beheerder. Ook in 2017 heeft de ICT-dienst een stagiaire begeleid. 
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9 Huisvesting 
 

Blauwe Ster 
 
Na het niet doorgaan van de Brede School (op de z.g. Kohnstamlocatie) is de focus 

gelegd op de renovatie en uitbreiding van de school. 

In maart is het perceel Avegaar 87 verlaten en zijn alle leerlingen ondergebracht in Avegaar 86. 

Conform het aanbestedingsbeleid van de Gemeente Waterland heeft CPOW bij regionale bedrijven een 

onderhandse aanbesteding gehouden voor de elektrische-, werktuigbouwkundige- en aannemers selectie. 

Alvorens begin mei met de renovatie begonnen kon worden, moest er eerst het nodige in het pand ‘gesloopt’ 

worden. Tevens moesten er rondom de school een vijfentwintigtal bomen gekapt worden. 

Helaas waren de weergoden ons tijdens de renovatieperiode niet altijd goed gezind, waardoor we de 

opleveringsperiode van einde zomervakantie niet gehaald hebben. 

Eind oktober is de school ‘feestelijk’ heropend. 

Er staat nu een school die voldoet aan de modernste eisen qua energie bezuiniging (was ook de opdracht van 

de gemeente Waterland voor het verkrijgen van extra subsidie). Het is een school geworden ‘van gas los’ en 

energieneutraal, ook wel genoemd een school met ‘0 op de meter. De verwarming van het gebouw vindt plaats 

door middel van Infrarood panelen (IR) en de elektriciteit wordt opgewekt door middel van 156 zonnepanelen 

(PV). 

De bijdrage van de gemeente Waterland was € 1.400.000 (inclusief een energie bezuinigingssubsidie van € 

100.000). Daarnaast heeft CPOW uit eigen middelen ruim € 310.000 geïnvesteerd. Een deel van dit bedrag is 

ook afkomstig uit ‘achterstallig onderhoud’ van het oude pand.  

 

Schakelklas 
 
Wederom heeft de Schakelklas, in verband met de groei van het aantal leerlingen, 

een verhuizing achter de rug. Vanuit de twee locaties (Trifolium en Ranonkel) is de school vanaf augustus 

2017 gevestigd aan de Nijlstraat in Purmerend. In samenwerking met de gemeente Purmerend is voor deze 

locatie gekozen omdat daar voor de komende jaren een mogelijkheid tot eventueel verdere groei is. Na vijf 

verhuizingen, in vier jaar tijd, is het goed dat er, zowel voor leerlingen als leerkrachten, ‘rust’ komt. In het voor 

de Schakelklas nieuwe gebouw zijn diverse bouwkundige aanpassingen aangebracht. 
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Klim-op  
 
In januari is een aanvraag bij de gemeente Purmerend gedaan op grond 

van de toename van het aantal leerlingen voor uitbreiding van de school 

met ongeveer 750 m². 

De aanvraag is eind november gehonoreerd en vooralsnog is er een 

bouwbudget beschikbaar gesteld van € 1.300.000 . In december heeft de 

architectenselectie een aanvang genomen. 

 

 

Algemeen 
 
Alle uit te voeren werkzaamheden, behorende bij het Meerjaren Onderhouds Plan 2017. 

De werkzaamheden zijn separaat uitgevoerd. 

Buitenriolering: Prisma 

Herinrichting kantoor (magazijn/spreekkamer); Wielingenstraat 

Schilderwerkzaamheden: Marimba (Amazonelaan), Plankier en Vlieger 

Sleutelplan (CPOW) ; 1e tranche (7 scholen) 

Verplichte jaarlijkse keuringen (w.o.: brandblusapparatuur, brandmeldinstallatie, gasgestookte cv-installatie, 

noodverlichting):  bij alle scholen 

Ventilatiesysteem: Vlieger (uitbreiding), kantoor Wielingenstraat (vernieuwing) 

Verlichting (vervanging TL door LED): Wielingenstraat 

Voegwerk vernieuwen : Toermalijn 

Zandbakaanvulling: alle scholen waar nodig 

 

In verband met het aflopen van het Meerjaren Onderhoudsplan 2015-2017 is weer aan RADERADVIES 

gevraagd een nieuw MJOP op te stellen voor de periode 2018-2020. Dit is uitgevoerd conform de norm NEN 

2767. 
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10 Financiën 
 

10.1 Uitvoering van het financieel beleid 
 
Het uitgangspunt is dat het resultaat 2017 en volgende jaren structureel in evenwicht is. De scholen zijn vanaf 

2015 met een eigen schoolreserve gaan werken. Het resultaat 2017 wordt aan de schoolreserve toegevoegd, 

is er sprake van een negatief resultaat dan zal de schooldirecteur een plan van aanpak schrijven om het 

negatieve resultaat binnen twee jaar weg te werken. Is er sprake van een positieve reserve dan zal dit aan 

een doel gekoppeld worden. Het is niet de bedoeling dat er “opgepot” gaat worden. CPOW en MOP streven 

op stichtingsniveau naar een weerstandvermogen (eigen vermogen/totale baten) van 20%. Het meerdere 

wordt jaarlijks, na vaststelling jaarcijfers, ingezet.  

 

 

 10.2 Onderzoek en ontwikkeling 
 
In het bestuursverslag hoofdstuk 4 wordt verslag uitgebracht over onderzoek en ontwikkeling op de scholen 

van CPOW en de MOP-school. Alle gemaakte kosten en investeringen zijn in de jaarcijfers verwerkt. 

 
10.3 Besteding prestatiebox 

 
De ontvangen gelden prestatiebox ad. € 535.000 CPOW en € 33.000 MOP zijn besteed aan individuele 

professionaliseringstrajecten van leerkrachten en cultuuractiviteiten voor de leerlingen. Daarnaast is er 

gewerkt aan het verbeteren van de opbrengsten. 

Het in schooljaar 13-14 ingezette project LeerKRACHT is in 2017 gecontinueerd en uitgebreid. Project 

Leerkracht houdt in dat de scholen begeleid worden door een coach om de werkwijze van LeerKRACHT verder 

te implementeren en resultaten te borgen. Op meer dan driekwart van de CPOW-scholen wordt aan het project 

LeerKRACHT gewerkt. Het bestuur ondersteunt deze deelname het eerste jaar met behulp van de financiering 

van de inzet van een coach voor 0,3 FTE per deelnemende school. In 2017 is de bestuursacademie verder 

geoptimaliseerd om de medewerkers de mogelijkheid te geven uit een palet aan opleidingen digitaal in te 

schrijven. 
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10.4 Financiële positie en analyse resultaat 
 

CPOW 

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2017 in vergelijking met 31 december 2016. Na de balans 

volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.  

Activa 31-12-2017 31-12-2016 Passiva 31-12-2017 31-12-2016 

Materiele vast activa 3.353.711 2.832.791 Eigen vermogen 5.798.533 5.415.966 

Financiële vaste 

activa 

55.200 58.500 Voorzieningen 878.304 919.403 

Vorderingen 1.370.650 1.657.605 Kortlopende 

schulden 

2.170.200 2.195.062 

Liquide middelen 4.067.477 3.981.535    

Totaal activa 8.847.038 8.530.431 Totaal passiva 8.847.037 8.530.431 

      

 

Toelichting op de balans: 

 

Activa : 

De materiele vaste activa is toegenomen ten opzichte van 2016. In 2017 is geïnvesteerd in inventaris, 

apparatuur, leermiddelen en ICT. 

Het saldo van de vorderingen is afgenomen ten opzichte van 2016. De afname wordt met name veroorzaakt 

door de afloop van de vordering OCW opvang asielzoekerskinderen, de vorderingen op gemeenten zijn 

toegenomen, dit wordt veroorzaakt door huisvestingsinvesteringen.  

 

Passiva: 

Het eigen vermogen is toegenomen ten opzichte van 2016 door toevoeging van het positieve resultaat over 

2017. Het saldo van de voorziening is toegenomen ten opzicht van 2016. De dotaties aan de voorziening groot 

onderhoud zijn hoger geweest dan de onttrekkingen, waardoor het saldo van de voorziening toeneemt in het 

boekjaar.  

 

Analyse resultaat: 

De begroting van 2017 liet een negatief resultaat zien € 152.000. Uiteindelijk resulteert een positief resultaat 

boekjaar 2017 van € 383.000 een verschil van € 535.000 met de begroting. Het positief resultaat over het 

boekjaar 2016 bedroeg € 731.000. In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en een specificatie 

van de belangrijkste verschillen. 
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Analyse realisatie 2017 versus begroting 2017 en realisatie 2017 versus realisatie 2016 

 

 

 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 2017 2017  2016  

Baten      

Rijksbijdragen OCW 19.044.287 18.026.705 1.017.582 18.777.436 266.851 

Overige overheidsbijdragen 266.071 199.333 66.738 80.047 186.024 

Overige baten 279.222 103.668 175.554 355.813 -76.591 

Totaal baten 19.589.580 18.329.706 1.259.874 19.213.296 376.284 

      

Lasten      

Personele lasten 16.219.627 15.426.995 792.632 15.897.809 321.818 

Afschrijvingen 497.645 455.726 41.919 408.484 89.161 

Huisvestingslasten 1.351.005 1.338.250 12.755 1.016.826 334.179 

Overige instellingslasten 1.150.448 1.282.675 -132.227 1.196.063 -45.615 

Totaal lasten 19.218.725 18.503.646 715.079 18.519.182 699.543 

Saldo baten en lasten 370.855 -173.940 544.795 694.114 -323.259 

Financiële baten en lasten 11.712 21.940 -10.228 36.724 -25.012 

Netto resultaat 382.567 -152.000 534.567 730.838 -348.271 

      

 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten: 

Het resultaat ten opzichte van 2016 is gedaald met € 348.000, het verschil tussen het resultaat 2017 en de 

begroting 2017 bedraagt € 535.000 de verschillen worden als volgt op hoofdlijnen verklaard: 

 

Baten: 

In oktober is de nacalculatie rijksbekostiging over het schooljaar 2016/2017 ontvangen. De nacalculatie 

bedroeg € 338.000. In februari heeft een herrekening plaatsgevonden van naar aanleiding van door DUO 

ingestelde controle. Dit heeft geresulteerd in een vermindering van de bekostiging over de jaren 2014, 2015 

en 2016 van € 90.000 en voor het schooljaar 2017/2018 is € 13.600 in mindering gebracht. Tegen de 

herrekening loopt momenteel nog een beroep. Aangezien de uitkomst van het beroep onzeker is, is de 

vermindering in het resultaat verwerkt.  

 

De overige overheidsbijdragen zijn toegenomen ten opzichte van 2016. In 2017 is de hoogte van de subsidie 

van de gemeente met betrekking tot de schakelklas niet meer gekoppeld aan de rijksbijdragen. Met ingang 

van 2017 vergoedt de gemeente normbedragen aan de hand van leerlingenaantallen op 1 februari en 1 

oktober waardoor de overige overheidsbijdragen hoger zijn dan in 2016.  
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De overige baten zijn afgenomen ten opzichte van 2016. In 2016 zijn er incidentele afrekeningen van kosten 

over voorgaande jaren geweest die voordeliger uitvielen dan de bedragen die reeds gereserveerd waren. Het 

voordelige verschil is in 2016 vrijgevallen.  

