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Voorwoord 
 
Dit is het Jaarverslag 2016 van SPO Utrecht. SPO Utrecht is de Stichting openbaar Primair Onderwijs 
Utrecht: de organisatie voor alle openbare scholen voor primair onderwijs in Utrecht. In 2016 telde SPO 
Utrecht 35 openbare scholen, waar ruim 1.100 personeelsleden het onderwijs voor circa 10.000 kinderen 
in de stad Utrecht verzorgden. 
 
Het geven van goed onderwijs is de primaire taak van SPO Utrecht. Om dat te realiseren werken we 
met een meerjaren Koersplan, waarin de doelen zowel op bestuurs- als schoolniveau geformuleerd zijn. 
De activiteiten die gericht zijn op het behalen van de gestelde doelen, worden jaarlijks in een SPO 
jaarplan opgenomen. Scholen werken met een meerjaren Schoolplan en een jaarplan.  
 
Wij willen onze waardering uitspreken voor de vele collega’s die binnen SPO Utrecht dagelijks met veel 
kennis en inzet hun werkzaamheden verrichten. Samen maken zij het onderwijs van SPO Utrecht en 
zorgen zij ervoor dat kinderen op een SPO-school een fijne en leerzame tijd hebben. Dat is een 
geweldige prestatie! 
 
Met dit jaarverslag laat SPO Utrecht zien waar zij staat en legt zij verantwoording af voor haar werk aan 
allen die bij SPO Utrecht betrokken zijn. In een korte terugblik per hoofdstuk wordt aangegeven welke 
speerpunten er in 2016 waren. Deze speerpunten zijn ook in het Koersplan 2014-2018 en in de 
meerjarenbegroting 2016-2020 opgenomen.  
 
 
Wij hopen dat u het jaarverslag met genoegen zult lezen en dat het u inzicht geeft in de aanpak en de 
resultaten van SPO Utrecht. 
 
Namens SPO Utrecht, 
 
 

Elske Overgoor       Thea Meijer en Eric van Dorp, 
Voorzitter Raad van Toezicht     College van Bestuur 
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Algemene opmerking vooraf  

Het jaarverslag van SPO Utrecht wordt samengesteld op grond van de financiële jaarafsluitingen van 
35 scholen en het bestuurlijk deel. Hoewel wij een beleidsrijke begroting  als uitgangspunt hebben, is 
die koppeling niet direct zichtbaar in de begroting en jaarrekening. Immers, 85% van middelen betreft 
salariskosten voor mensen werkzaam in het primaire proces. De uitwerking van doelen wordt veelal 
bereikt door de wijze waarop mensen hun werkzaamheden vervullen. Doelgericht werken heeft dan 
ook vaak meer te maken met de inhoudelijke invulling van het werk, dan met het substantieel 
veranderen van de inzet van de middelen. De koppeling tussen doelstelling en specifiek aanwijsbare 
middelen in dit jaarverslag is daarom niet direct herleidbaar naar de jaarrekening, maar geeft een 
indicatie van financiële inzet per onderdeel. 
 

  

Document waarop het KPMG-rapport 17X00152745UTR/0001157595 d.d. 28 juni 2017 (mede) betrekking heeft.



   
 

 
 Jaarverslag 2016 SPO Utrecht  5 
 

Scholen, bestuur en organisatie 
 
De scholen 
SPO Utrecht telde in 2016 35 scholen waarvan 30 scholen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal 
basisonderwijs, 3 scholen voor speciaal onderwijs en de Internationale School Utrecht. SPO Utrecht kent 
een verscheidenheid aan scholen en schoolconcepten en biedt ruimte voor verschillende werkwijzen en 
werksferen. In elke wijk van de stad Utrecht staan één of meerdere openbare scholen. Op 1 oktober 
2016 telde SPO Utrecht 10.395 leerlingen (1 oktober 2015 10.336 leerlingen). Op de scholen werken 
ruim 1.100 personeelsleden aan goed onderwijs.  
Elke school wordt geleid door een directeur die integraal verantwoordelijk is voor goed onderwijs op de 
school. In 2016 was er interne mobiliteit onder directeuren; zittende directeuren solliciteerden op interne 
vacatures en gingen aan de slag op de prof. Kohnstammschool, obs De Klim en obds Puntenburg. Dat 
leidde tot vacatures op de Jenaplanschool Wittevrouwen, de Maaspleinschool en de obs Vleuterweide. 
De eerste twee vacatures werden in 2016 vervuld, de laatste in 2017.  
 
De stichting  
De opdracht en bevoegdheden van de stichting zijn door de Utrechtse gemeenteraad in 2003 vastgelegd 
in de statuten van SPO Utrecht. SPO Utrecht onderschrijft de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. De 
taken en bevoegdheden van het bestuur en de directeuren zijn vastgelegd in een managementstatuut. 
De stichting wordt bestuurd door het bestuur (College van Bestuur). Het bestuur bestond in 2016 uit 
Thea Meijer (voorzitter, 0,9 fte) en Eric van Dorp (lid, 1 fte).  
 
Bestuurskantoor 
Raad van Toezicht en bestuur werden in 2015 ondersteund door secretaris Ellen Groten (0,8 fte). Het 
bestuur en het schoolmanagement werden ondersteund door de medewerkers van het bestuurskantoor. 
De vaste staf bestond in 2016 uit: 0,8 fte directeur kwaliteitszorg, 1 fte directeur professionalisering, 
4,4 fte beleidsadviseurs (onderwijs, financiën, personeel en huisvesting); 1,6 fte medewerkers personele 
zaken, 1 fte interim-directeur in eigen dienst, 0,7 fte secretaresse, 1 fte receptioniste en 0,8 fte 
coördinatie vakleerkrachten gymnastiek, 0,6 fte medewerkers juridische zaken en 0,8 fte directeur SPO 
PRO. 
 
Visie en missie 
Als openbaar schoolbestuur staat SPO Utrecht voor de algemene uitgangspunten van het openbaar 
onderwijs: bestuurlijke openbaarheid, algemene toegankelijkheid en actieve pluriformiteit. 
SPO Utrecht verzorgt goed onderwijs voor alle leerlingen, de kern van het bestaansrecht van onze 
scholen. Het bieden van optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen staat centraal in het dagelijkse 
werk binnen de stichting. De kwaliteit van het onderwijs is dan ook een belangrijk thema in de missie 
en visie van de organisatie. De kernpunten in de missie “Goed onderwijs voor elk kind” richten zich op 
aspecten van kwalitatief goed onderwijs. Elke SPO-school: 

• biedt een goede structuur 
• zorgt voor een goed pedagogisch klimaat 
• biedt goed onderwijs 
• voedt kinderen op tot burger in de Nederlandse samenleving 

 
Cultuur en werkklimaat 
Verantwoordelijkheid, inspiratie, zorg en respect zijn sleutelwoorden binnen SPO Utrecht: in de klas, in 
de school en binnen de organisatie als geheel. Van alle medewerkers wordt gevraagd dat zij deskundig 
zijn, professioneel betrokken, ontwikkelgericht en dat zij het vermogen hebben om in te kunnen spelen 
op een veranderende omgeving en een gezond gevoel hebben voor wat haalbaar is. 
 
Als grote onderwijsorganisatie streeft SPO Utrecht naar maatwerk op schoolniveau waar mogelijk en 
naar centrale aansturing waar nodig. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden bewust in de 
basis van de organisatie gelegd waar dat kan. Binnen de school worden taken en bevoegdheden 
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verdeeld op basis van deskundigheid, affiniteit en ontwikkelingsmogelijkheden van personeel. De 
gekozen schoolorganisatie past bij de wijze waarop de school de onderwijsdoelen wil bereiken. 
 
Communicatie 
SPO Utrecht streeft naar een open communicatie en korte lijnen binnen de organisatie. Niet alleen 
binnen de scholen maar ook bovenschools. Veel informatie staat op onze website www.spoutrecht.nl . 
 
Medezeggenschap 
Personeel en ouders hebben de mogelijkheid om actief mee te denken over beleid van SPO Utrecht. 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin personeel en ouders vertegenwoordigd zijn. 
De MR heeft inspraak op specifieke aangelegenheden van de school, het MR reglement regelt taken en 
bevoegdheden. De directeur van de school treedt op als vertegenwoordiger vanuit het bevoegd gezag 
en is dus zelf geen lid van de MR. 
Elke medezeggenschapsraad is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR) door een ouder of een personeelslid. De GMR heeft inspraak op het algemene beleid van SPO 
Utrecht, dat geldt voor alle scholen. Het College van Bestuur had periodiek contact en vooroverleg met 
het dagelijks bestuur van de GMR, bestaande uit de voorzitter en de secretaris. In het vooroverleg 
werden de agenda's van de vergaderingen voorbesproken. De GMR kwam in 2016 vier keer bijeen en 
besprak onder meer de volgende zaken: het meerjarenonderhoudsplan, de voorjaarsnota, de GMR-
begroting, het SPO Utrecht Functieboek, de begroting van SPO Utrecht en de meerjarenbegroting 2016-
2020, het GMR-jaarverslag, het vakantierooster en de SPO-toetskalender.  
Het dagelijks bestuur van de GMR bestond in 2016 uit voorzitter  Mirjam van den Berg, ouder van de 
Rietendakschool en secretarissen Johan van der Pol, leerkracht van obs Oog in Al (tot oktober 2016) en 
Robin Heijman, leerkracht Dr. Bosschool (vanaf oktober 2016). 
Eén van de bestuurders is een deel van elke vergadering van de GMR aanwezig voor informatie, 
toelichting en overleg. Ook komen er regelmatig gasten op uitnodiging van de GMR of CvB toelichting 
geven over bepaalde onderwerpen, zoals de adviseur huisvesting over het meerjarenonderhoudsplan. 
 