Het restant wordt verklaard door een hoeveelheid aan kleine posten.  

 

Lasten: 

De personeelslasten zijn hoger dan de begroting door hogere salariskosten van het onderwijzend personeel.  

In 2017 is CPOW eigenrisicodrager voor vervanging bij ziekte geworden. Dit heeft geresulteerd in lagere 

premies vervangingsfonds, daar tegenover staan lagere uitkeringen uit het vervangingsfonds.  

De huisvestingslasten zijn toegenomen ten opzicht van 2016. De voornaamste oorzaak hiervan is het verschil 

in dotatie aan de onderhoudsvoorziening. In 2016 is de dotatie aan de voorziening naar beneden bijgesteld 

tot € 160.000, in 2017 is de dotatie aan de onderhoudsvoorziening € 360.000.  

 

Bij de overige lasten vallen de kosten voor bestuurs-en management ondersteuning € 83.000 lager uit. In de 

begroting was rekening gehouden met aanvullende opdrachten. 
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MOP 

Financiële positie op balansdatum 

 

Activa 31-12-2017 31-12-2016 Passiva 31-12-2017 31-12-2016 

Materiele vast 

activa 

151.231 166.314 Eigen vermogen 344.514 350.133 

Financiële vaste 

activa 

23.100 22.050 Voorzieningen 90.135 75.046 

Vorderingen 75.791 87.624 Kortlopende 

schulden 

250.816 262.101 

Liquide middelen 435.343 411.292    

Totaal activa 685.465 687.280 Totaal passiva 685.465 687.280 

      

 

Toelichting op de balans: 

 

Activa: 

De materiele vaste activa is afgenomen ten opzichte van 2016. In 2017 is minder geïnvesteerd dan 

afgeschreven waardoor de waarde van de activa is afgenomen. 

De liquide middelen zijn toegenomen ten opzichte van 2016. Voor het verloop hiervan verwijzen wij u naar het 

kasstroomoverzicht opgenomen in de jaarrekening. 

 

Passiva: 

Het eigen vermogen is licht afgenomen door onttrekking door het negatieve resultaat over 2017. 

Het saldo van de voorzieningen is toegenomen ten opzichte van 2016. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 

2017 aan de onderhoudsvoorziening een bedrag is gedoteerd, terwijl in 2017 geen groot onderhoud heeft 

plaatsgevonden. 

 

Analyse resultaat 

De begroting van 2017 liet een negatief resultaat zien van € 24.000. Uiteindelijk resulteert een negatief 

resultaat in het boekjaar 2017 van € 6.000, een verschil van € 18.000 met de begroting. Het positief resultaat 

over het boekjaar 2016 bedroeg € 88.128. In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en een 

specificatie van de belangrijkste verschillen.  
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Analyse realisatie 2017 versus begroting 2016 en realisatie 2016  

 

 

 Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

 2017 2017  2016  

Baten      

Rijksbijdragen OCW 1.110.106 1.035.253 74.853 1.116.503 -6.397 

Overige overheidsbijdragen 564 - 564 564 - 

Overige baten 14.465 93.365 -78.900 86.442 -71.977 

Totaal baten 1.125.135 1.128.618 -3.483 1.203.509 -78.374 

      

Lasten      

Personele lasten 933.885 977.736 -43.851 926.670 7.215 

Afschrijvingen 25.964 26.433 -469 22.432 3.532 

Huisvestingslasten 56.327 64.900 -8.573 60.588 -4.261 

Overige instellingslasten 114.111 82.740 31.371 105.763 8.348 

Totaal lasten 1.130.287 1.151.809 -21.522 1.115.453 14.834 

Saldo baten en lasten -5.152 -23.191 18.039 88.056 -93.208 

Financiële baten en lasten -467 -500 33 72 -539 

Netto resultaat -5.619 -23.691 18.072 88.128 -93.747 

      

 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten: 

Het resultaat ten opzichte van 2016 is gedaald met € 94.000. Het verschil tussen het resultaat 2017 en de 

begroting 2017 bedraagt € 18.000. De belangrijkste oorzaak van deze daling wordt hieronder verklaard.  

 

Baten: 

De overige baten zijn gedaald ten opzichte van 2016. In 2016 is het hele jaar inkomsten met betrekking tot 

detachering van de schooldirecteur ontvangen, terwijl in 2017 dit maar voor één maand geweest. In de 

begroting 2017 was ook een heel jaar opgenomen aan inkomsten uit detachering van de schooldirecteur. 

 

Lasten: 

De overige lasten zijn hoger dan in 2016. Het bedrag van de doorbelasting naar Stichting CPOW is hieronder 

opgenomen. In 2017 is dit bedrag verhoogd, de doorbelasting was niet in de begroting 2017 opgenomen.  
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10.5 kasstroom 
 
In een kasstroomoverzicht wordt inzicht gegeven in de wijziging van de stand van de liquide middelen, als 

feitelijk verschil tussen inkomsten en uitgaven.  

Als ontvangsten en uitgaven ongeveer overeenkomen met de baten en de lasten zal de mutatie liquide 

middelen ongeveer overeenstemmen met het resultaat. De liquide middelen zijn in 2017 met ruim € 100.000 

toegenomen. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het geconsolideerde kasstroomoverzicht. 

 

10.6 Treasuryverslag 
 
Treasury heeft bij de Stichting CPOW en MOP primair als doel het beheersen en beperken van financiële 

risico’s en secundair het reduceren van financieringskosten cq het optimaliseren van opbrengsten. De algehele 

doelstelling voor de treasuryfunctie bij de Stichting CPOW en MOP is dat deze de financiële continuïteit van 

de organisatie waarborgt. Dit alles is in een treasurystatuut vastgelegd.  

Er wordt gewerkt volgens de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016, welke op 7 maart 2017 door 

de raad van toezicht is vastgesteld. Uitgangpunt is dat overtollig geld risicomijdend wordt uitgezet. De 

betaalrekening van CPOW en MOP wordt zo laag mogelijk gehouden. Tijdelijk overtollige banktegoeden 

worden overgemaakt naar een dagelijks opvraagbare spaarrekening teneinde zoveel mogelijk rente te 

genereren. Het spaartegoed bij CPOW is over twee banken (RABO en ABN-AMRO) verspreid. Er zijn geen 

effecten in portefeuille. 

. 
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10.7 Financiële kengetallen 
 
Algemeen 

Een gezonde financiële positie vraagt om een eigen vermogen dat op peil is en daardoor tijdelijke 

evenwichtsverstoringen kan opvangen (risicobuffering). Verder speelt het eigen vermogen een onmisbare rol 

bij (voor)financieren van omvangrijke innovaties en investeringen (financieringsfunctie). Een dergelijk eigen 

vermogen kenmerkt zich door een omvang en samenstelling die duidelijk maakt dat dit vermogen zowel de 

financieringsfunctie als de bufferfunctie naar behoren kan vervullen, zowel op de korte als de lange termijn. 

Onderstaand zijn de geconsolideerde kengetallen van CPOW en MOP opgenomen die deel uitmaken van het 

beoordelingskader dat de commissie Don heeft ontwikkeld en dat wordt gebruikt bij het financieel toezicht door 

het Ministerie van OC&W. Daarnaast zijn kengetallen vermeld betreffende het zogeheten 

weerstandsvermogen. Tussen haakjes de kengetallen 2016. 

 

Liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 

De liquiditeit geeft aan in welke mate de stichting in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. 

De liquiditeit is 2,56 (2,6). De norm ligt tussen de 0,5 en 1,5. 

 

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal passiva) 

De solvabiliteit geeft aan in welke mate de stichting op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. De 

solvabiliteit is 65,5% (63,6%). De norm is > 30%. 

 

Rentabiliteit (netto resultaat / totale baten inclusief de financiële baten) 

De rentabiliteit geeft aan hoe effectief met de baten is omgegaan. Deze is 1,8% (4,0%). De norm ligt tussen 

de 0 en 5%. 

 

Weerstandsvermogen (eigen vermogen minus materiele vaste activa/ rijksbijdragen) 

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 

behorende risico’s op te vangen. Deze ratio is 12,7% (13,9%). De norm ligt tussen de 10 - 40%. 

 

Kapitalisatiefactor (balanstotaal verminderd met MVA gebouwen/ totale baten inclusief de financiële baten) 

Deze ratio is 42,1% (41,3%). De norm ligt op maximaal 35%. 

 

Alle bovenvermelde normen zijn door het Ministerie OC&W vastgesteld 

Intern wordt er met een weerstandsvermogen gewerkt van maximaal 20%. Al het meerdere wordt jaarlijks na 

het opstellen van de jaarcijfers in kaart gebracht. Het meerdere wordt vervolgens ingezet. 

 

Weerstandsvermogen (eigen vermogen/baten) 

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare reserves zich verhouden tot de baten. Deze ratio is 

voor CPOW 29,7% (28,2%) en voor MOP 30,6% (29,1%). De norm ligt op 20% 
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10.8 Continuïteitsparagraaf 
 

A: Personele bezetting, leerlingaantallen en meerjarenbegroting 
 

CPOW 

 

Kengetal 

 

R-2017 B-2018 B-2019 B-2020 

 

(stand 31/12)     

Personele bezetting in FTE 19,4 14,8 14,9 14,9 

-Management / directie 196,3 186,8 179,4 177,8 

-Onderwijzend personeel 26,6 14,7 16,0 15,8 

Overige medewerkers 242,3 216,3 210,3 208,5 

-totaal     

     

Leerlingenaantallen 1/10 3.450 3.354 3.278 3.212 

 

Toelichting op de kengetallen: 

Als gevolg van de afname van het aantal geboorten zal het aantal leerlingen jaarlijks afnemen. Deze 

ontwikkeling wordt in sterke mate beïnvloed door de aanwezigheid van (betaalbare) woningen voor jonge 

gezinnen. Het grootste deel van de leerlingen en de scholen bevindt zich in Purmerend. Ook in Purmerend is 

de ontwikkeling van de wijken duidelijk zichtbaar. Na een aanvankelijke sterke groei als gevolg van de 

vestiging van jonge gezinnen in de nieuwbouwwijk is uiteindelijk een verzadiging opgetreden waarna een 

teruggang volgt. Tenslotte zal de wijk stabiliseren omdat bij verhuizing van ouderen, jonge gezinnen zich weer 

in de wijk zullen vestigen. Door de terugloop van het aantal leerlingen zal de komende jaren minder 

onderwijzend personeel nodig zijn. De verwachte krimp ligt tussen de 2,5% en 4,7% per jaar. Dit zal 

omgerekend in fte leiden tot een terugloop van bijna 30fte over drie jaar. Een klein deel van de bezuiniging zal 

in de materiele sfeer gevonden worden, maar het overgrote deel in personeel formatie. De verwachting is dat 

door natuurlijk verloop (teruggang in wtf of bereiken pensioengerechtigde leeftijd) en het werken met tijdelijke 

contracten dit opgevangen kan worden.  
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Balans 