Klachten 
In 2016 zijn door het bestuur 5 (2015: 7) klachten behandeld, waarvan 3 ingediend waren door een 
personeelslid en 2 door ouders. Eén klacht is gegrond verklaard, twee klachten zijn deels gegrond 
verklaard, één klacht is ongegrond verklaard en één klacht was niet ontvankelijk.  
Bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs zijn twee (2015: 4) klachten ingediend, beide zijn 
ongegrond verklaard.  
Een beroep dat bij de Rechtbank is ingediend tegen een verwijderingsbesluit van het bestuur is 
ongegrond verklaard. 
Een klacht die is ingediend bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs was in 2016 nog niet 
behandeld, evenals een klacht welke is ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens.  
 
Meerjarenbeleid: het Koersplan 2014-2018 
SPO-scholen streven ernaar om goed onderwijs te geven en een plezierig en professioneel werkklimaat 
te bieden voor het personeel. In het schoolplan staat het meerjarenbeleid van de school geformuleerd 
om dit te bereiken. Het bestuur ondersteunt de scholen met het SPO beleid. SPO beleid wordt voorbereid 
door werkgroepen, waarin directeuren, stafmedewerkers en specialisten participeren. SPO Utrecht werkt 
met een strategisch meerjarenbeleidsplan (het Koersplan).  
Kort samengevat richt het Koersplan zich op de realisatie van een duurzaam breed onderwijsaanbod, 
gebaseerd op een duidelijke pedagogische visie. Doel is dat kinderen goede basisvaardigheden 
ontwikkelen en gestimuleerd worden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, waarbij extra aandacht 
uitgaat naar het integreren van nieuwe technologie en 21e eeuwse vaardigheden in het 
onderwijsaanbod en de onderwijsaanpak.  
 
Administratiekantoor 
In verband met het aflopende contract voor het administratiekantoor en de daarvoor geldende 
aanbestedingsregels heeft SPO Utrecht in 2016 het contract voor het administratiekantoor opnieuw en 
Europees aanbesteed.  
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Jaarverslag Raad van Toezicht  

Inleiding 
De Raad van Toezicht (RvT) van SPO Utrecht ziet er op toe dat de doelstellingen worden behaald die 
wettelijk en maatschappelijk van SPO Utrecht worden verwacht, en dat de algemene gang van zaken 
plaatsvindt op een te verantwoorden wijze. SPO Utrecht is er voor elk kind in Utrecht en directe 
omgeving in de basisschoolleeftijd, dan wel in de leeftijd vanaf ongeveer 12 jaar voor kinderen die 
wettelijk toelaatbaar zijn voor het voortgezet speciaal onderwijs. Het doel is dat elke leerling maximale 
emotionele en verstandelijke ontwikkeling en maximale ontwikkeling van creativiteit bereikt en de 
noodzakelijke kennis en sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden verwerft, passend bij de eisen 
van de samenleving. Zijn ontplooiing biedt bovendien optimale aansluiting op het vervolgonderwijs.  
Ook ziet de RvT erop toe dat het College van Bestuur (CvB) SPO Utrecht op adequate wijze bestuurt 
op het gebied van onderwijs, kwaliteit, huisvesting, financiën en bedrijfsvoering. En de RvT bewaakt 
dat onder bestuur van het CvB geen beleid wordt gevoerd of praktijken plaatsvinden die onwettig zijn, 
in strijd zijn met de statuten, in strijd zijn met de gangbare ethische opvattingen of het gezond 
verstand.  
Het toezicht vindt integraal plaats. De RvT gebruikt een toezichtkader (hierna beschreven) en de code 
Goed Bestuur van de PO Raad als leidraad voor haar toezichthoudende taak. 
 
Omvang en samenstelling  
De RvT bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. De leden nemen zitting voor een termijn van 4 
jaar. Zij treden af volgens een door de Raad vastgesteld rooster. Ze zijn herkiesbaar na de eerste 
termijn van 4 jaar. Leden van de RvT kunnen niet langer dan 8 jaar aaneengesloten zitting hebben in 
de RvT.   
De samenstelling van de RvT is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en het CvB onafhankelijk 
en kritisch kunnen opereren. Binnen de RvT zijn verschillende expertisegebieden vertegenwoordigd, 
waaronder financiële, juridische en onderwijsinhoudelijke expertise. 
 
In 2016 bestond de RvT uit:  
Naam 
(geboorte-
jaar)   

Rol in RvT  Hoofdfunctie in 
2016  

Benoemd 
op voor-
dracht van  

Benoemd 
tot  

Aftredend 
(herkies-
baar tot)  

Peter 
Wouters  

Voorzitter en 
werkgevers-
commissie  

Partner bij 
Change 
Management 
Consultants  

RvT  01-03-2015, 
herbenoemd  

2017  

Ben Noy   Lid en lid 
auditcommissie  

Directeur private 
banking Van 
Lanschot Bankiers  

RvT  01-06-2019  2023  

Heleen 
Dammingh    

Lid   
  

Partner bij Van 
Bladel advocaten   

RvT  01-03-2016  2020  

Nikki Hoop  Lid  
  

Managing 
Consultant 
Capgemini 
Consulting  

RvT  01-03-2015, 
herbenoemd  

2017  

Albert Jan 
Krikke  

Lid en lid 
Werkgevers-
commissie  

Regiodirecteur 
Wellantcollege  

GMR (O)  01-03-2015, 
herbenoemd  

2019  

Bert 
Lubbinge  

Lid  Eigenaar Ayudar  GMR  01-06-2019  2023  

Martin van 
Reeuwijk  

Lid, vice-
voorzitter en 
lid auditcie.  

Trainer/Consultant 
APS, projectleider 
CvTE 

GMR (O)  01-03-2015, 
herbenoemd  

2019  
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In 2016 is de werving opgestart voor een nieuwe voorzitter en een nieuw lid in verband met het 
aftreden van Peter Wouters en Nikki Hoop per 1 maart 2017. Op 6 december 2016 heeft de RvT 
besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen per maart 2017 Elske Overgoor en Patrick van Aart 
als resp. voorzitter en lid te benoemen. 
 
Werkwijze en toezichtkader  
De RvT houdt op actieve wijze het interne toezicht op de organisatie. Op basis van de principes van 
Policy Governance heeft de RvT ijkpunten vastgesteld, waarop het interne toezicht gebaseerd is. Deze 
ijkpunten omvatten de hoofdonderwerpen behandeling leerlingen en omgang met ouders, interne 
organisatie, structuur en processen, financiën, huisvesting en personeel.  
De RvT vervult tevens de werkgeversrol voor de bestuursleden en is adviseur en sparringpartner voor 
het bestuur.   
De taken van de RvT zijn expliciet beschreven in de statuten van SPO Utrecht en het hierop 
gebaseerde reglement van de RvT.   
Informatiebronnen die de RvT hanteert in het uitvoeren van haar taak zijn rapportages van het CvB, 
inspectierapporten, benchmarks, media, eigen waarnemingen, schoolbezoeken, het 
accountantsverslag en overleg met de accountant, gesprekken met leidinggevenden en medewerkers 
van SPO Utrecht en gesprekken met stakeholders als gemeente en andere besturen.  
De RvT werkt met twee commissies; een werkgeverscommissie en een auditcommissie. Beide 
commissies functioneren als adviescommissie voor de RvT. De leden van de RvT komen tot een eigen 
oordeel, gehoord hebbende de adviezen en bevindingen van de commissies.  
Tevens zijn twee leden van de RvT vertegenwoordigd in de Commissie van Toezicht van de 
International School Utrecht. 
 
Werkzaamheden en beoordeling 
In 2016 kwam de RvT vijf keer bijeen voor een vergadering, in het bijzijn van het CvB. De 
vergaderingen vonden plaats op basis van een vooraf vastgestelde inhoudelijke jaarplanning, met 
specifieke agendapunten, themabesprekingen en presentaties. Daarnaast hadden de voorzitter en 
vice-voorzitter van de RvT regelmatig bilateraal (voor)overleg met het CvB. In 2016 organiseerde de 
RvT twee studiedagen, één in het voorjaar en één in het najaar en twee informele bijeenkomsten.  
In 2016 is de auditcommissie verschillende keren bijeen geweest, in het bijzijn van het bestuurslid 
met financiën in portefeuille en de controller. Aan de orde waren onder andere:  

• de jaarrekening 2015, het accountantsverslag en de adviesbrief van de accountant;  
• de begroting 2017 en de externe ontwikkelingen in relatie tot de prognose en de 

meerjarenbegroting vanaf 2017;  
• de keuze voor een nieuwe accountant.  

In 2016 heeft de werkgeverscommissie de volgende onderwerpen ter hand genomen:  
• het voeren van een functioneringsgesprek met beide leden van het CvB;  
• toepassing van de nieuwe CAO bestuurders PO 2016; 
• werving en selectie van voorzitter en lid voor de RvT.  

De bestuurders werden conform de CAO bestuurders PO 2016 gehonoreerd.  
 
Puntsgewijs kwamen, naast de jaarlijks terugkerende ijkpunten, de volgende onderwerpen in de 
vergaderingen van de RvT aan de orde.  
Goedkeuring is verleend aan: 
• de jaarrekening 2015; 
• de begroting 2017, waarbij kennis is genomen van de meerjarenbegroting 2018-2022; 
• het afstoten van enkele gronden en gebouwen die, vanwege nieuwbouw elders, niet meer nodig 

zijn voor het onderwijs van SPO Utrecht. 

Besloten is om: 
• mevrouw Elske Overgoor en de heer Patrick van Aart voor te dragen aan de gemeenteraad als 

resp. voorzitter en lid van de RvT; 
• KPMG aan te stellen als accountant met ingang van het controlejaar 2017. 

  

Document waarop het KPMG-rapport 17X00152745UTR/0001157595 d.d. 28 juni 2017 (mede) betrekking heeft.



   
 

 
 Jaarverslag 2016 SPO Utrecht  9 
 

Besproken zijn: 
• de vormgeving van de administratieve organisatie. Mede als gevolg van de overgang naar een 

nieuw administratiekantoor en de groei van de omvang van de organisatie (gerekend naar scholen, 
leerlingen en personeel), is besproken welke consequenties het uit- of inbesteden van 
administratieve werkzaamheden voor de organisatie zou hebben; 

• Bijzondere aandacht is er geweest voor het binnenklimaat van een aantal multifunctionele 
gebouwen in Leidsche Rijn. De RvT heeft waardering voor de inzet die de gemeente nu pleegt om 
het binnenklimaat in deze gebouwen op een verantwoord niveau te brengen, en heeft tegelijkertijd 
haar zorg uitgesproken over de voortgang van dit proces; 

• De groei en huisvesting van de International School Utrecht. Dat de definitieve huisvesting van de 
ISU vooralsnog uitblijft baart de RvT grote zorgen.  

De RvT heeft ten aanzien van het bestuur in zijn algemeenheid en de bovengenoemde punten in het 
bijzonder zijn vertrouwen in het CvB uitgesproken.  
 
Horizontale verantwoording   
Op diverse manieren is de RvT met stakeholders van SPO Utrecht in overleg.  
De RvT heeft twee overlegmomenten met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR); 
eenmaal bezoekt het dagelijks bestuur van de GMR de RvT, en eenmaal bezoekt een aantal RvT-leden 
de GMR-vergadering. 
Tevens is er een jaarlijks overleg met de wethouder Onderwijs van de gemeente Utrecht.  
Tijdens de studiedag in maart bezoeken de RvT-leden een 6-tal scholen. Leden van de RvT zijn ook 
aanwezig bij een deel van de tweedaagse studiebijeenkomsten van het directeurenoverleg (DOPO).   
Ten behoeve van de eigen ontwikkeling heeft de RvT een tweetal studiedagen georganiseerd. Tijdens 
deze dagen werden schoolbezoeken afgelegd en werd gesproken over casuïstiek en het eigen 
functioneren van de RvT. Daarnaast volgden leden cursussen of hebben het VTOI-jaarcongres 
bezocht. Alle leden zijn lid van de VTOI.   
  
Honorering en professionalisering  
De vergoeding van de leden van de RvT sluit aan bij de landelijke adviesregeling van de Vereniging 
van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI)1 en past binnen de Wet Normering 
Topinkomens. De basis van de honorering van de toezichthouders bleef ongewijzigd ten opzichte van 
voorgaande jaren.   
De vergoeding van de leden van de RvT bedroeg in 2016 (bedragen in euro’s, ):   
 
Naam  Rol in RvT  Honorering  

(bedrag excl. BTW) 
Peter Wouters  Voorzitter en lid 

werkgeverscommissie  
€ 8.000,=  

Heleen Dammingh  Lid en lid werkgeverscommissie 
  

€ 4.500,=  

Nikki Hoop  Lid  
  

€ 3.500,=  

Albert-Jan Krikke  Lid, lid CvT ISU en lid 
werkgeverscommissie   

€ 5.500,=  

Martin van Reeuwijk  Lid, vice-voorzitter, lid CvT ISU 
en lid auditcommissie   

€ 5.500,=  

Ben Noy  Lid, auditcommissie  € 4.500,=  
Bert Lubbinge  Lid  € 3.500,=  
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Organogram  
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1. Goed passend onderwijs voor ieder kind 
Om goed onderwijs te geven steekt SPO Utrecht circa 95% van haar middelen rechtstreeks in de 
scholen. De directeur van de school is verantwoordelijk voor de inzet van deze middelen ten behoeve 
van de school. In de schoolbegroting en het schoolformatieplan wordt deze inzet verantwoord. De 
inzet van personeel gebeurt binnen het kader van de cao PO en de wettelijke verplichtingen tot het 
aantal lesuren voor leerlingen. 
 
SPO Utrecht geeft goed onderwijs. Daar wordt door SPO-personeel dagelijks aan gewerkt. Wat goed 
onderwijs is, is moeilijk te definiëren. Er is geen recept voor, maar er is wel veel informatie over wat 
werkt, wat zou kunnen werken en wat meestal niet werkt. SPO Utrecht vindt het belangrijk dat kennis 
over goed onderwijs goed wordt benut. Daarbij geldt ook: onderwijs = mensenwerk. De leraar is een 
belangrijke factor als het gaat om kwaliteit, de interactie tussen leraar en leerling is van grote invloed 
op wat het kind leert. Daarom vindt SPO Utrecht de kwaliteit van leraren belangrijk. 
SPO-scholen werken actief aan schoolontwikkeling en kwaliteitszorg. Het schoolplan en jaarplan van 
de school zijn daarbij richtinggevend. Elke school heeft eigen speerpunten en accenten, passend bij 
de situatie van de school. In dit jaarverslag gaan we vooral in op de realisatie van school-
overstijgende gezamenlijke doelstellingen. 
SPO Utrecht werkt zowel op school- als op bestuursniveau aan de uitwerking van het Koersplan 2014-
2018. In het Koersplan ligt het accent op de schoolontwikkeling waarin de 21e eeuwse vaardigheden 
centraal staan. Als randvoorwaarden zijn daarvoor van belang: ouderbetrokkenheid, personeelsbeleid, 
kwaliteitsbeleid, onderwijshuisvesting en het samenwerken met gemeente en andere 
maatschappelijke partners.  
De wijze waarop door ons aan het realiseren van de doelen voor de komende periode wordt gewerkt, 
wordt jaarlijks geconcretiseerd in een jaarplan. Het jaarplan is richtinggevend voor de werkzaamheden 
van staf en bestuur.  
In het jaar 2016 werd specifiek ingezet op het realiseren van onderstaande speerpunten en doelen, 
naast de reguliere werkzaamheden van SPO Utrecht. 
 
21e eeuwse vaardigheden 
In het Koersplan ligt de focus m.b.t. onderwijs, innovatie en professionalisering op 21ste  eeuwse 
vaardigheden. Kort samengevat werken SPO-scholen de komende jaren aan een duurzaam breed 
onderwijsaanbod, gebaseerd op een duidelijke pedagogische visie. Doel is dat kinderen goede 
basisvaardigheden ontwikkelen en gestimuleerd worden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, waarbij 
extra aandacht uitgaat naar het integreren van nieuwe technologie en 21ste eeuwse vaardigheden in 
het onderwijsaanbod en de onderwijsaanpak. 
 
Wat hebben we bereikt? 
Alle SPO scholen hebben in 2016 in hun inhoudelijke schoolontwikkeling gewerkt rond 21ste eeuws 
leren. Er zijn binnen de SPO scholen 3 fasen van ontwikkeling  te onderscheiden, allen richting een 
vorm van onderzoekend leren door kinderen waarbij meer autonomie in het leren vorm krijgt. De 
ontwikkeling begint met goed stilstaan bij het doel, de motivatie en inspiratie, de 'Why' ; daarna volgt 
de fase van uitproberen, proeftuintjes inrichten, ervaringen opdoen en ontdekken dat het werkt, 
waardevol is. In de laatste fase, die de voorhoede scholen nu bereikt hebben, gaat het om inbedding 
van 21 ste eeuws leren in het gehele onderwijs: structuur, leerlijnen, doorlopende lijn en monitoring 
zijn dan aan de orde.  
 
Wat hebben daarvoor gedaan? 
- De DOPO werkgroep 'Onderwijsinnovatie' is binnen de SPO structuur gepositioneerd als aanjager en 
verbinder bij dit onderwerp. 
- Zij organiseren voor de specialisten ‘leren in de 21ste eeuw’ netwerkbijeenkomsten en uitwisseling-
bijeenkomsten tussen alle scholen; samen leren en van en met elkaar leren is juist bij dit onderwerp 
de meest geschikte vorm. binnen het DOPO zorgt de werkgroep regelmatig voor nieuwe informatie en 
inspiratie. 
- In 2016 is een nieuw jaartraject 'Leren in de 21ste eeuw' gestart. In aansluiting op de drie eerdere 
trajecten in 2010, 2012 en 2014, stelden we vast dat na personele wisselingen, met name in de 
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directie, er extra activiteiten nodig zijn om beloftevolle ontwikkelingen te stimuleren. Met dit nieuwe 
traject krijgen 9 scholen hierin weer een hernieuwde impuls. 
- We houden landelijke en internationale ontwikkelingen scherp in het oog. Zodra we kansen 
zien, proberen we die te verbinden met SPO-scholen (b.v. LeerKRACHT, Peter Senge ) 
 
Wat heeft dat gekost?  
Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016
Personeel: CvB , Dir professionalisering € 5.000 € 5.000
Externen € 20.000 € 20.000
Totaal € 25.000 € 25.000  
 
Ouderbetrokkenheid 
Onderwijs biedt kinderen veel kansen voor ontwikkeling en ontplooiing. Maar het succes van de 
kinderen hangt ook af van de goede samenwerking tussen school en de ouders van leerlingen. Ouders 
hebben immers veel invloed op de ontwikkeling van hun kinderen. 
Vanuit die optiek onderschrijft SPO Utrecht de ambitie van de Utrechtse Onderwijs Agenda ten 
aanzien van ouderbetrokkenheid: 
 
“Om de ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren is er expliciet een 
rol voor ouders weggelegd. Ouders zijn samen met school en andere maatschappelijke partners 
verantwoordelijk voor een positief pedagogisch klimaat waarin kinderen opgroeien. Onder 
ouderbetrokkenheid verstaan we: ouders die hun rol opnemen in het ondersteunen van hun kind ten 
behoeve van zijn ontwikkeling thuis, op school en in de wijk. Ouderbetrokkenheid is het geheel van 
houding en activiteiten van ouders dat aantoonbaar bijdraagt aan een goede ontwikkeling (start), 
schoolloopbaan en sociaal maatschappelijk functioneren van het kind.” 
 
Wat hebben we bereikt? 
Alle scholen van SPO Utrecht zijn zich bewust van de ingrediënten voor goede ouderbetrokkenheid: 
samenwerking, gezamenlijkheid, wederkerigheid en wederzijdse respect en vertalen dit naar een 
eigen visie op en vormgeving van ouderbetrokkenheid. Onze scholen hebben in de samenwerking met 
ouders aandacht voor de volgende aspecten: 
• een  professionele communicatie met ouders, waarbij  wederzijdse verwachtingen ten 
aanzien van 
   ouderbetrokkenheid expliciet gemaakt;  
• er wordt  rekening gehouden met verschillen tussen ouders en hun mogelijkheden;  
• er wordt  gelegenheid geboden voor ontwikkelingsmogelijkheden en inspiratiemomenten. 
 