 

Activa R-2017 B-2018 B-2019 B-2020 

(x € 1.000)         

Vaste Activa         

Materiële VA 3.354 3.749 3.719 3.616 

Financiële VA 55 55 55 55 

Totaal Vaste activa 3.409 3.804 3.774 3.671 

          

Vlottende activa 5.438 4.877 4.805 5.016 

          

Totaal activa 8.847 8.681 8.579 8.687 

          

Passiva         

Eigen vermogen         

Algemene reserve 5.230 4.669 4.347 4.153 

Bestemmingsreserve publiek 569 569 569 569 

Bestemmingsreserve privaat         

Totaal eigen vermogen 5.799 5.238 4.916 4.722 

          

Voorzieningen 878 1.273 1.493 1.795 

          

Langlopende schulden 0 0 0 0 

          

Kortlopende schulden 2.170 2.170 2.170 2.170 

          

Totaal passiva 8.847 8.681 8.579 8.687 
 
 

Toelichting op de balans 

In de begroting 2018 is er € 1.075.000 gereserveerd om te investeren. Naast de reguliere vervanging van 

leermiddelen en schoolmeubilair zal er voornamelijk in ICT en de verbouwing van de klim-op geïnvesteerd 

worden. In het bestuursakkoord is ICT een van de speerpunten en investering in ICT is eveneens vastgelegd 

in het jaarplan van het college van bestuur. Voor de jaren 2018 en 2019 is er respectievelijk € 567.000 en € 

479.000 begroot. 

Om de scholen meer ruimte te geven in hun financiële beheer op de middellange termijn stelt het CvB de 

schooldirecteur in staat om vanaf 1 januari 2015 met een schoolreserve te gaan werken. Door het openstellen 

van een schoolreserve heeft de schooldirecteur de mogelijk om te sparen voor een toekomstige 

ontwikkeling/gebeurtenis. Eind 2016 was er door de scholen €569.000 op de exploitatie overgehouden. In 

2014 is er een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. De komende jaren zal er jaarlijks € 360.000 gedoteerd 

worden en wordt over de periode 2018-2020 € 870.000 onttrokken. 
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Staat van baten en lasten 

 

Baten R-2017 B-2018 B-2019 B-2020 

(x € 1.000)         

Rijksbijdrage 19.044 18.446 18.059 17.663 

Overige overheidsbijdragen 
en subsidies 267 177 173 172 

Overige baten 279 154 128 121 

Totaal baten 19.590 18.777 18.360 17.956 

          

Lasten         

Personeelslasten 16.220 16.215 15.551 15.040 

Afschrijvingen 498 584 597 582 

Huisvestingslasten 1.351 1.273 1.273 1.273 

Overige lasten 1.150 1.273 1.268 1.262 

Totaal lasten 19.219 19.345 18.689 18.157 

          

Saldo baten en lasten 371 -568 -329 -201 

          

Saldo financiële baten en 
lasten 12 7 7 7 

Totaal resultaat 383 -561 -322 -194 
 
 

Toelichting op de staat van baten en lasten: 

In de komende jaren zullen als gevolg van een verwachte afname van het aantal leerlingen de rijksbaten dalen. 

Hiermee is in de meerjarenraming rekening gehouden. In de raming is geen rekening gehouden met cao-

aanpassingen, bijstelling van de vergoedingsfactoren en eventuele wijzigingen in premies sociale lasten.  

De terugloop van de inkomsten zal met name leiden tot inzet van minder personeel. Echter bezuinigen op de 

materiele kosten (huisvesting) zal eveneens de nodige aandacht krijgen. Eind 2014 is er besloten om de 

komende jaren het weerstandsvermogen van 20% aan te houden en het meerdere in te zetten voor projecten 

met een incidenteel karakter. De exploitatiebegrotingen 2018 t/m 2020 zijn structureel in evenwicht, maar 

worden beïnvloed door de uitkeringen uit de vrijval buffer en het uitputten door scholen met een positieve 

schoolreserve ultimo 2017. 
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MOP 

 

Kengetal 

 

R-2017 B-2018 B-2019 B-2020 

 

(stand 31/12)     

Personele bezetting in FTE     

-Management / directie 1 1 1 1 

-Onderwijzend personeel 10,9 10,1 10 10 

Overige medewerkers 0,15 0,15 0,15 0,15 

-totaal 12,1 11,25 11,11 11,11 

     

Leerlingenaantallen 1/10 220 220 208 220 

 

Toelichting op de kengetallen: 

Door het verwachte stabiele aantal leerlingen de komende jaren zal de personele bezetting licht stijgen. De 

positieve jaarcijfers van 2016 en 2017 en het voldoen aan het weerstandsvermogen geeft de ruimte om meer 

personeel in te zetten in 2018 en volgende jaren. 
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Balans 

 

Activa R-2017 B-2018 B-2019 B-2020 

(x € 1.000)         

Vaste Activa         

Materiële VA 151 172 159 160 

Financiële VA 23 23 23 23 

Totaal Vaste activa 174 195 182 183 

          

Vlottende activa 511 490 523 509 

          

Totaal activa 685 685 705 692 

          

Passiva         

Eigen vermogen         

Algemene reserve 345 345 345 345 

Bestemmingsreserve publiek 0       

Bestemmingsreserve privaat 0       

Totaal eigen vermogen 345 345 345 345 

          

Voorzieningen 90 90 110 97 

          

Langlopende schulden 0 0 0 0 

          

Kortlopende schulden 250 250 250 250 

          

Totaal passiva 685 685 705 692 
 

Toelichting op de balans: 

In de begroting 2018 is er € 70.000 gereserveerd om te investeren. Naast de reguliere vervanging van 

leermiddelen en schoolmeubilair zal er voornamelijk in ICT geïnvesteerd worden. Voor de jaren 2019 en 2020 

is er € 45.000 per jaar begroot. Het eigen vermogen wordt de komende jaren afgebouwd naar het vereiste 

weerstandsvermogen van 20%. In 2014 is er een meerjarenonderhouds-plan opgesteld. De komende jaren 

zal er jaarlijks €21.000 gedoteerd worden en wordt over de periode 2018-2020 € 49.000 onttrokken. 
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Staat van baten en lasten 

 

Baten  R-2017  B-2018  B-2019  B-2020 

(x € 1.000)         

Rijksbijdrage 1.110 1.068 1.090 1.085 

Overige overheidsbijdragen 
en subsidies 1       

Overige baten 14       

Totaal baten 1.125 1.068 1.090 1.085 

          

Lasten         

Personeelslasten 934 889 908 904 

Afschrijvingen 26 34 37 36 

Huisvestingslasten 56 69 69 69 

Overige lasten 114 75 75 75 

Totaal lasten 1.130 1.067 1.089 1.084 

          

Saldo baten en lasten -5 1 1 1 

          

Saldo financiële baten en 
lasten -1 -1 -1 -1 

Totaal resultaat -6 0 0 0 
 
 

Toelichting op de staat van baten en lasten: 

Het eigen vermogen is eind 2017 boven het vereiste weerstandsvermogen, waardoor er financiële ruimte over 

is om ruim € 20.000 per jaar over te besteden. 
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B1: Rapportage risicobeheersingssysteem 
 
Interne beheersings- en controlesystemen zijn er op gericht te waarborgen dat de belangrijkste risico’s worden 

geïdentificeerd en dat passende beheersmaatregelen worden getroffen. 

Binnen de organisatie worden er periodiek rapportages opgesteld voor het bestuur, de schooldirecteuren en 

de controller. Periodiek vinden er afstemmingsgesprekken plaats tussen het bestuur, de schooldirecteuren en 

de controller. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende instrumenten om de risico’s te beheersen: 

 Treasurystatuut; 

 Handboek administratieve organisatie; 

 Periodiek verbijzonderde interne controles; 

 Managementstatuut; 

 Periodieke risicoanalyse; 

 Functiescheiding en interne controle in processen; 

 Externe controle door de accountant en de inspectie van het onderwijs. 

 

Het stelsel van interne risicobeheersings- en controlesystemen wordt tweejaarlijks geëvalueerd en 

geoptimaliseerd. 
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B2: Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
 
De belangrijkste risico’s voor de komende jaren zijn: 

 

Eventuele aanpassingen in de CAO die niet worden gecompenseerd. Wanneer 1% van de loonsom niet door 

OC&W vergoed wordt, dan leidt dat tot een financieel risico van € 146.000. 

Ontwikkeling van de leerlingaantallen. Terugloop van het leerlingaantal leidt alleen al voor de bekostiging 

personeel tussen 2018 en 2020 tot een daling van € 530.000. 

Met instemming van de GMR heeft CPOW besloten om per 1 januari 2017 uit het vervangingsfonds te stappen 

en eigenrisicodrager bij ziekte te worden. Ligt het ziekteverzuim 1% hoger dan de norm (7,5%) dan leidt dat 

tot € 145.000 aan niet begrote kosten.  

 

In 2016 is een vervangingspool (samenwerking met ander schoolbestuur) in het leven geroepen als antwoord 

op het maximum verlenen van het aantal tijdelijke contracten. Tevens heeft een aantal leerkrachten een vaste 

aanstelling gekregen. Wanneer een medewerker binnen twee jaar meer dan drie contracten gewerkt heeft, 

dan heeft de medewerker recht op een vast contract. Tevens is in de WWZ opgenomen, dat er, onder bepaalde 

voorwaarden, een transitievergoeding aan de werknemer uitbetaald moet worden bij het beëindigen van een 

tijdelijk contract. Afhankelijk van de werktijdfactor loopt CPOW risico. Bij een fulltime leerkracht liggen de 

loonkosten tussen de € 44.000 en € 65.000 per jaar.  

 

De krimp van het aantal leerlingen zet door. Het risico is groot, maar op CPOW-niveau beheersbaar. De 

bekostiging van één leerling is gemiddeld € 4.500. Bij daling van bijvoorbeeld 10 leerlingen is er sprake van € 

45.000 minder inkomsten. In de praktijk leidt dit op een school niet tot een groep minder, waardoor naar andere 

oplossingen (combinatiegroepen) gezocht wordt. Op CPOW-niveau zijn de dalende inkomsten als gevolg van 

de krimp in kaart gebracht en deze zijn afgezet tegen de te nemen personeelsmaatregelen. Het is wel van 

belang om te anticiperen op leegstand in een schoolgebouw. Door externe verhuur of het (bijna) niet meer 

schoonmaken en verwarmen van een lokaal kan de lagere vergoeding materiele instandhouding (groten)deels 

opgevangen worden.  