Wat hebben daarvoor gedaan? 
- SPO Utrecht participeerde aan de tafel `Samenwerken met ouders' van de Utrechtse 
Onderwijs Agenda. Met deze partners van de Utrechtse Onderwijs Agenda is gewerkt aan een 
gezamenlijke visie op,  en afspraken over op educatief partnerschap met ouders. 
- We hebben onze kennis verbreed m.b.t. ontwikkelingen t.a.v. het samenwerken met ouders 
door scholings- en informatie bijeenkomsten (o.a. voor DOPO); 
- We hebben onze klachtenregeling opnieuw vormgegeven zodat deze past bij de visie op  
samenwerken met ouders; 
 
Wat heeft dat gekost? 
Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016
Personeel: CvB , adviseur onderwijs, secreta € 7.000 € 7.500
Materieel:inhuur externen € 0 € 0
Totaal € 7.000 € 7.500  
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Kwaliteitsbeleid 
SPO-scholen werken duurzaam aan kwaliteitszorg, op basis van de kwaliteitscyclus. In 2016 hebben 
we een volgende stap gezet en gewerkt met audits. Het werken met schoolaudits houdt in dat een 
team van directeuren, specialisten en leraren een school bezoekt om de school op een 
kwaliteitsaspect feedback te geven. De school maakt voorafgaande aan het bezoek een zelfevaluatie 
als onderdeel van de kwaliteitscyclus en stelt aan de hand daarvan een aantal vragen aan het audit-
team. De school krijgt van het audit-team een spiegel voorgehouden over de stand van zaken op 
school. En kan deze input weer gebruiken voor schoolontwikkeling.  
Wij hebben ervaren dat het proces van auditing leerzaam en inspirerend kan zijn. 
 
 
Nieuw toezichtkader inspectie 
 
Wat hebben we bereikt? 
Vooruitlopend op de inzet van het nieuwe onderzoekskader van de inspectie hebben we verder 
gewerkt aan de kwaliteit op scholen. Scholen zijn hierbij vooral gestimuleerd om steeds duidelijker 
hun eigen aspecten van kwaliteit te formuleren en waar mogelijk hier schooleigen normen aan te 
verbinden.  
De scholen die vanuit het conceptkader (tot herfst 2016) en het nieuwe kader een bezoek hebben 
gekregen zijn goed geïnformeerd en begeleid bij de voorbereiding. Directeuren en IB'ers hebben 
informatie ontvangen over de nieuwe werkwijze en standaarden binnen het nieuwe onderzoekskader. 
De scholen waarover bij het kwaliteitsteam signalen waren over mogelijke terugloop van kwaliteit zijn 
intensief ondersteund door het kwaliteitsteam (voorheen A-team).  
  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 

- Bij inspectiebezoeken onvoldoende gescoorde indicatoren hebben we bovenschools 
geanalyseerd; 

- Bovenschools en op schoolniveau is er een plan van aanpak ter verbetering van de 
onvoldoende gescoorde indicatoren gemaakt; 

- Scholen die op basis van de eindresultaten van leerlingen minder goed scoorden zijn bezocht 
en ondersteund door het kwaliteitsteam. 

- de plannen van aanpak voor de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 zijn uitgevoerd. 
 
Wat heeft dat gekost? 
Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016
Personeel: Adviseur kwaliteit € 22.000 € 22.000
                       Adviseur onderwijs € 3.000 € 3.000
Kwaliteitsteam € 22.000 € 22.000
Totaal € 47.000 € 47.000  
 
Werken met audits 
 
Wat hebben we bereikt? 
In 2016 werden alle directeuren geschoold in het uitvoeren van audits onder begeleiding van een 
externe voorzitter. Door de zes leerteams van directeuren werd in 2016 één of meerdere audits 
uitgevoerd. Bij de audits brachten directeuren binnen hun leerteams een bezoek aan elkaars scholen 
aan de hand van een auditvraag van de directeur van de ontvangende school. Daarbij werd gebruik 
gemaakt van een vooraf ontvangen zelfevaluatie en documentatie passend bij de gestelde auditvraag. 
Ieder leerteam is daarbij begeleid door een extern begeleider vanuit School aan Zet. In het DOPO zijn 
de ervaringen van de eerste ronde audits met elkaar geëvalueerd en er zijn afspraken gemaakt over 
de afname van een tweede ronde audits binnen de leerteams.  
Audits staan altijd in relatie tot doelen die tevoren zijn vastgesteld. De doelen staan geformuleerd in 
jaarplannen en zijn gerelateerd aan de ijkpunten die voortkomen uit de SPO visie en andere kaders 
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zoals de inspectiestandaarden. Auditverslagen zijn door directeuren ingebracht bij hun 
ijkpuntenverantwoording en binnen de gesprekscyclus. 
Ook andere vormen van visitaties en auditing binnen en tussen scholen hebben we verder 
gestimuleerd.  
Wat hebben we daarvoor gedaan? 

- We hebben een SPO-werkwijze voor audits ontwikkeld. Daarbij zijn de audits voor directeuren 
en voor het certificeren van opleidingsscholen specifiek gedefinieerd.  

- Op alle scholen hebben interne visitaties plaatsgevonden door leerkrachten en specialisten. 
- Alle directeuren hebben een training voor het afnemen van audits gevolgd en 100% van de 

leerteams hebben een audit binnen hun leerteam uitgevoerd en geëvalueerd in 2016. 
 
Wat heeft dat gekost? 
Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016
Personeel: Adviseur kwaliteit € 11.000 € 15.000
                      Dir professionalisering € 11.000 € 6.000
Materieel: scholing voor auditoren € 10.000 € 11.000
Totaal € 32.000 € 32.000  
 
Onderwijskansenbeleid 
SPO-scholen werkten mede met gemeentelijke subsidies aan het bestrijden van achterstanden bij 
kinderen. Door onzekerheid over het financiële kader voor het achterstandenbeleid werd gekozen voor 
het continueren van het bestaande beleid ten aanzien van het werken aan onderwijsachterstanden. 
Gelukkig werd in de loop van 2016 duidelijk dat de gemeente Utrecht, ondanks de onzekerheid over 
de rijksmiddelen, het budget voor het lokale OAB beleid zou continueren in 2017. Hierdoor hebben de 
scholen van SPO Utrecht onverminderd in kunnen zetten op het bestrijden en voorkomen van 
onderwijsachterstanden. 
 
Wat hebben we bereikt? 
Een effectiever achterstandbeleid waarin voorheen gescheiden beleidsterreinen in een samenhangend 
kader bijdragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit van scholen met achterstandsleerlingen. 
 
Wat hebben daarvoor gedaan? 

- SPO Utrecht heeft deelgenomen aan stedelijk overleg met gemeente, schoolbesturen en 
Spelenderwijs om te komen tot nieuwe kaders voor het OAB beleid van 2017 tot 2020. 

- SPO Utrecht werkt actief aan behoud van middelen voor Onderwijsachterstanden. 
- SPO Utrecht heeft door middel van trajecten als coaching on the job, veel kunnen inzetten in 

het verstevigen van de vaardigheden en kennis van professionals. Dit heeft bijgedragen aan 
een verstevigde focus op het jonge kind en goede doorgaande lijnen tussen VVE, schakelen 
en LTU. 

- in 2016 zijn verschillende netwerken georganiseerd ten dienste van het verstevigen van bovenstaand 
beleid (o.a. netwerk vve- coördinatoren, netwerk specialisten jongen kind en het netwerk 
onderwijskansen van directeuren) 
 
Wat heeft dat gekost? 
Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016
 Personeel: CvB, directies, adviseur onderwij € 10.000 € 9.000
Materieel: scholing € 0 € 0
Totaal € 10.000 € 9.000  
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2. Personeel 
 
SPO Utrecht voert een integraal personeelsbeleid, dat gericht is op een aantrekkelijk en professioneel 
werkklimaat, waarin samenwerken en professionaliseren centraal staat. 
 
In 2014 is het Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs en de cao PO vastgesteld. Centraal in 
deze twee akkoorden staan de verdere professionalisering van het personeel en een strategisch HRM-
beleid afgestemd op de onderwijskwaliteit, inclusief een professioneel verzuim- en vervangingsbeleid 
en verlaging van de werkdruk.  
 
Wat zijn onze totale personele uitgaven? 
 
Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016
Salaris lasten OP lesgebonden 20.792.000€      23.018.000€          
Salaris lasten OP niet lesgebonden 16.300.000€      18.063.000€          
Salarislasten schooldir en adm 3.600.000€        3.516.000€             
Salarislasten ziektevervanging 2.250.000€        1.517.000€             
Salarislasten duurzame inzetbaarheid 820.000€            697.000€                
Salarislasten ouderschapsverlof 300.000€            246.000€                
Salarislasten bovenschoolskantoor incl interim dir 1.076.000€        1.204.000€             
Totaal 45.138.000€      48.261.000€           
 
Vanuit het Koersplan en de twee landelijke akkoorden heeft SPO Utrecht binnen het personeelsbeleid 
de volgende speerpunten in 2016 opgepakt. 
 
2.1 Professionalisering 
Professionalisering is een belangrijke pijler binnen de ontwikkeling van goed onderwijs. Teams die een 
professionele, lerende organisatie vormen, bereiken de beste resultaten met hun onderwijs en met hun 
school. 
 
Wat hebben we bereikt? 
Teams die een professionele, lerende organisatie vormen, bereiken de beste resultaten met hun 
onderwijs en met hun school. In 2016 hebben  veel SPO-scholen hierin een (vervolg) stap gezet: 

• een leven lang leren krijgt vorm in schoolteams op verschillende manieren oa door het volgen 
van post HBO opleidingen en/of master opleidingen door specialisten in LB functies; 

• door professionalisering van de onderbouw coördinatoren heeft er een stevige kwaliteitsimpuls  
plaatsgevonden in de onderbouw ( groep 1 en 2) van ruim 20 scholen; 

• inmiddels zijn 28 SPO directeuren, geregistreerd register directeur (RDO) bij het 
schoolleidersregister, bij het professionaliseren van schoolleiders krijgen het 
schoolleidersregister en ook de nationale schoolleiderstop steeds meer een plaats; 

• voor professionalisering van leerkrachten stimuleren we het gebruik van de lerarenbeurs, het 
lerarenregister (in oprichting) en het leraren ontwikkel fonds (LOF).  

 
Wat hebben daarvoor gedaan? 

• stimuleren van het vormen van een lerende organisatie op alle niveaus : via netwerken, 
leerteams, in company opleidingstrajecten organiseren, individuele begeleiding en coaching; 

• een jaartraining georganiseerd en mee vormgegeven "Kwaliteitsimpuls Educatie Jonge Kind" 
waarmee met subsidie van de gemeente Utrecht, de kwaliteit van het spelend leren in de 
onderbouw van de deelnemende scholen flink verhoogd is; 

• directeuren van scholen worden gestimuleerd en gevolgd in hun professionele ontwikkeling, de 
grootste groep is inmiddels geregistreerd; waar dit nog niet het geval is, wordt dit gestimuleerd. 
Deelname aan het audit traject en scholing kan door SPO directeuren gebruikt worden voor hun 
herregistratie; 
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• Van en met elkaar leren: zowel binnen het directieberaad, maar ook in andere interne 
netwerken stimuleren we leren van elkaar, bv rond Leren in de 21 eeuw via 
uitwisselingsbijeenkomsten. 

 
Wat heeft dat gekost? 
 
Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016
Personeel: Dir professionalisering € 15.000 € 15.000
                       Personeelsadviseur € 8.000 € 0
Externen voor netwerken en leerteams € 15.000 € 15.000
                       Vierslagleren € 9.000 € 0
Totaal € 47.000 € 30.000

 

 
2.2. Werkgelegenheidsbeleid  
 
Wat hebben we bereikt? 
Door het tekort aan (afgestudeerde) leerkrachten hebben we voor de zomervakantie van 2016 een 
aantal maatregelen moeten nemen om (vervangings)vacatures voor het schooljaar 2016-2017 in te 
kunnen vullen.  
 
Wat hebben daarvoor gedaan? 

• We hebben nieuwe afspraken gemaakt over de verdeling van de middelen ERD. Hierdoor werd 
het mogelijk om een pool voor talenvolle leerkrachten: SPO PRO (13 FTE) op te zetten onder 
leiding van een directeur en 2 schoolopleiders; 

• Daarnaast hebben we SPO FLEX opgericht om de kwaliteit en kwantiteit van de vaste invallers 
en losse invallers te vergroten. 

 
Wat heeft dat gekost? 
Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016
Personeel: Personeelsadviseur € 5.000 € 10.000
Aansturing PRO en FLEX € 20.000
Totaal € 5.000 € 30.000  
 
2.3 Opleiden 
 
Wat hebben we bereikt? 
Met de HU Pabo werd de samenwerking steviger. Zowel in de Opleidingsraad (overleg bestuurders met 
directie van HU Pabo)  als het BOIS (overleg bovenschools schoolopleiders met coördinatoren 
werkplekleren) leverde SPO Utrecht een bijdrage. Schoolopleiders worden goed meegenomen in het 
nieuwe curriculum. Samen werkten we aan een onderzoek naar de beste lesvoorbereiding van studenten 
en startende leraren. In de zomer van 2016 was de instroom in de Pabo van nieuwe studenten 
verontrustend laag: we zijn nu actief betrokken met de werving van nieuwe Pabo-studenten.  
SPO Utrecht werkte met 17 van haar scholen in het samenwerkingsproject met de Pabo. We willen 
bereiken dat vanuit deze samenwerking de inductiefase van startende leerkrachten en de begeleiding 
hiervan door de schoolopleider opnieuw wordt vormgegeven. 
In 2016 werd bij vijf SPO scholen de interne audit opleidingsschool gedaan: Maasplein, Wittevrouwen, 
Zand, Klimroos en Herderschêe zijn nu ook gecertificeerd opleidingsschool. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 

• Deelname en samenwerking in de opleidingsraad, het BOIS, het samenwerkingsproject. Verdere 
implementatie van opleiden in school in de SPO: nieuwe scholen ondersteunen bij het opzetten, 
aankomend opleidingsscholen ondersteunen bij het werken aan de standaard; 
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• Het interne audittraject opleidingsschool geëvalueerd en bijgesteld. In 2017 wordt de audit 
gedaan bij: Kleine Dichter, Kees Valkenstein, Dalton Pieterskerkhof, Rietendakschool en Dr 
Bosschool; 

• Met het starten van de SPO PRO Talentenpool werd een goede afstemming tussen beleid, 
afspraken en acties van de schoolopleiders vanuit SPO PRO en de schoolopleiders van de 
scholen noodzakelijk. Via het netwerk krijgt deze afstemming inmiddels vorm. Daarnaast wordt 
vanuit SPO PRO nu hard gewerkt aan gemoderniseerd inductiebeleid voor SPO Utrecht. 

 
Wat heeft dat gekost? 
Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016
Personeel: Dir professionalisering € 15.000 € 15.000
                       Coordinator vakleerlkr.gymn
Materieel: Audits OIS € 10.000 € 2.000
                       Nieuwe schooll opleiden
Totaal € 25.000 € 17.000

 

 
 
2.4. Invoering cao PO 
 
Wat hebben we bereikt? 
Per 1 augustus 2016 is op elke school de cao PO 2014-2015 verder ingevoerd. 
 
Wat hebben daarvoor gedaan? 
Het huidig Integraal Personeelsbeleid (IPB) is op het onderdeel introductie en begeleiding startende 
leerkrachten verder ontwikkeld samen met SPO FLEX en SPO PRO. 
 
Wat heeft dat gekost? 
Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016
Personeel: Personeelsadviseur 10.000€              10.000€                     
Directeur SPO PRO 5.000€                 2.500€                       
Totaal 15.000€              12.500€                     
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Personele kengetallen  
 
Hieronder staan de belangrijkste personele kengetallen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
onderwijs ondersteunend personeel (OOP), onderwijzend personeel (OP), directies (DIR), geslacht en 
leeftijd. Voor de getoonde gegevens is gebruik gemaakt van het personeelsbestand per 31 december 
2016.  
 

Personeelsoverzicht man/vrouw per leeftijdscategorie   

 

 

     
  
  
In 2016 was 63% van het personeel jonger en 37 % ouder dan  45 jaar. In 2015 waren de 
percentages  even hoog. In 2016 is 17% van het personeel man. In 2015 was dat ook 17%.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som van #Mdw Geslacht
Lt groep Man Vrouw Eindtotaal
0-24 5 54 59
25-34 64 345 409
35-44 41 286 327
45-54 40 188 228
55-59 23 90 113
60 en ouder 42 77 119
Eindtotaal 215 1040 1255
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Personeelsoverzicht per schaal   in Fte 
 

 
 
 
In 2016 heeft 39% van het onderwijzend personeel de LB of LC  schaal. In 2015 was dat  ook 39% 
Het streven is om 46% van het onderwijzend personeel benoemd te hebben in een LB schaal. 
Dit is conform de afspraken in de cao.  
 
Ziekteverzuim cijfers 2015 
 

 

SPO Utrecht besteedt veel aandacht aan het terugdringen van het ziekteverzuim d.m.v. preventie en 
gerichte aandacht daar waar het ziekteverzuim lijkt op te lopen. Hoewel het ziekteverzuim op dit 

Schaal Totaal
 03 19
 04 28
 05 7
 06 7
 07 21
 08 4
 09 2
 10 4
 11 6
 12 6
 B5 2
AB 10
AC 1
DB 20
DC 13
DC + Uitloop 2
DD 2
DE 0
LA 404
LB 247
LC 7
LIO 1
Eindtotaal 812

Maand Ziekteverzuim Ziekteverzuim 12 maands
jan 7,8% 6,0%
feb 6,9% 6,0%
mrt 7,6% 6,1%
apr 6,4% 6,1%
mei 5,4% 6,1%
jun 5,5% 6,0%
jul 3,7% 5,9%
aug 3,4% 5,9%
sep 4,9% 5,9%
okt 6,2% 5,9%
nov 6,8% 6,0%
dec 6,9% 6,0%
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moment iets onder het landelijk onderwijsgemiddelde ligt proberen we het percentage nog steeds 
verder terug te dringen.  
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3. Samenwerking met (keten-)partners  
 
SPO-scholen werken samen met partners aan goede ontwikkelmogelijkheden voor kinderen. Dat doen 
we met maatschappelijke partners, jeugdzorg en de gemeente Utrecht. Daarbij levert SPO Utrecht een 
actieve bijdrage aan het bereiken van de gezamenlijke doelen m.b.t. het stimuleren en het creëren 
van kansen voor de ontwikkeling van kinderen in het kader van de Utrechtse Onderwijs Agenda 
(UOA). 
Met de schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs werkt SPO Utrecht samen aan een goede overgang 
van leerlingen van (speciaal)basis- naar (speciaal)voortgezet onderwijs (POVO). 
 
Samen met de gemeente en culturele partners werken we komende jaren aan een impuls in de 
vormgeving van kunst- en cultuureducatie. Doel is dat kunst- en cultuureducatie een vast en 
volwaardig onderdeel van het curriculum van scholen wordt.  
 
Wij beraden ons op de wijze waarop dagarrangementen voor kinderen het beste kunnen worden 
vormgegeven en participeren in landelijke activiteiten daartoe. SPO Utrecht ondersteunt initiatieven 
van scholen met ketenpartners. Wij streven daarbij, in overleg en samenwerking met 
maatschappelijke partners, naar een aantal scholen(clusters) in de stad die IKC’s (Integrale Kind 
Centra) vormgeven. 
 