Door het op de voet volgen van de regeling personele bekostiging kan er tijdig bijgestuurd worden wanneer 

de loonkosten niet volledig gecompenseerd worden. Door te werken met een prognose leerlingaantallen voor 

de komende drie jaren is er een goed beeld van de financiële gevolgen en de te nemen maatregelen. De 

subsidies worden zoveel mogelijk met incidentele middelen uitgegeven. Het aantal subsidies is de afgelopen 

jaren teruggelopen, enerzijds door het minder verstrekken van subsidiegelden en anderzijds door het omzetten 

van subsidiegelden in reguliere bekostiging. 
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B3: Rapportage toezichthoudend orgaan 
 
De raad van toezicht heeft naast zijn werkgeversrol en controlerende taak ook een adviesfunctie voor het 

college van bestuur. Adviezen liggen op de terreinen waar de deskundigheid van de raad  van toezicht ligt: 

financieel, personeel, onderwijs en juridisch en op het algemeen bestuurlijk terrein. Adviezen kunnen door 

individuele leden gegeven worden of door de raad als geheel. Wanneer de leden een advies geven, delen ze 

dit gegeven in de regel met de voorzitter dan wel met de raad  als geheel. Norm is dat er binnen de raad 

transparantie is op het punt van de advisering door individuele leden. Belangrijke adviezen worden door de 

raad  schriftelijk aan het college uitgebracht. 

 

Adviezen van individuele leden en van de raad  als geheel kunnen door het college worden opgevolgd of naast 

zich neergelegd. In het laatste geval wordt indien het een schriftelijk advies betreft ook schriftelijk en met 

redenen omkleed door het bestuur aangegeven dat het advies niet wordt opgevolgd. Zowel raad van toezicht 

als college van bestuur waken ervoor dat de rollen van de beide gremia, enerzijds toezicht, anderzijds bestuur, 

helder gescheiden blijven. 

 

Een bijzondere positie op het gebied van financieel beleid en verantwoording heeft de auditcommissie. Al is 

de auditcommissie in eerste instantie een ‘adviesorgaan’ voor de raad van toezicht zelf aangaande de 

beoordeling van de rechtmatigheid en functionaliteit van het financiële handelen van het college van bestuur, 

toch geven de twee leden van de auditcommissie samen of individueel vanuit hun deskundigheid ook 

regelmatig adviezen aan het college over de inrichting van de stichting op financieel terrein, het voorkomen 

van financiële risico's en het handelen van de stichting inzake financiën. Ook hierbij wordt de rolverdeling 

steeds nauwlettend in acht genomen. Voor het uitgebreide verslag van de raad van toezicht wordt verwezen 

naar hoofdstuk 2.2. 
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11 Jaarrekening 
Activiteiten  

De activiteiten van Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland, gevestigd te Wielingenstraat 111, 1440 AA  
Purmerend ingeschreven in het handelsregister onder nummer 36053128, en haar groepsmaatschappijen bestaan 
voornamelijk uit het verzorgen van primair onderwijs in de regio Waterland 
 
Grondslagen 
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving  
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen 
en aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in 
euro’s.  
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, 
tenzij anders vermeld. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar  
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 
opzichte van voorgaand jaar. 
 
Consolidatie  
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de volgende stichtingen opgenomen: 
 

 Stichting Montessori Onderwijs Purmerend (MOP), te Purmerend 
 
Het bestuur van CPOW is tevens het bestuur van MOP. De Raad van toezicht is bij beide stichtingen  
dezelfde.  
 
In de geconsolideerde jaarrekening Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland zijn de financiële gegevens 
verwerkt van de tot de groep behorende stichtingen waarop een overheersende zeggenschap kan worden 
uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.  
 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de 
resultaatbepaling van Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland.  
 
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en 
vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge 
verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn 
afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. 
 
Financiële instrumenten 
 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), als 
afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het 
financiële instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de 
toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen en voorwaardelijke activa en 
verplichtingen’. 
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Primaire financiële instrumenten  
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost van 
de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en passiva’. 
 

Grondslagen Balans 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of  
de vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar  
tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. 
 
Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. Tevens zijn de activeringsgrenzen 
vermeld.       
 
 

Categorie Afschrijvingstermijn 
in jaren 

Afschrijvings 
percentage 

Activerings 
grens 

Gebouwen 12-30 8,33 – 3,33 € 500 

Meubliair 10-30 10,00 – 3,33 € 500 

ICT 5 20,00 € 500 

OLP 8-10 12,50 – 10,00 € 500 

 
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. 
 
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de gebouwen is een voorziening voor groot onderhoud 
gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en 
de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. 
 
Financiële vaste activa 
De overige financiële vaste activa betreffen waarborgsommen welke tegen nominale waarde gewaardeerd 
worden.  
 
Vlottende activa  
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering 
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen  
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan 
wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 
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Eigen vermogen  
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves.  
 
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 
bestuur is aangebracht.  
 

Omschrijving Doel Beperking EUR 

Reserve Scholen (1) 1 1 1.563.922 

Reserve ERD 2 2 160.804 

 
1. Overschotten op personeel aan het eind van het jaar kunnen, na goedkeuring van de voorzitter CvB, in het 

volgende jaar uitgegeven worden. 
 

2. Met ingang van 1 januari 2017 is Stichting CPOW eigen risicodrager van het Vervangingsfonds. Scholen 
dragen een percentage van de loonkosten af naar Bovenschools. De kosten van ziektevervanging worden 
Bovenschools geregistreerd. Het verschil (positief/negatief) gaat ten gunste/laste van de  
bestemmingsreserve. In 2016 is het positieve verschil tussen de kosten van de ziektevervanging en de  
ontvangsten van het vervangingsfonds aan de bestemmingsreserve toegevoegd.   

 
Voorzieningen  
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten. 
 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De 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. 
 
Pensioenvoorziening  
Nederlandse pensioenregelingen: De instelling is volgens de CAO PO aangesloten bij het ABP Pensioenfonds. De 
belangrijkstekenmerken van deze regelingen zijn:  

 pensioengevende salarisgrondslag  is middelloon 

 er heeft in 2017 geen indexatie plaatsgevonden 

 de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2017 104,4% 

 overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl 
 
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en 
worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen 
betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. 
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een 
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans 
opgenomen. 
 
Voorziening jubilea         
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 
dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte 
salarisstijgingen en de blijfkans. 
  

http://www.abp.nl/
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Voorziening spaarverlof 
De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten te dekken van spaarverlof op het moment dat 
personeelsleden dit spaarverlof opnemen. 
 
Voorziening duurzame inzetbaarheid 
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. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de 
opnamekans.  
 
Kortlopende schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
 
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. 
 
Per school worden de baten en lasten 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 is 
bepaald. 
 
Rijksbijdragen 
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies 
zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als 
bate in de staat van baten en lasten.  
 
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de 
voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht 
per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. 
 
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en 
lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden 
verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen 
worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.  
 
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 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en 
lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
 
De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt als 
verplichtingenbenadering. Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of 
vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft 
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord 
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als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa 
indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 
 
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. 
 
Financiële baten en lasten  
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 
betreffende activa en passiva.  
 
 

Grondslagen Kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 
 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De effecten kunnen 
worden beschouwd als zeer liquide beleggingen. 
 
Ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2017 
(na resultaatbestemming) 
 

   31-12-2017  31-12-2016  

   €  €  €  €  
1 ACTIVA          
           
1.1 Vaste activa          
1.1.2 Materiële vaste activa  3.504.941    2.999.106    
1.1.3 Financiële vaste activa  78.300    80.550    
             

 Totaal vaste activa    3.583.241    3.079.656  

           
1.2 Vlottende activa          
1.2.2 Vorderingen   1.290.351    1.587.793    
1.2.4 Liquide middelen  4.502.820    4.392.827    
             

 Totaal vlottende activa    5.793.171    5.980.620  
           

 TOTAAL ACTIVA    9.376.412    9.060.276  

           

           
2 PASSIVA          
           
2.1 Eigen vermogen  6.143.048    5.766.099    
2.2 Voorzieningen  968.439    994.448    
2.4 Kortlopende schulden  2.264.925    2.299.729    
             

 TOTAAL PASSIVA    9.376.412    9.060.276  
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Geconsolideerde staat van baten en lasten 2017 
   

 2017  Begroot 2017  2016    

 €  €  €  €  €  €  
3 Baten              
3.1 Rijksbijdragen OCW  20.110.393    19.061.958    19.870.938    
3.2 Overheidsbijdragen en  

-subsidies overige overheden  266.635    199.333    80.611    
3.5 Overige baten  293.687    197.033    442.255      

              
Totaal baten    20.670.715    19.458.324    20.393.804    

               

             
4 Lasten              
4.1 Personeelslasten  17.153.512    16.404.731    16.824.479    
4.2 Afschrijvingen  523.609    482.159    430.916    
4.3 Huisvestingslasten  1.407.332    1.403.150    1.077.413    
4.4 Overige lasten  1.220.558    1.365.415    1.278.825      

              
Totaal lasten    20.305.011    19.655.455    19.611.633    

               

                

 Saldo baten en lasten *    365.704    -197.131    782.171  
                 

             
6.1 Financiële baten  15.111    25.000    40.508    
6.2 Financiële lasten  3.866    3.560    3.712      

              
Saldo financiële baten en lasten  11.245    21.440    36.796    

             

 Nettoresultaat *    376.949    -175.691    818.967  

 

 

             

               

 *(- is negatief)              
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
 

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2017, VERGELIJKENDE CIJFERS 2016 

          
  2017  2016  

  €  €  €  €  
          
Kasstroom uit operationele activiteiten          
          
Saldo baten en lasten    365.704    782.171  
          
Aanpassingen voor:          
- Afschrijvingen  523.609    430.916    
- Mutaties voorzieningen  -26.009    -138.440    
Totaal van aanpassingen voor aansluiting meet het 
bedrijfskapitaal    497.600    292.476  
          
Veranderingen in werkkapitaal:          
- Vorderingen  297.442    -89.001    
- Kortlopende schulden  -34.804    -91.728    
Totaal van aanpassingen in werkkapitaal    262.638    -180.729  
          
Kasstroom uit bedrijfsoperaties    1.125.942    893.918  
          
Ontvangen interest    15.111    40.508  
Betaalde interest    3.866    -3.712  
            
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten    1.137.187    930.714  
          
Kasstroom uit investeringsactiviteiten          
Investeringen in materiële vaste activa  -1.029.444    -687.785    
Overige investeringen in financiële vaste activa  2.250    -9.600    
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten    -1.027.194    -697.385  
          
          
Mutatie liquide middelen    109.993    233.329  

          
 
          
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:          
  2017  2016  

  €  €  €  €  
          
Stand liquide middelen per 01-01  4.392.827    4.159.498    
Mutatie boekjaar liquide middelen  109.993    233.329    
Stand liquide middelen per 31-12    4.502.820    4.392.827  
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Toelichtingen op de te onderscheiden posten van de geconsolideerde balans 
 
1 Activa                    
                     
1.1 Vaste Activa                    
                     
1.1.2 Materiële vaste 

activa 

 