Passend onderwijs 
De scholen van SPO Utrecht participeren in het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV). Doel van 
het SWV is het ondersteunen van scholen bij het realiseren van passend onderwijs en het bieden van 
extra ondersteuning voor kinderen met specifieke hulpvragen.  
 
Wat hebben we bereikt? 
SPO-basisscholen ontvangen van het SWV €120 per leerling om lichte extra ondersteuning aan 
kinderen te kunnen bieden. Daarnaast doen SPO-basisscholen steeds vaker een beroep op extra 
ondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband. 23 van de 30 basisscholen hebben in 
2016 extra ondersteuning aangevraagd. In de wijk Vleuten de Meern wordt naar verhouding het 
vaakst een beroep op extra ondersteuning gedaan. Hiervoor is nog geen duidelijk aanwijsbare 
oorzaak.  
We zien dat het  scholen steeds beter lukt de ondersteuning tijdig en planmatig te organiseren.  Een 
dilemma voor scholen is dat extra ondersteuning enkel op het niveau van een individuele leerling kan 
worden aangevraagd en er nog weinig ruimte is voor echt maatwerk. Hierdoor zien we dat scholen 
klagen over effectiviteit en de administratieve last van deze inzet. Ook is er zorg om het gebrek aan 
verankering van de extra ondersteuningsmogelijkheden in het vaste ondersteuningsaanbod van de 
school, omdat het meestal gaat om het (tijdelijk) inhuren van externe expertise.   
 
Wat hebben daarvoor gedaan? 
- SPO Utrecht participeert in de beleidsgroep van het Samenwerkingsverband en neemt (als 

voorzitter) deel aan het bestuur van het Samenwerkingsverband. 
- In deze verschillende overleg- en beslisorganen hebben we geprobeerd te werken aan goede en 

werkbare ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op een 
zodanige manier dat ook de expertise van de school versterkt wordt. 

- De sbo Luc Stevensschool en de drie SO-scholen hebben hun aanbod zo goed mogelijk afgestemd 
op de hulpvragen uit de scholen en vanuit het SWV. Daartoe is ook een voorstel voor een 
adequate bekostiging vanuit het SWV daarvoor ontwikkeld. 
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Wat heeft dat gekost? 
Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016
Personeel: CvB, adviseur onderwijs € 15.000 € 14.000
Materieel
Totaal € 15.000 € 14.000

 

 
 

Aansluiting onderwijs - jeugdzorg 
Sinds de komst van de Jeugdwet januari 2015 heeft de gemeente Utrecht de taken voor jeugdzorg in 
de Buurtteams jeugd en gezin (Lokalis) belegd. Scholen, ouders en jeugdigen kunnen bij Buurtteams 
terecht voor alle vragen rond opvoeden en opgroeien. Vanaf augustus 2016 werkt het 
Samenwerkingsverband nauwer samen met het Buurtteam, met de bedoeling dat er meer samenhang 
geboden kan worden bij meer complexere ondersteuningsbehoeften van kind en ouders.  
 
Wat hebben we bereikt? 
De samenwerking met de buurtteams verloopt over het algemeen naar wens. Kinderen en gezinnen 
die extra ondersteuning nodig hebben krijgen die waar nodig. Aandachtspunt in de samenwerking is 
dat scholen soms ervaren dat het uitgangspunt van de Buurtteams dat ouders zelf een hulpvraag 
moeten hebben in de ogen van scholen zorgt voor vertraging en daardoor een te late start van de 
daadwerkelijke ondersteuning.  
 
Wat hebben daarvoor gedaan? 

- In overleg met Lokalis is aandacht gevraagd en besteed aan bovenstaand signaal. Waar 
mogelijk is e.a zo veel mogelijk op casusniveau opgepakt en opgelost.  

-In samenwerking met het SWV PO is ook gezorgd voor één stedelijk contactpersoon voor so en sbo 
scholen. Door de stedelijke- en soms regionale functie van deze scholen is het niet wenselijk om per 
leerling met verschillende buurtteams in overleg te moeten.   
 
Wat heeft dat gekost? 

 

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016
Personeel: adviseur onderwijs € 3.000 € 3.000
Materieel € 0 € 0
Totaal € 3.000 € 3.000

 

 
 

Cultuureducatie 
Om de kwaliteit van cultuuronderwijs te versterken, is in Utrecht een nieuw stelsel voor 
cultuureducatie ingevoerd. Scholen worden hierbij gestimuleerd om meer de regie te nemen op het 
gebied van cultuureducatie.  
 
Wat wilden we bereiken? 
Kunst- en cultuureducatie wordt een vast en volwaardig onderdeel van het curriculum van scholen. 
Het aanbod aan kunst en cultuur wordt afgestemd op de vraag vanuit onze scholen. 
 
Wat hebben we daarvoor gedaan? 
- We participeerden in het bestuur van Cultuur & School Utrecht en het Regieteam Cultuureducatie 

met Kwaliteit. Daarmee hebben we bij kunnen dragen aan het afstemmen van de vraag van 
scholen en het grootschalige cultuuraanbod. Ook ondersteunen we de creatief partnerschappen 
van enkele van onze scholen met culturele partners. 
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- 33 scholen hebben op basis van hun cultuurplan voor de periode 2016-2017 de gemeentelijke 
subsidie 'Cultuur voor Ieder Kind' aangevraagd waarmee ze vraaggericht aanbod in kunnen 
kopen.   

 
Wat heeft dat gekost? 

 

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016
Personeel € 4.400 € 75.210
Materieel € 250.000 € 199.860
Totaal € 254.400 € 275.070

 

 

Ontwikkeling dagarrangementen  
 
Wat hebben we bereikt? 
Binnen SPO Utrecht is er ruimte voor scholen om verschillende vormen van dagarrangementen (bijv. 
IKC’s) passend bij de school en schoolomgeving, te ontwikkelen. Barrières in wetgeving (toezicht, 
rechtspositie etc.) worden zoveel mogelijk weggenomen of vermeden. 
 
Wat hebben daarvoor gedaan? 
- We participeren in landelijke initiatieven (Kindcentra2020) en de IKC-tafel van het platform UOA. 
- Als trekker van de IKC-Tafel ontwikkelden we een tweede Utrechtse IKC-conferentie, waarop 

stedelijke afspraken gemaakt zijn over de ondersteuning van IKC-initiatieven in de stad. Deze 
zullen vanaf het schooljaar 2017-2018 geëffectueerd worden. 

- Samen met Kind en CO werkten we aan de voorbereiding van een nieuw te bouwen IKC in de 
nieuw te bouwen wijk Rijnvliet (Leidsche Rijn). 

- We ondersteunen bestaande scholen in hun proces naar IKC-ontwikkeling. In 2016 betrof dat 
bijv. De Koekoek en de Dr Bosschool. 

 
Wat heeft dat gekost? 
Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016
Personeel € 5.000 € 0
Materieel € 0 € 0
Totaal € 5.000 € 0

 

 

ervaringen van de scholen met deze alternatieve toetsen waren positief. Daarom is in overleg met het DOPO 
afgesproken dat scholen ook in 2017 en verder de keuze krijgen om voor een alternatieve eindtoets te kiezen. 
Overgang PO/VO en centrale eindtoets 
Met de schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs werkte SPO Utrecht samen aan een goede 
overgang van leerlingen van (speciaal) basis- naar (speciaal) voortgezet onderwijs in de stedelijke- en 
de bestuurlijke  werkgroep POVO.  
Enkele scholen werkten actief aan een meer inhoudelijke samenwerking tussen PO en VO. Zo werkten 
de Apollo 11 en De Klimroos samen met Mavo 10 aan onderzoekend leren. 
 
Wat hebben we bereikt? 
We wilden dat kinderen bij de overgang naar het VO zo veel mogelijk passende ontwikkelkansen 
krijgen om zo goed mogelijk te presteren in het VO en dat de overgang van leerlingen van het PO 
naar het VO soepel verloopt. We hebben daartoe gepleit voor bredere brugklassen in het Utrechtse 
VO en we hebben een pleidooi gehouden voor meervoudige brugklasadviezen. Deze laatste zijn nu in 
de mogelijkheid voor een brugklasadvies opgenomen in de procedure. 
 

Document waarop het KPMG-rapport 17X00152745UTR/0001157595 d.d. 28 juni 2017 (mede) betrekking heeft.



   
 

 
 Jaarverslag 2016 SPO Utrecht  24 
 

Wat hebben daarvoor gedaan? 
- Deelname aan de werkgroep en bestuurlijk overleg POVO. 
- In 2016 is door een aantal SPO scholen geëxperimenteerd met andere eindtoetsen (Iep en Route 

8).  
 

Wat heeft dat gekost? 
Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016
Personeel : adviseur onderwijs € 6.000 € 6.000
Materieel € 0 € 0
Totaal € 6.000 € 6.000
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4. Randvoorwaarden 
 
4.1 Onderwijshuisvesting 
In 2016 werd een nieuw schoolgebouw opgeleverd voor de Montessorischool Oog in Al. De 
aanfietsroute van de nieuwe Dafne Schippersbrug over het Amsterdam-Rijn Kanaal werd deels 
geïntegreerd in het gebouw. 
De uitbreiding met 4 lokalen voor Apollo 11 werd opgeleverd en de voorbereidingen voor nieuwbouw 
voor de obs Jules Verne, SO Fier, IKC Rijnvliet, obs Pantarijn, de Kees Valkensteinschool, locatie 
Haarzicht en de International School Utrecht zijn gestart. De laatste hand werd gelegd aan de 
nieuwbouw van de obs Overvecht: de locaties De Gagel, De Klopvaart en Spoorzicht. Deze 3 locaties 
worden in 2017 in gebruik genomen. 
Om de groei van het aantal kinderen op te vangen werd bekeken of het starten van dislocaties voor 
obs Oog in Al (3e locatie!), Jenaplanschool Wittevrouwen (3e locatie) en OBS De Koekoek (2e locatie) 
wenselijk en mogelijk is. 
 