Cum. 
Aanschaf 
waarde  

Cum. 
Afschrijv-

ingen  

Boek 
waarde  

Investe- 
ringen  

Boek waarde 
des 

investeringen  

Afschrijv-  
ingen  

Cum. 
Aanschaf 
waarde  

Cum. 
Afschrijv-

ingen  

Boek 
waarde  

 1-1-2017  1-1-2017  1-1-2017  2017  2017  2017  31-12-2017  

31-12-
2017  

31-12-
2017  

   €  €  €  €  €  €  €  €  €  
                     
1.1.2.1 Gebouwen  874.107  258.103  616.004  77.770  -  31.984  951.877  290.087  661.790  

1.1.2.3 
Inventaris en 
apparatuur  4.394.748  2.472.531  1.922.217  848.637  -  384.443  5.243.385  2.856.974  2.386.411  

1.1.2.4 Overige materiële 
vaste activa  1.823.749  1.362.864  460.885  103.037  -  107.182  1.926.786  1.470.046  456.740  

                     

 

Totaal Materiële 
vaste activa  7.092.604  4.093.498  2.999.106  1.029.444  -  523.609  8.122.048  4.617.107  3.504.941  

                     
                     
                     
                     
1.1.3 Financiële vaste activa      Boek-  Investe-  Desinves-  Waarde-    Boek-  
         waarde  ringen  teringen  verandering  Resultaat  waarde  

         1-1-2017  2017  2017  2017  2017  

31-12-
2017  

         €  €  €  €  €  €  
                     
1.1.3.8 Overige vorderingen       80.550  -  -2.250  -  -  78.300  
                         

 Totaal Financiële vaste activa      80.550  9-  -2.250  -  -  78.300  
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 1.2 Vorderingen            
              
 1.2.2   31-12-2017  31-12-2016    
    €  €  €  €    
 1.2.2.2 OCW  885.757    1.107.300      

 1.2.2.3 

Gemeenten en 
Gemeenschappelijke 
regelingen  27.966    64.720      

 1.2.2.10 Overige vorderingen  14    56.127      
                
  Subtotaal vorderingen    913.737    1.228.147    
              
 1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten  227.148    121.346      
 1.2.2.14 Te ontvangen interest  15.028    40.508      

 1.2.2.15 
Overige overlopende 
activa  134.438    197.792      

                
      376.614    359.646    
                
  Totaal Vorderingen    1.290.351    1.587.793    

 
Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar. 
 
 
    31-12-2017  31-12-2016    
 1.2.4   €  €  €  €     
 1.2.4.1 Kasmiddelen  402    180      

 1.2.4.2 
Tegoeden op 
bankrekeningen  4.502.418    4.392.647      

              
  Totaal liquide middelen    4.502.820    4.392.827    

              
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.  
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2 
2.1 Eigen vermogen 

 

     

Stand per  
 01-01-
2017  

Resultaat 
2017  

Overige 
mutaties  

Stand per  
 31-12-
2017   

 

        €  €  €  €    

                  
2.1.1 Groepsvermogen       5.766.099  376.949  -  6.143.048    

                  

 Totaal Eigen vermogen     5.766.099  376.949  -  6.143.048    

                  

                  
2.1.1 Groepsvermogen 

 

     

Stand per  
 01-01-
2017  

Resultaat 
2017  

Overige 
mutaties  

Stand per  
 31-12-
2017   

 

        €  €  €  €    

                  
2.1.1.1 Algemene reserve       5.086.385  31.617  -694.061  4.423.941    
2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)     679.714  345.332  694.061  1.719.107    

                  

 Totaal Groepsvermogen     5.766.099  376.949  0  6.143.048    

                  

                  
2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 

  

Stand per  
 01-01-
2017  

Resultaat 
2017  

Overige 
mutaties  

Stand per  
 31-12-
2017   

 

        €  €  €  €    

                  
2.1.1.2.1 Reserve scholen       568.909  295.332  694.061  1.558.302    
2.1.1.2.6 Reserve ERD       110.805  50.000  -  160.805    

                      

 Totaal bestemmingsreserves publiek   679.714  345.332  694.061-  1.719.107    

                  

 
Het geconsolideerde eigen vermogen bedraagt € 6.143.048, dat van het enkelvoudige € 5.789.534. Het verschil ad  
€ 344.514 betreft het eigen vermogen van de Montessorischool Purmerend 
 
In 2015 is de afspraak gemaakt dat jaarlijks het meerdere boven de 20% van het weerstandsvermogen wordt 
teruggeven aan de scholen. In de jaren 2015 en 2016 zijn de niet verbruikte gelden uit de schoolreserves blijven staan 
op de algemene reserve. In 2017 zijn, vanuit de algemene reserve, de schoolreserves aangevuld met het niet 
opgenomen deel.  
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2.2 Voorzieningen 

 
Stand per  
 01-01-
2017  

Dotatie 
2017  

Ontrekking 
2017  

Vrijval 
2017  

Rente 
mutatie
*  

Stand per  
 31-12-
2017  

Bedrag  
< 1  jaar  

Bedrag 1 
t/m 5 
jaar  

Bedrag  
> 5 jaar 

 

   €  €  €  €  €  €  €  €  €  
                     
2.2.1 Personele 

voorzieningen  335.657  43.649  45.982  -  -  333.324  33.333  133.329  166.662  
2.2.3 Voorzieningen voor 

groot onderhoud  658.791  381.000  404.676  -  -  635.115  91.126  -281.500  828.222  
                     

 

Totaal 
Voorzieningen  994.448  424.649  450.658  -  -  968.439  124.459  -148.171  994.884  

                     
                     
                     
                     
2.2.1 Personele 

voorzieningen 

 

Stand per  
 01-01-
2017  

Dotatie 
2017  

Ontrekking 
2017  

Vrijval 
2017  

Rente 
mutatie
*  

Stand per  
 31-12-
2017  

Bedrag  
< 1  jaar  

Bedrag 1 
t/m 5 
jaar  

Bedrag  
> 5 jaar  

   €  €  €  €  €  €  €  €  €  
                     
2.2.1.2 Verlofsparen en 

sabbatical leave  16.767  6.372    -  -  23.139  2.314  9.255  11.570  
2.2.1.4 Jubileum-

voorziening  279.053  37.277  39.862  -  -  276.468  27.647  110.587  138.234  
2.2.1.7 Overige personele 

voorzieningen  39.837  -  6.120  -  -  33.717  3.372  13.487  16.858  
                     

 

Totaal personele 
voorzieningen  335.657  43.649  45.982  -  -  333.324  33.333  133.329  166.662  
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2.4 Kortlopende schulden     31-12-2017  31-12-2016    

        €  €  €  €    
                  
2.4.8 Crediteuren       373.676    281.580      
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen   667.198    800.375      
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen     195.423    167.915      
2.4.12 Overige kortlopende schulden     6.686    7.412      
                    

 Subtotaal kortlopende schulden       1.242.983    1.257.282    
                  
2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW    112.065    30.070      
2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies   86.062    105.834      
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen     -    38.406      
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen     534.406    539.853      
2.4.18 Rente       456    349      
2.4.19 Overige overlopende passiva     288.953    327.935      
                    

 Overlopende passiva       1.021.942    1.042.447    
                    

 Totaal Kortlopende schulden       2.264.925    2.299.729    
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Toelichting op te onderscheiden posten van geconsolideerde staat van baten en 
lasten 
 
 
 

               
3 Baten              

               
3.1 Rijksbijdragen  2017  Begroot 2017  2016  

   €  €  €  €  €  €  
               
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW  18.411.223    17.682.136    18.351.728    

 Totaal Rijksbijdrage OCW    18.411.223    17.682.136    18.351.728  
               

3.1.2.1.3 
Niet-geoormerkte subsidies 
OCW  1.110.849    844.365    1.010.336    

 

Totaal overige subsidies 
OCW    1.110.849    844.365    1.010.336  

               
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 

rijksbijdrage SWV    588.321    535.457    508.874  
               

 Totaal Rijksbijdragen    20.110.393    19.061.958    19.870.938  

               
 
 

3.2 

Overheidsbijdragen en -
subsidies overige 
overheden  2017  Begroot 2017  2016  

   €  €  €  €  €  €  
               
3.2.2.2 Overige gemeentelijke en 

GR-bijdragen en - subsidies  266.635    199.333    80.611    
                  

 

Totaal Overige 
overheidsbijdragen en -
subsidies overige 
overheden    266.635    199.333    80.611  

               

 

Totaal overige 
overheidsbijdragen en -
subsidies overige 
overheden    266.635    199.333    80.611  

 
 

3.5 Overige baten  2017  Begroot 2017  2016  

   €  €  €  €  €  €  
               
3.5.1 Verhuur  76.836    43.793    52.930    
3.5.2 Detachering personeel  87.923    119.365    136.393    
3.5.5 Ouderbijdragen  1.775    4.100    9.800    
3.5.6.2 Overige  127.153    29.775    243.132    
                  

 Totaal overige baten    293.687    197.033    442.255  

               
4 Lasten              
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4.1 Personeelslasten  2017  Begroot 2017  2016  

   €  €  €  €  €  €  
               
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen  12.998.180    15.538.196    12.506.964    
4.1.1.2.1 Sociale lasten  1.709.230    -    1.632.111    
4.1.1.2.2 Premies Participatiefonds  447.125    -    397.227    
4.1.1.2.3 Premies Vervangingsfonds  51.306    -    692.509    
4.1.1.3 Pensioenpremies  1.675.606    -    1.467.704    
                  

 Totaal lonen en salarissen    16.881.447    15.538.196    16.696.515  
               

4.1.2.1 
Dotaties personele 
voorzieningen  43.649    25.000    57.459    

4.1.2.2 
Personeel niet in 
loondienst  7.674    5.975    8.096    

4.1.2.3 Overig  460.782    835.560    891.070    
                

 

Totaal overige personele 
lasten     512.105    866.535     956.625  

               
               

4.1.3.2 
Uitkeringen van het 
Vervangingsfonds  91.322    -    740.667    

4.1.3.3 Overige uitkeringen  148.718    -    87.994    
                  

 Af: Uitkeringen    240.040    -    828.661  
               

 Totaal personele lasten    17.153.512    16.404.731    16.824.479  

               
 
Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 254 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2016: 
253). Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 366 in 2016 (2016: 365). 
 