De weg die in 2015 voor het onderhoud van de gebouwen is ingezet, met ook de wettelijke 
onderhoudstaak van het buitenonderhoud voor de schoolbesturen, is in 2016 vervolmaakt en levert 
een consistent beeld op waarop strategisch kan worden gestuurd. 
De scholen die onderdeel zijn van de Multifunctionele Accommodaties (MFA’s): Waterwin, Weide 
Wereld en Het Zand zullen aan de eisen worden aangepast en verbeterd. Dat vergt een inspanning 
van zowel gemeente als schoolbesturen die in 2016 overeengekomen werd en in 2017 en wellicht 
daarná zal worden afgerond. 
Speerpunten in 2016 bleven de duurzaamheidsmaatregelen in onze gebouwen en het terugdringen 
van energieverbruik met hulp van alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen, 
verbetermaatregelen in gebouwen (isolatie, LED-verlichting) en de inzet van een door de gemeente 
gefaciliteerde energiecoach voor de scholen. Ook is opdracht gegeven voor het opstellen van 
energielabels van de schoolgebouwen (wettelijk verplicht). Deze zijn inmiddels verschenen en geven 
een goed beeld rondom energiestatus van de gebouwen. 
 
Wat zijn onze totale lasten voor exploitatie en beheer van de gebouwen? 

 

Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk  2016
Huur 111.000€            122.633€                  
Onderhoud 1.424.000€        1.553.834€              
Energie en water 1.156.000€        1.082.349€              
Schoonmaakkosten 1.377.000€        1.568.554€              
Heffingen 107.000€            164.571€                  
Overige 261.000€            325.255€                  
Totaal Huisvestingslasten 4.436.000€        4.817.196€              

 

 
 
4.2 Nieuwbouw 
Wat hebben we bereikt? 
Het masterplan po/(v)so 2007-2014 was voor SPO Utrecht nog niet volledig afgerond. Komende twee 
jaar zal dat eindigen. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het meerjarenperspectief 
onderwijshuisvesting (MPOHV) ook wel Masterplan II genoemd.  
 
Wat hebben daarvoor gedaan? 
- We realiseerden de nieuwbouw van:  

o OBO De Gagel Ibisdreef (begin 2017),  
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o OBO Spoorzicht Teun de Jagerdreef (begin 2017),  
o OBO Klopvaart Eufraatdreef (eind 2016),  
o Obs Oog in Al, locatie Victor Hugoplantsoen (medio 2016). 
o 4 lokalen bij Apollo 11 (medio 2016) 

- We startten de voorbereidingen voor nieuwbouw van 
o Obs Jules Verne (verwacht 2017) 
o SO Fier (verwacht 2017) 
o IKC Rijnvliet (verwacht 2017) 
o Kees Valkensteinschool, locatie Haarzicht (verwacht 2017) 
o Pantarijn (voorbereidingen verwacht 2017) 
o International School Utrecht (verwacht 2017) 

 
Wat heeft dat gekost? 
Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016
Personeel ( incl externe inhuur) € 150.000 € 144.000
Materieel € 25.000 € 18.000
Totaal € 175.000 € 162.000

 

 
 
4.3 Onderhoud en renovatie  
Wat hebben we bereikt? 
We creëren een zo optimaal mogelijke conditie van de schoolgebouwen voor acceptabele en 
marktconforme prijzen. 
 
Wat hebben daarvoor gedaan? 
- Gebaseerd op vastgesteld inkoopbeleid zullen door middel van aanbestedingen onderhoudspartijen 

worden gecontracteerd waarbij prijs- en prestatieafspraken leidend zijn. 
- Optimaliseren van de scholen in KC Waterwin, Weide Wereld en Het Zand. 
- Jaarlijks worden door het bestuur prioriteiten gesteld op basis van de categorisering: wettelijk 

verplicht, noodzakelijk en gewenst. 
 
Wat heeft dat gekost? 
Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016
Inhuur begeleiding onderhoud 80.000€              79.311€                   
Regulier onderhoud obv contracten 185.000€            202.710€                
Onderhoud regulier 500.000€            705.560€                
Jaarlijkse dotatie groot onderhoud obv M.O.P. 700.000€            645.564€                
Totaal 1.465.000€        1.633.145€             

 

 
4.4 Duurzaamheid en energiebesparing 
Wat hebben we bereikt? 
Het toepassen van maximale duurzame en energiebesparende maatregelen in situaties die daarvoor 
qua cyclus (onderhoud, nieuwbouw) in aanmerking komen. 
 
Wat hebben daarvoor gedaan? 
- Opdracht gegeven voor het opstellen van wettelijk verplichte energielabels. 
- In de onderhoudscyclus van gebouwen rekening gehouden met investeringen op het gebied van 

duurzaamheid en energiebesparing. 
- Enkele scholen hebben deelgenomen aan het project met de inzet van een energiecoach. 
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Wat heeft dat gekost? 
Omschrijving activiteit Begroot 2016 Werkelijk 2016
Onderzoek energielabels 50.000€              49.489€                   
Totaal 50.000€              49.489€                   

 

5. De leerlingen op SPOscholen 
 
Leerlingen die kiezen voor SPOscholen komen uit alle wijken van de gemeente Utrecht. In elke wijk 
staan één of meer SPO-scholen. Op de basisscholen van SPO Utrecht zijn in principe alle kinderen 
welkom die toelaatbaar zijn voor basisonderwijs. SPO-scholen bieden daardoor aan alle kinderen de 
mogelijkheid voor ontmoeting, samen spelen en samen leren. Op enkele scholen wordt een 
toelatingsbeleid gehanteerd, omdat het schoolgebouw onvoldoende is toegerust om aan de vraag te 
voldoen en er geen mogelijkheden zijn om uit te breiden. In dit hoofdstuk schetsen we een aantal 
ontwikkelingen met betrekking tot de leerlingenpopulatie in 2016. 
 
Ontwikkeling van leerlingenaantallen  
Op 1 oktober 2016 had SPO Utrecht 10.395 leerlingen. Van hen zaten 146 leerlingen op de Luc 
Stevensschool voor speciaal basisonderwijs, 59 leerlingen op de Herderschêeschool voor speciaal 
onderwijs, 128 leerlingen op SO Fier en 136 leerlingen op het Kromme Rijn College voor voortgezet 
speciaal onderwijs.  
 
Ontwikkeling van het leerlingenaantal van 2007 tot en met 2016 
Vooruitblik  
Omdat de gemeente Utrecht de komende jaren nog zal groeien, met name door de bouw van nieuwe 
woningen in bestaande wijken en de ontwikkeling van nieuwe wijken, is de verwachting dat het aantal 
leerlingen de komende jaren nog verder toe zal nemen.  
 
Totaal 

jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
aantal 
lln 

8086 8429 8886 9203 9314 9626 9838 10049 10336 10395 

 
 
 
Basisonderwijs 

jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
aantal 
lln 

7823 8176 8642 8949 9041 9338 9546 9752 9888 9926 

 
Speciaal Basisonderwijs 

jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
aantal 
lln 

125 115 111 118 135 151 166 171 172 146 

 
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs 

jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
aantal 
lln 

138 138 133 136 138 137 126 126 276 323 

N.B.: per 2015 is VSO cluster 3 (VSO Herderschêeschool) beëindigd en zijn SO Fier en VSO Kromme Rijncollege onder 
het bestuur van SPO Utrecht gekomen. 
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Aantal leerlingen verdeeld naar ‘leerlinggewicht’.  

 
 
 

Dat het aantal leerlingen met een gewicht blijft dalen, blijkt uit de volgende grafiek waarin het percentage kinderen met 
een gewicht over de afgelopen jaren is weergegeven. 
De afname wordt niet veroorzaakt doordat er minder achterstandsleerlingen zijn, maar door gewijzigde regelgeving 
waardoor een steeds grotere groep leerlingen met een achterstand niet meer worden meegeteld. 
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6. Financieel beleid 
6.1. Balans 

 
 
 

Balans per 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015
X € 1.000 X € 1.000

ACTIVA

Vaste activa

Materiele vaste activa

Inventaris en apparatuur 4.795 4.880
Leermiddelen 1.330 1.395
Overige materiele vaste activa 623 342

6.748 6.617

Financiele vaste activa

Effecten 3.323 3.800
10.071 10.417

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 4.458 1.660
Ministerie van OCW 2.834 3.012
Overige vorderingen 289 810
Effecten 453 1.921
Overlopende activa 651 415

8.685 7.819

Liquide middelen 4.521 3.756
13.206 11.574

23.277 21.991

31-12-2016 31-12-2015
X € 1.000 X € 1.000

Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen 12.512 13.116

Voorzieningen

Overige voorzieningen 1.904 1.917

Kortlopende schulden

Crediteuren 1.071 633
Ministerie van OCW 0 0
Belastingen,sociale premies en verzekeringen 2.125 2.053
Schulden terzake van pensioenen 495 492
Overige kortlopende schulden 682 1.017
Overlopende passiva 4.488 2.763

8.861 6.958

23.277 21.991
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6.2. Jaarrekening 2016 
De  jaarrekening 2016 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en geeft een getrouw 
beeld van de stand van zaken in 2016. Het  resultaat is € 604.000  negatief. Dit  resultaat wordt 
voornamelijk veroorzaakt door hogere personeelslasten ( € 822.000), hogere huisvestingslasten ( € 
175.000) en lagere financiële baten (€111.000), daarnaast zijn er lagere realisatie bedragen voor 
overige instellingslasten ( € 155.000) en afschrijvingslasten (€ 251.000). Zie tevens de verschillen 
analyse bij 6.2.1 De reserve positie van SPO Utrecht is toereikend van omvang om dit resultaat op te 
kunnen vangen.    

• De SPO voert een aantal maatregelen uit om “in control” te zijn. Per kwartaal stellen de scholen 
een financiële rapportage op. Deze wordt, indien nodig, door de controller met directeur besproken, 
waarna bijstelling van het uitgave patroon van de school volgt. Periodiek worden er financiële 
rapportage op bestuursniveau verstrekt en met het CvB besproken. 