 

4.2 Afschrijvingen  2017  Begroot 2017  2016  

   €  €  €  €  €  €  
               
4.2.2.1 Gebouwen en terreinen  31.984    38.123    31.654    
4.2.2.2 Inventaris en apparatuur  384.443    331.428    287.375    
4.2.2.3 Leermiddelen en Overige 

materiële vaste activa 

 

107.182    112.608    111.887    
                  

 Totaal afschrijvingen    523.609    482.159    430.916  
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4.3 Huisvestingslasten  2017  Begroot 2017  2016  

   €  €  €  €  €  €  
               
4.3.1 Huur  53.674    26.200    18.494    

4.3.3 
Klein onderhoud en 
exploitatie  85.499    71.900    105.244    

4.3.4 Energie en water  236.908    249.300    240.566    
4.3.5 Schoonmaakkosten  397.248    385.600    373.985    
4.3.6 Heffingen  54.534    48.550    52.312    

4.3.7 
Dotatie 
onderhoudsvoorziening  381.000    421.000    181.000    

4.3.8.1 Tuinonderhoud  21.835    23.500    16.763    
4.3.8.2 Bewaking/beveiliging  18.665    22.700    17.496    
4.3.8.3 Overige huisvestingslasten  157.969    154.400    71.553    
                  

 Totaal huisvestingslasten    1.407.332    1.403.150    1.077.413  

               

               
4.4 Overige lasten  2017  Begroot 2017  2016  

   €  €  €  €  €  €  
               
4.4.1.1 Administratie en beheer  215.157    323.079    240.517    
4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten  20.151    16.780    17.087    
4.4.1.3 Telefoon- en portokosten  47.763    54.870    46.206    
4.4.1.4 Kantoorartikelen  10.094    9.070    7.472    
                  

 

Totaal administratie- en 
beheerslasten    293.165    403.799    311.282  

               
               

4.4.2.1 
Inventaris, apparatuur en 
leermiddelen  543.015    546.470    557.931    

4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek  13.955    15.500    15.199    
                  

 

Totaal inventaris, 
apparatuur en 
leermiddelen    556.970    561.970    573.130  

               
               
4.4.4.1 Wervingskosten  0    -    1.873    
4.4.4.2 Representatiekosten  21.137    15.689    19.340    

4.4.4.5 
Buitenschoolse cq bijzondere 
activiteiten 9.314    6.200    11.287    

4.4.4.7 Contributies  43.141    48.048    49.104    
4.4.4.8 Abonnementen  10.212    13.300    11.622    
4.4.4.9 Medezeggenschapsraad  3.962    7.450    3.369    
4.4.4.10 Verzekeringen  15.321    23.940    9.767    
4.4.4.11 Overige  126.400    61.169    72.250    

4.4.4.12 
Reproductiekosten, 
drukwerk, schoolgids 85.170    154.800    155.242    

4.4.4.13 Toetsen en testen  15.070    21.250    18.066    
4.4.4.14 Culturele vorming  40.696    47.800    42.493    
                  

 Totaal overige     370.423    399.646    394.413  
               

 Totaal overige lasten    1.220.559    1.365.415    1.278.825  
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In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1.1) ten laste van het 
resultaat gebracht: 
 

   2017  Begroot 2017  2016  

   €  €  €  €  €  €  
               

4.4.1.1.1 
Controle van de 
jaarrekening   24.140    25.000    27.189    

                 

     24.120    25.000    27.189  

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

6 Financiële baten en lasten              

               
6.1 Financiële baten  2017  Begroot 2017  2016  

   €  €  €  €  €  €  
               

6.1.1 
Rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten  15.1110    25.000    40.508    

                  

 Totaal financiële baten    15.111    25.000    40.508  

               

               
6.2.1 Rentelasten  3.866    3.560    3.712    
                  

 Totaal financiële lasten    3.866    3.560    3.712  
 
 
VERBONDEN PARTIJEN  

               
Er zijn geen verbonden partijen die hier moeten worden toegelicht.          
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VERANTWOORDING SUBSIDIES  
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR 

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

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

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

     
Complexiteitspunten  
     
          

   2017    

       

  Gemiddelde totale baten 4    

  Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3    

  Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 2    
       

  Totaal aantal complexiteitspunten 9    

       

  Bezoldigingsklasse D    
       

  Bezoldigingsmaximum  €  141.000     
          
     

     
Afwijkende bezoldiging  
     
Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2017. 
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR    
   

 

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 
functievervulling en gewezen topfunctionaris 

 
 

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

 

  
   

 

Dienstbetrekking in 2017       
  

    
 

Aanhef Mevrouw De heer    
 

Voorletters M.R.M. E.K.   
 

Tussenvoegsel       
 

Achternaam Runderkamp Abbink    
 

Functie(s) 
Voorzitter College van 
Bestuur 

Algemeen directeur 
Per 1-11-2017 waarnemend 
voorzitter College van Bestuur  

 

 
(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja   

 
Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-01   

 
Afloop functie in verslagjaar 31-10 31-12   

 
Taakomvang (fte) 1,00 0,875   

 
Gewezen topfunctionaris Nee Nee   

  
    

Bezoldiging 2017       
  

    
 

Beloning 96.718 73.683   
 

Belastbare onkostenvergoeding     

 Beloning betaalbaar op termijn 13.994 10.974   
 

Subtotaal bezoldiging 110.712  84.657   
 

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging -    
 

Totale bezoldiging 110.712 84.657   
 

Afwijkend WNT-maximum      
 

Individueel WNT-maximum 117.500 123.375   
 

Motivering overschrijding bezoldigings-norm  n/a n/a   
 

Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm  n/a n/a   
  

    

Gegevens 2016       
  

    
 

Aanvang functie voorgaand verslagjaar 01-01  01-01   
 

Afloop functie voorgaand verslagjaar 31-12  31-12   
 

taak omvang voorgaand verslagjaar (fte) 1,00  0,710   
 

Beloning in voorgaand verslagjaar 109.080   55.130   
 

Belastbare onkostenvergoeding in 
voorgaand verslagjaar -     

 

 

Beloning betaalbaar op termijn in voorgaand 
verslagjaar 14.412   7.574  

 

 
Totale bezoldiging in voorgaand verslagjaar 123.492  62.704   

  
    

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling  
  

    
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1- 12 van de 
functievervulling. 
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR 
 

       
Toezichthoudend topfunctionaris  

 

  
    

 

 
De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen. 
  

 

  
    

 

Dienstbetrekking 2017             
      

Aanhef De heer De heer Mevrouw De heer De heer  
Voorletters J. J. A. R.R. J.  
Tussenvoegsel   van den        
Achternaam Jobse Hauten Veer Klinkert Koster  
Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Lid Lid  
Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01  
Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12   

     
Bezoldiging 2017             

      
Beloning 7.859 5.000 5.000 5.000 5.000  
Belastbare onkostenvergoeding - - - - -  
Beloning betaalbaar op termijn - - -  - -  
Subtotaal bezoldiging 7.859  5.000  5.000  5.000  5.000   
Onverschuldigd betaald bedrag 
bezoldiging -  - -  - -  
Totale bezoldiging 7.859  5.000  5.000  5.000  5.000   
Afwijkend WNT-maximum            
Individueel WNT-maximum 21.150 14.100 14.100 14.100 14.100  
Motivering overschrijding 
bezoldigingsnorm 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing  

Toelichting overschrijding 
bezoldigingsnorm           

Gegevens 2016             
      

Aanvang functie voorgaand verslagjaar 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01  
Afloop functie voorgaand verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12  
Beloning in voorgaand verslagjaar 7.500  5.000 5.000 5.000 5.000  
Belastbare onkostenvergoeding in 
voorgaand verslagjaar - - - - -  
Beloning betaalbaar op termijn in 
voorgaand verslagjaar - -  - - - 

 

Totale bezoldiging in voorgaand 
verslagjaar 7.500  5.000  5.000  5.000  5.000    

     
 
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
 
 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.  
 
 
 
 
 
 
 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen  
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Nr 
 soort kosten Periode van t/m 

rest. 
loop
tijd totaal 

 

< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar per maand 

     € € € € € 

          

1 kopieermachines 1-3-2017 1-3-2022 
         
50  

      
1.116.448  

         
291.612     874.836  -     24.301  

2 schoonmaak 1-5-2016 1-5-2020 
         
40  

      
1.206.676  

         
362.000     844.676  -     30.167  

3 elektra 1-1-2015 1-1-2021 
         
36  

         
279.000  

            
93.000     186.000  -       7.750  

4 gas 1-1-2015 1-1-2021 
         
36  

         
191.988  

            
63.996     127.992  -       5.333  

5 administratie 1-1-2015 1-1-2019 
         
12  

        
121.392  

         
121.392                  -  -     10.116  

6 leermiddelen 1-6-2016 1-6-2020 
         
29   567.911  235.000  332.911  - 19.583  

     3.483.415    1.167.000 2.366.415 -     97.250  

          
 

1. Kopieermachines: In 2017 is een Europees aanbestedingstraject kopieermachines afgerond. Met Sharp is een 
vijfjarige overeenkomst afgesloten van 1 maart 2017 tot 1 maart 2022. 

2. Schoonmaak: Via Europese aanbesteding is er een contract aangegaan met schoonmaakbedrijven met een 
looptijd tot 1 mei 2020. Hiervoor zijn met twee bedrijven contracten gesloten, namelijk Victoria en Dolmans.  

3. Energie: Er zijn in 2014 voor levering van gas en elektriciteit middels een Europese aanbesteding contracten 
afgesloten met een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020. De levering van elektriciteit zal 
door DVEP verzorgd worden en de levering van gas door Eneco.  

4. Administratie In 2014 is de administratie Europees aanbesteed. Er is een contract afgesloten met Dyade van 1 
januari 2015 tot 1 januari 2019. 

5. Leermiddelen In het voorjaar van 2016 is er een Europees aanbestedingstraject leermiddelen gelopen. Met 
de Rolf groep is een overeenkomst gesloten van 4 jaar met als ingangsdatum 1 juni 2016.   
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Grondslagen voor de waardering van activa, passiva en resultaatbestemming  
 
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening CPOW/MOP zijn conform de 
Regeling voor de Jaarverslaggeving  
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen 
en aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in 
euro’s.  
 
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden activa en passiva en de 
resultaten, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders 
wordt vermeld.   
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Enkelvoudige balans per 31 december 2017 CPOW 
(na resultaatbestemming) 
 

   31-12-2017  31-12-2016  

   €  €  €  €  
1 ACTIVA          
           
1.1 Vaste activa          
1.1.2 Materiële vaste activa  3.353.711    2.832.791     
1.1.3 Financiële vaste activa  55.200    58.500    
             

 Totaal vaste activa    3.408.911    2.891.291  

           
1.2 Vlottende activa          
1.2.2 Vorderingen   1.370.650    1.657.605    
1.2.4 Liquide middelen  4.067.477    3.981.535    
             

 Totaal vlottende activa    5.438.127    5.639.140  
           

 TOTAAL ACTIVA    8.847.038    8.530.431  

           

           
2 PASSIVA          
           
2.1 Eigen vermogen  5.798.534    5.415.966    
2.2 Voorzieningen  878.304    919.403    
2.4 Kortlopende schulden  2.170.200    2.195.062    
             

 TOTAAL PASSIVA    8.847.038    8.530.431  

           
 
  



 

CPOW/MOP Jaarverslag 2017  

. 

81 

Enkelvoudige staat van baten en lasten 2017 CPOW  
   

 2017  Begroot 2017  2016    

 €  €  €  €  €  €  
3 Baten              
3.1 Rijksbijdragen OCW  19.044.287    18.026.705    18.777.436    
3.2 Overheidsbijdragen en  

-subsidies overige 
overheden  266.071    199.333    80.047    

3.5 Overige baten  279.222    103.668    355.813      

              
Totaal baten    19.589.580    18.329.706    19.213.296    

               

             
4 Lasten              
4.1 Personeelslasten  16.219.627    15.426.995    15.897.809    
4.2 Afschrijvingen  497.645    455.726    408.484    
4.3 Huisvestingslasten  1.351.005    1.338.250    1.016.826    
4.4 Overige lasten  1.150.448    1.282.675    1.196.063      

              
Totaal lasten    19.218.725    18.503.646    18.519.182    

               

                

 Saldo baten en lasten *    370.855    -173.940    694.114  
                 

             
6.1 Financiële baten  15.083    25.000    40.000    
6.2 Financiële lasten  3.371    3.060    3.276      

              
Saldo financiële baten en lasten  11.712    21.940    36.724    

             

 Nettoresultaat *    382.567    -152.000    730.838  

 

 

             

 *(- is negatief)              
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Toelichtingen op te onderscheiden posten van de enkelvoudige balans CPOW 
 
 
1 Activa                    
                     
1.1 Vaste Activa                    
                     
1.1.2 Materiële vaste 

activa 

 

Cum. 
Aanschaf 
waarde  

Cum. 
Afschrijv-
ingen  

Boek 
waarde  

Investe- 
ringen  

Boek waarde 
des 
investeringen  

Afschrijv-  
ingen  

Cum. 
Aanschaf 
waarde  

Cum. 
Afschrijv-
ingen  

Boek 
waarde  

 1-1-2017  1-1-2017  1-1-2017  2017  2017  2017  31-12-2017  

31-12-
2017  31-12-2017  

   €  €  €  €  €  €  €  €  €  
                     
1.1.2.1 Gebouwen  874.107  258.103  616.004  77.770  -  31.984  951.876  290.087  661.790  

1.1.2.3 
Inventaris en 
apparatuur  4.137.657  2.367.653  1.770.004  837.756  -  361.451  4.975.413  2.729.104  2.246.309  

1.1.2.4 Overige materiële 
vaste activa  1.667.347  1.220.563  446.784  103.037  -  104.210  1.770.385  1.324.773  445.612  

                     

 

Totaal Materiële 
vaste activa  6.679.111  3.846.319  2.832.792  1.018.563  -  497.645  7.697.674  4.343.964  3.353.711  

                     
                     
                     
1.1.3 Financiële vaste activa      Boek-  Investe-  Desinves-  Waarde-    Boek-  
         Waarde  ringen  teringen  verandering  Resultaat  waarde  
         1-1-2017  2017  2017  2017  2017  31-12-2017  

         €  €  €  €  €  €  
                     
1.1.3.8 Overige vorderingen       58.500  -  -3.000  -  -  55.200  
                         

 Totaal Financiële vaste activa      58.500  -  -3.000  -  -  55.200  
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1.2 Vlottende activa                
 
                 
1.2.2 Vorderingen      31-12-2017  31-12-2016    

       €  €  €  €    
1.2.2.2 OCW      827.249    1.050.823      
1.2.2.3 Gemeenten en GR's     200.896    57.577      
1.2.2.10 Overige vorderingen     156.105    212.636      
                   

 Subtotaal vorderingen      1.184.250    1.321.036    
                 
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten    212.928    106.685      
1.2.2.14 Te ontvangen interest    15.000    40.000      
1.2.2.15 Overige overlopende activa    134.376    189.884      
                   

 Overlopende activa       362.304    336.569    

                  
 Totaal Vorderingen      1.546.554    1.657.605    

                 
 
Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar. 
 
1.2.4 Liquide middelen     31-12-2017  31-12-2016    

       €  €  €  €    
                 
1.2.4.1 Kasmiddelen      402    180      
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen    4.067.075    3.981.355      

 Totaal liquide middelen      4.067.477    3.981.535    
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.  
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2 
2.1 Eigen vermogen 

 

     

Stand per  
 01-01-
2017  

Resultaat 
2017  

Overige 
mutaties  

Stand per  
 31-12-
2017   

 

        €  €  €  €    
                  
2.1.1 Groepsvermogen       5.415.966  382.568  -  5.229.625    
                  

 Totaal Eigen vermogen     5.415.966  382.568  -  5.798.534    

                  
                  
2.1.1 Groepsvermogen 

 

     

Stand per  
 01-01-
2017  

Resultaat 
2017  

Overige 
mutaties  

Stand per  
 31-12-
2017   

 

        €  €  €  €    
                  
2.1.1.1 Algemene reserve       4.736.252  31.617  -694.061  4.073.808    
2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)     679.714  350.951  694.061  1.724.726    
                  

 Totaal Groepsvermogen     5.415.966  382.568  0-  5.798.534    

                  
                  
2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 

  

Stand per  
 01-01-
2017  

Resultaat 
2017  

Overige 
mutaties  

Stand per  
 31-12-
2017   

 

        €  €  €  €    
                  
2.1.1.2.1 Reserve scholen       568.910  300.951  694.061  1.563.922    
2.1.1.2.6 Reserve ERD       110.804  50.000  -  160.804    
                      

 Totaal bestemmingsreserves publiek   679.714  350.951  -  1.724.796    

                  
 
Het geconsolideerde eigen vermogen bedraagt € 6.143.048, dat van het enkelvoudige € 5.789.534. Het verschil ad  
€ 344.514 betreft het eigen vermogen van de Montessorischool Purmerend 
 
In 2015 is de afspraak gemaakt dat jaarlijks het meerdere boven de 20% van het weerstandsvermogen wordt 
teruggeven aan de scholen. In de jaren 2015 en 2016 zijn de niet verbruikte gelden uit de schoolreserves blijven staan 
op de algemene reserve. In 2017 zijn, vanuit de algemene reserve, de schoolreserves aangevuld met het niet 
opgenomen deel.  
 
 
.
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2.2 Voorzieningen 

 

Stand per  
 01-01-
2017  

Dotatie 
2017  

Ontrekking 
2017  

Vrijval 
2017  

Rente 
mutatie*  

Stand 
per  
 31-12-
2017  

Bedrag  
< 1  jaar  

Bedrag 1 
t/m 5 
jaar  

Bedrag  
> 5 jaar 

 

   €  €  €  €  €  €  €  €  €  
                     
2.2.1 Personele 

voorzieningen  289.317  49.560  45.982  -  -  292.895  29.290  117.157  146.448  
2.2.3 Voorzieningen voor 

groot onderhoud  630.086  360.000  404.658  -  -  585.409  90.021  -244.924  740.313  
                     

 

Totaal 
Voorzieningen  919.403  409.560  450.658  -  -  878.304  119.311  127.767  886.761  

                     
                     
                     
2.2.1 Personele 

voorzieningen 

 

Stand per  
 01-01-
2017  

Dotatie 
2017  

Onttrekking 
2017  

Vrijval 
2017  

Rente 
mutatie*  

Stand 
per  
 31-12-
2017  

Bedrag  
< 1  jaar  

Bedrag 1 
t/m 5 
jaar  

Bedrag  
> 5 jaar  

   €  €  €  €  €  €  €  €  €  
                     
2.2.1.2 Verlofsparen en 

sabbatical leave  16.767  6.372  -  -  -  23.139  2.314  9.255  11.570  
2.2.1.4 Jubileum-

voorziening  252.150  43.188  39.862  -  -  255.476  25.548  102.190  127.738  
2.2.1.7 Overige personele 

voorzieningen  20.400  -  6.120  -  -  14.280  1.428  5.712  7.140  
                     

 

Totaal personele 
voorzieningen  289.317  49.500  45.952  -  -  292.895  29.290  117.157  146.448  

                     
                     



 

CPOW/MOP Jaarverslag 2017  

. 

86 

 
2.4 Kortlopende schulden     31-12-2017  31-12-2016   

        €  €  €  €   
                 
2.4.8 Crediteuren       360.488    262.266     
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen   632.658    756.084     
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen     186.317    159.117     
2.4.12 Overige kortlopende schulden     5.444    8.337     
                   

 Subtotaal kortlopende schulden       1.184.907    1.185.804   
 
                 
2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW    112.065    30.070     
2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies   80.539    99.747     
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen     2    38.406     
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen     509.549    512.798     
2.4.18 Rente       409    303     
2.4.19 Overige overlopende passiva     282.729    327.935     
                   

 Overlopende passiva       985.293    1.009.258   
                   

 Totaal Kortlopende schulden       2.170.200    2.195.063   
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Toelichting op te onderscheiden posten enkelvoudige staat van baten-lasten 
2017 CPOW 
 

3 Baten              

               
3.1 Rijksbijdragen  2017  Begroot 2017  2016  

   €  €  €  €  €  €  
               
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW  17.391.768    16.701.096    17.295.206    
                  

 Totaal Rijksbijdrage OCW    17.391.768    16.701.096    17.295.206  
               

3.1.2.1.3 
Niet-geoormerkte 
subsidies OCW  1.078.098    813.812    987.459    

                  

 

Totaal overige subsidies 
OCW    1.078.098    813.812    987.459  

               
3.1.4 Ontvangen 

doorbetalingen 
rijksbijdrage SWV    574.421    511.797    494.771  

               

 Totaal Rijksbijdragen    19.044.287    18.026.705    18.777.436  

               
 

3.2 

Overheidsbijdragen en -
subsidies overige 
overheden  2017  Begroot 2017  2016  

   €  €  €  €  €  €  
               
3.2.2.2 Overige gemeentelijke en 

GR-bijdragen en - 
subsidies  266.071    199.333    80.047    

                  

 

Totaal Overige 
overheidsbijdragen en -
subsidies overige 
overheden    266.071    199.333    80.047  

               

 

Totaal overige 
overheidsbijdragen en -
subsidies overige 
overheden    266.071    199.333    80.047  

               
 

3.5 Overige baten  2017  Begroot 2017  2016  

   €  €  €  €  €  €  
               
3.5.1 Verhuur  76.836    43.793    52.805    
3.5.2 Detachering personeel  80.069    26.000    58.388    
3.5.5 Ouderbijdragen  1.775    4.100    9.800    
3.5.6.2 Overige  120.542    29.775    234.820    

 Totaal overige baten    279.222    103.668    355.813  
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4 Lasten              

               
4.1 Personeelslasten  2017  Begroot 2017  2016  

   €  €  €  €  €  €  
               
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen  12.371.372    14.625.560    11.851.700    
4.1.1.2.1 Sociale lasten  1.625.743    -    1.545.119    
4.1.1.2.2 Premies Participatiefonds  426.608    -    375.543    

4.1.1.2.3 
Premies 
Vervangingsfonds  23.649    -    654.965    

4.1.1.3 Pensioenpremies  1.589.596    -    1.388.958    
                  

 Totaal lonen en salarissen    16.036.968    14.625.560    15.816.285  
               

4.1.2.1 
Dotaties personele 
voorzieningen  49.560    25.000    53.255    

4.1.2.2 
Personeel niet in 
loondienst  7.350    5.975    7.867    

4.1.2.3 Overig  346.664    770.460    831.996    
                

 

Totaal overige personele 
lasten     403.574    801.435     893.118  

               
               

4.1.3.2 
Uitkeringen van het 
Vervangingsfonds  84.755    -    723.600    

4.1.3.3 Overige uitkeringen  136.160    -    87.994    
                  

 Af: Uitkeringen    220.915    -    811.594  
               

 Totaal personele lasten    16.219.627    15.426.995    15.897.809  

               

               
 
Gemiddeld aantal werknemers Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 242 werknemers in dienst op basis van 
een volledig dienstverband (2016: 241). Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 349 in 2017 (2016: 348).  
 
 

4.2 Afschrijvingen  2017  Begroot 2017  2016  

   €  €  €  €  €  €  
               
4.2.2.1 Gebouwen en terreinen  31.984    38.123    31.654    
4.2.2.2 Inventaris en apparatuur  361.451    308.523    267.810    
4.2.2.3 Leermiddelen en Overige 

materiële vaste activa 

 

104.210    109.080    109.020    
                  

 Totaal afschrijvingen    497.645    455.726    408.484  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CPOW/MOP Jaarverslag 2017  

. 

89 

 
 

4.3 Huisvestingslasten  2017  Begroot 2017  2016  

   €  €  €  €  €  €  
               
4.3.1 Huur  51.953    24.600    16.810    

4.3.3 
Klein onderhoud en 
exploitatie  82.726    66.900    100.248    

4.3.4 Energie en water  229.533    238.000    231.282    
4.3.5 Schoonmaakkosten  377.422    365.600    354.508    
4.3.6 Heffingen  52.175    45.550    49.180    

4.3.7 
Dotatie 
onderhoudsvoorziening  360.000    400.000    160.000    

4.3.8.1 Tuinonderhoud  20.968    21.500    16.538    
4.3.8.2 Bewaking/beveiliging  18.259    21.700    17.009    

4.3.8.3 
Overige 
huisvestingslasten  157.969    154.400    71.251    

                  

 Totaal huisvestingslasten    1.351.005    1.338.250    1.016.826  

               
 
 
               
4.4 Overige lasten  2017  Begroot 2017  2016  

   €  €  €  €  €  €  
               
4.4.1.1 Administratie en beheer  196.029    302.759    221.494    
4.4.1.2 Reis- en verblijfkosten  20.151    16.780    17.087    
4.4.1.3 Telefoon- en portokosten  45.455    51.170    42.563    
4.4.1.4 Kantoorartikelen  9.918    8.950    7.392    
                  

 

Totaal administratie- en 
beheerslasten    271.553    379.659    288.536  

               
               

4.4.2.1 
Inventaris, apparatuur en 
leermiddelen  516.417    522.870    527.348    

4.4.2.2 Bibliotheek/mediatheek  11.744    12.900    13.327    
                  

 

Totaal inventaris, 
apparatuur en 
leermiddelen    528.161    535.770    540.675  

               
               
4.4.4.1 Wervingskosten  0    0    1.752    
4.4.4.2 Representatiekosten  19.648    13.689    18.420    

4.4.4.5 
Buitenschoolse cq 
bijzondere activiteiten 9.314    6.200    11.287    

4.4.4.7 Contributies  39.551    44.048    45.518    
4.4.4.8 Abonnementen  9.688    12.300    10.643    
4.4.4.9 Medezeggenschapsraad  3.420    6.750    2.546    
4.4.4.10 Verzekeringen  14.755    22.940    9.283    
4.4.4.11 Overige  121.522    58.169    70.453    

4.4.4.12 
Reproductiekosten, 
drukwerk, schoolgids 82.285    139.800    138.371    

4.4.4.13 Toetsen en testen  12.985    20.050    17.397    
4.4.4.14 Culturele vorming  37.566    43.300    41.182    
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 Totaal overige     350.734    367.246    366.852  
               

 Totaal overige lasten    1.150.448    1.282.675    1.196.063  

               
 
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1.1) ten laste van het 
resultaat gebracht: 
 
 
 

               

   2017  Begroot 2017  2016  

   €  €  €  €  €  €  
               

4.4.1.1.1 
Controle van de 
jaarrekening  21.140    22.000    24.189    

                  

     21.140    22.000    24.189  

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

6 
Financiële baten en 
lasten        

               
6.1 Financiële baten  2017  Begroot 2017  2016  

   €  €  €  €  €  €  
               
6.1.1 Rentebaten  15.083    25.000    40.000    
                  

 Totaal financiële baten    15.083    25.000    40.000  

               

               

6.2.1 
Rentelasten en 
soortgelijke lasten  3.371    3.060    3.276    

                  

 Totaal financiële lasten    3.371    3.060    3.276  

               

               

 

Saldo financiële baten en 
lasten    11.712    21.940    36.724  
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Enkelvoudige balans per 31 december 2017 MOP 
(na resultaatbestemming) 
 

   31-12-2017  31-12-2016  

   €  €  €  €  
1 ACTIVA          
           
1.1 Vaste activa          
1.1.2 Materiële vaste activa  151.231    166.314    
1.1.3 Financiële vaste activa  23.100    22.050    
             

 Totaal vaste activa    174.331    188.364  

           
1.2 Vlottende activa          
1.2.2 Vorderingen   75.791    87.624    
1.2.4 Liquide middelen  435.343    411.292    
             

 Totaal vlottende activa    511.134    498.916  
           

 TOTAAL ACTIVA    685.465    687.280  

           

           
2 PASSIVA          
           
2.1 Eigen vermogen  344.514    350.133    
2.2 Voorzieningen  90.135    75.046    
2.4 Kortlopende schulden  250.816    262.101    
             

 TOTAAL PASSIVA    685.465    687.280  
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Enkelvoudige staat van baten en lasten 2017 MOP 
   

 2017  Begroot 2017  2016    

 €  €  €  €  €  €  
3 Baten              
3.1 Rijksbijdragen OCW  1.110.106    1.035.253    1.116.503    
3.2 Overheidsbijdragen en  

-subsidies overige overheden  564        564    
3.5 Overige baten  14.465    93.365    86.442      

              
Totaal baten    1.125.135    1.128.618    1.203.509    

               

             
4 Lasten              
4.1 Personeelslasten  933.885    977.736    926.670    
4.2 Afschrijvingen  25.964    26.433    22.432    
4.3 Huisvestingslasten  56.327    64.900    60.588    
4.4 Overige lasten  114.111    82.740    105.763      

              
Totaal lasten    1.130.287    1.151.809    1.115.453    

               

                

 Saldo baten en lasten    -5.152    -23.191    88.056  
                 

             
6.1 Financiële baten  28    -    508    
6.2 Financiële lasten  495    500    436      

              
Saldo financiële baten en lasten  -467    -500    72    

             

 Nettoresultaat     -5.619    -23.691    88.128  
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Segmentatie van de balans per 31 december 2017 
(na resultaatbestemming) 
 

   31-12-2017  31-12-2016  

   €  €  €  €  
1 ACTIVA  CPOW  MOP  CPOW  MOP  
           
1.1 Vaste activa          
1.1.2 Materiële vaste activa  3.353.711  151.231  2.832.791  166.314  
1.1.3 Financiële vaste activa  55.200  23.100  58.500  22.050  
             

 Totaal vaste activa  3.408.911  174.331  2.891.291  188.364  

           
1.2 Vlottende activa          
1.2.2 Vorderingen   1.370.650  75.791  1.657.605  87.624  
1.2.4 Liquide middelen  4.067.477  435.343  3.981.535  411.292  
             

 Totaal vlottende activa  5.438.127  511.134  5.639.140  498.916  
           

 TOTAAL ACTIVA  8.847.038  685.465  8.530.431  687.280  

           

           
2 PASSIVA          
           
2.1 Eigen vermogen  5.798.534  344.514  5.415.966  350.133  
2.2 Voorzieningen  878.304  90.135  919.403  75.046  
2.4 Kortlopende schulden  2.170.200  250.816  2.195.062  262.101  

             

 TOTAAL PASSIVA  8.847.038  685.465  8.530.431  687.280  
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Segmentatie van de staat van baten en lasten 2017 
   

 2017   2016    

 €  €   €  €  
3 Baten  CPOW  MOP   CPOW  MOP  
3.1 Rijksbijdragen OCW  19.044.287  1.110.106   18.777.436  1.116.503  
3.2 Overheidsbijdragen en  

-subsidies overige overheden  266.071  564   80.047  564  
3.5 Overige baten  279.222  14.465   355.813  86.442    

           
Totaal baten  19.589.580  1.125.135   19.213.296  1.203.509    

            

          
4 Lasten           
4.1 Personeelslasten  16.219.627  933.885   15.897.809  926.672  
4.2 Afschrijvingen  497.645  25.964   408.484  22.432  
4.3 Huisvestingslasten  1.351.005  56.327   1.016.826  60.590  
4.4 Overige lasten  1.150.448  114.111   1.196.063  105.759    

           
Totaal lasten  19.218.725  1.130.287   18.519.182  1.115.453    

            

           

 Saldo baten en lasten  370.855  -5.152   694.114  88.056  
              

          
6.1 Financiële baten  15.083  28   40.000  508  
6.2 Financiële lasten  3.371  495   3.276  436    

           
Saldo financiële baten en lasten  11.712  -467   36.724  72    

          

 Nettoresultaat   382.567  -5.619   730.838  88.128 
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Bestemming van het exploitatiesaldo 
 
Het positieve resultaat over 2017 ad. € 376.949 wordt als volgt verwerkt. 
 

 Algemene reserve CPOW € 31.617 

 Algemene reserve MOP € -5.619 

 Bestemmingsreserve publiek (scholen) € 300.951 

 Bestemmingsreserve publiek  
Eigenrisicodragerschap bij ziekte 

 
€ 

 
50.000 

   
 
 
 
 
 
 
 
Ondertekening 
 
 
 
 
 
 
 
Purmerend, …………-………..- 2018 
 
 
Stichting CPOW/MOP 
 
 
 
 
 
Bestuur, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting CPOW/MOP 
Wielingenstraat 111 
1441 ZN Purmerend 
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Overige gegevens 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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Gegevens over de rechtspersoon 
 
GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON   

        
Naam: Stichting CPOW/MOP  
         
Adres: Wielingenstraat 111, 1440 AA  Purmerend 

         
Telefoon: 0299-479699  
         
E-mailadres: info@cpow.nl  
         
Internetsite: www.cpow.nl  
         
Bestuursnummer: 41012/79796  
         
Contactpersoon: S. Sneeuw  
Telefoon: 0299-479699       
E-mailadres: s.sneeuw@cpow.nl  
         
BRIN-nummers: 06TL De Hoeksteen      
 06ZX St. Sebastianus      
 07AH De Trimaran       
 07LO De Rietlanden      
 07SC De Blauwe ster      
 09QC De Binnendijk      
 09XL Kawama-Trifolium      
 11QV t Prisma       
 12BP Toermalijn       
 12KT Klim-Opschool      
 22FC Het Baken       
 23TB De Vlieger       
 23XJ Het Plankier       
 26AR De Marimba/de Venne      
 22OD Montessorischool Purmerend     
 

 
       

 
 