• In 2015 hebben de besturen van SPO Utrecht en de PCOU besloten de  VSO leerlingen van de 
Herderschee school per 1-8-2015 bij de PCOU VSO school in te laten schrijven. Hiervoor is een 
overeenkomst van overdracht opgesteld. Per die datum heeft de Herderschee school geen VSO 
leerlingen meer. Aangezien de personele bekostiging voor 2015-16 gebaseerd is op het aantal 
leerlingen per 1-10-2014 en dus SPO Utrecht de rijksbijdrage ontvangt, wordt deze rijksbijdrage 
aan de PCOU overgedragen. Daarnaast is ook de schoolreserve overgedragen. De overdracht van 

Staat van baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie
2016 2016 2015

X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000
Baten

Rijksbijdrage OCW 58.040 55.465 56.758
Overige overheidsbijdragen en - subsidies 3.346 2.183 4.050
Overige baten 1.559 673 1.777
Totaal baten 62.944 58.320 62.585

Lasten

Personeelslasten 52.593 48.355 50.799
Afschrijvingen 1.599 1.753 1.630
Huisvestingslasten 4.817 4.543 4.654
Overige lasten 4.646 3.790 5.139

63.654 58.440 62.222

Saldo baten en lasten -710 -120 363
----------------------------------------------------------- ------------------------------

Financiele baten en lasten    

Financiele baten 167 233 232
Financiele lasten 61 15 93
Saldo financiele baten en lasten 107 218 139

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -604 99 501
----------------------------------------------------------- ------------------------------

Netto resultaat -604 99 501
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de rijksbaten zijn als overige onderwijslasten verwerkt. De overdracht van de schoolreserve in 2015 
als bijzondere last.    

• Per 1-1-2016 is besloten de afschrijvingstermijn  van de vanaf die datum aangeschafte ICT activa 
te wijziging in 5 jaar. De t/m 2015 gehanteerde termijn is 3 jaar. In de begroting is gerekend met 
3 jaar. Hierdoor zijn de gerealiseerde  afschrijvingen van dit activum lager dan begroot. 

• Begin januari hebben de scholen op basis van de MVA administratie een controle van de aanwezige 
activa uitgevoerd. Niet meer aanwezige activa is uit de administratie verwijderd. Dit heeft een extra 
last ad  € 245.000 tot gevolg, deze lasten zijn  als bijzondere lasten verantwoord.   

 
6.2.1. Resultaat analyse 
De SPO begroting is opgebouwd uit 36 deelbegrotingen. De opstelling van deze begroting vindt plaats 
in het 2e en 3e kwartaal van het voorafgaande jaar. De vergelijkingen van de werkelijke cijfers t.o.v. de 
begroting laten grote verschillen zien, die veelal zijn ontstaan door gebeurtenissen die zowel effecten 
hebben op baten als op de lasten, maar in veel gevallen  resultaat neutraal zijn.  

Op het moment van opstellen van de begrotingen zijn er nog een aantal onbekende factoren zoals 
ontwikkelingen van leerlingenaantallen, personele formaties en cao maatregelen. De in de zomer van 
2015 afgesloten cao PO waarin o.a. een trapsgewijze salarisverhoging van circa 5% is opgenomen, is 
niet in de begroting 2016 verwerkt. Hierdoor wijken de personele baten en lasten fors af.  De 
kalenderjaar- begroting, waarvan ruim 80% bestaat uit personele lasten, is mede gebaseerd op het 
personeels-formatieplan 2015/16 en voor 5/12 deel gebaseerd op het in het voorjaar 2016 op te stellen 
formatieplan 2016/17. Dit leidt onvermijdbaar tot verschillen tussen de begroting en de realisatie.  

 

 

Bovenstaande analyse geeft een beeld van de verschillen tussen de begroting en realisatie. In 
onderstaande tabel wordt een aanzet gemaakt om het verschil tussen het begrote en werkelijke 
resultaat in hoofdlijnen weer te geven. 

Resultaat analyse  2016 Verschil t.o.v Verschil t.o.v
begroting 2016 werkelijk  2015

Baten X € 1.000 X € 1.000
Rijksbijdrage OCW 2.575 1.281
Overige overheidsbijdragen 1.163 -704 
Overige baten 885 -217 
Totaal 4.623 359
Lasten
Personele lasten 4.238 1.794
Afschrijvingen -154 -31 
Huisvestingslasten 275 163
Overige instellingslasten 855 -494 
 5.213 1.431

Financiele baten en lasten -111 -32 

Saldo -702 -1.104 
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- De overschrijding op de personele lasten worden grotendeels veroorzaakt door de hogere lasten 
voor extern personeel. Zie de toelichting bij 6.4.2  

- De overschrijding op de huisvestinglasten is vrijwel geheel toe te schrijven aan de hoger 
schoonmaakkosten. 

- Het verschil van de post overige instellingslasten is door de veelheid aan lastensoorten niet in 
een korte analyse weer te geven. Hier zijn o.a. lagere lasten voor telefonie en aanschaf kleine 
hardware. 

- Een analyse van het verschil bij de afschrijvingslasten is bij 6.4.3 opgenomen. 
- De financiële baten zijn fors lager dan begroot. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat de 

afgeloste beleggingen op advies van onze beleggingsadviseur vanwege zeer lage rendement 
verwachtingen tijdelijk op zeer lage rente gevende spaarrekening zijn gestort. Anderzijds door 
het koersverlies van de beleggingen per 31-12-2016. Zie ook de toelichtingen bij  6.5.1     

 

6.3. Baten 

 
6.3.1. Personele baten € 2.28.000 
Deze baten zijn hoger dan begroot door realisatie van hogere groeibaten en hogere personele baten 
agv de cao verhogingen. Verder zijn er hogere baten uit subsidies ( studiebeurs, 4 slagleren en project 
beta-techniek) en baten van het SWV ( basisondersteuning en arrangementen). Het verschil t.o.v. 2015 
wordt vnl veroorzaakt door de compensatie van de cao verhoging.   
 
6.3.2. Vergoeding materiële kosten  € 295.000 
De stijging t.o.v. de begroting en 2015 wordt veroorzaakt door de verhoging van de vergoeding voor 
het buiten onderhoud en te laag begrote aanpassing vergoeding normen.  

  

6.3.3. Gemeentelijke subsidies € 1.163.000 

In verband met de onzekerheid over de voortzetting van de gemeentelijke subsidies voor o.a. het 
schooljaar 2016/17, zijn alleen de toen zekere subsidie baten in de begroting  2016 opgenomen. In 

Verschillen analyse met effect op exploitatie resultaat 
Rijksbijdrage Baten 

personeel materieel
Baten 
gemeente overige baten totaal versch  begr ongedekt verschil

Baten 2.280 295 1.163 885 4.623 -4.623 
Effect op : personele lasten 2.280 975 161 3.416 4.238 -822 

huisvestinglasten 100 0 100 275 -175 
overige instellings lasten 195 188 627 1.010 855 155
afschrijvingslasten 97 97 -154 251
Financiele baten 111 -111 
Totaal 702 -702 

 Rijksbijdrage OCW Verschil t.o.v Verschil t.o.v
begroting 2016 werkelijk  2015

X € 1.000 X € 1.000
Personele baten 2.280 1.021
Materiele baten 295 260
Totaal 2.575 1.281

Overige rijksbijdragen Verschil t.o.v Verschil t.o.v
begroting 2016 werkelijk  2015

X € 1.000 X € 1.000
Gemeentelijke subsidies 1.163 -704 
  0
Totaal 1.163 -704 
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2016 zijn uiteindelijk meer subsidie trajecten beschikbaar gesteld, zie hiervoor de bijlage gemeentelijke 
subsidies. Deze extra baten hebben uiteraard tot extra lasten geleid.  Het verschil met  2015 wordt 
veroorzaakt door eenmalig  extra beschikbaar gestelde gelden voor o.a. versterken van taal, 
talentontwikkeling en cultuureducatie.  
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Overige baten Verschil t.o.v Verschil t.o.v 
  begroting 2016 werkelijk  2015 
  X € 1.000 X € 1.000 
Opbrengst verhuur/medegebruik 84  -262  
Detachering personeel 255  280  
Overige baten 547  -235  
Totaal 885  -217  

 

6.3.4. Opbrengst medegebruik € 84.000 
Bij medegebruik van lokalen door derden worden huisvestingskosten in rekening gebracht. In 2015 zijn 
er, door een inhaalslag, eenmalig extra baten gerealiseerd. 

6.3.5. Detachering personeel   € 255.000 
Dit betreft de opbrengst van extern gedetacheerd personeel. In 2016 zijn een aantal 
detacheringscontracten ( SWV, Fritz redl en UU) afgesloten, deze waren niet begroot. 
 
6.3.6. Overige baten € 547.000 
Hogere baten uit  projecten € 243.000 ( zomerschool, muziekonderwijs, opleiding schoolleiders), 
Bijdrage derden € 190.000 (vrienden van OBS Wittevrouwen, sponsoring schoolpleinen) en  diverse niet 
begrote baten ad € 110.000 ( afrekening B&B school 1516,schade en andere uitkeringen), veroorzaken 
deze meeropbrengsten. 

6.4. Lasten 

 

6.4.1. Lonen en salarissen   € 2.312.000 
De salarislasten zijn in 2016 € 2.312.000 hoger dan begroot.  Doordat de begrote loonkosten van het 
Stip-VSO personeel ad € 731.000, begroot op deze post verantwoord onder overige personele-lasten, 
is het werkelijke verschil € 3.066.000.  Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de niet begrote cao 
verhoging  van de salarissen en inzet hogere gemeentelijke baten. Het lagere verschil met 2015 wordt 
veroorzaakt doordat in 2015 al een deel van de cao verhoging is uitbetaald.  

6.4.2. Overige personele lasten € 1.925.000 
Bij dit onderdeel zijn er hogere lasten voor extern personeel   € 950.000   en overige personele lasten    
€ 869.000. 
De extra lasten voor extern personeel worden grotendeels veroorzaakt door inhuur( t.b.v. interim 
directies scholen € 307.000, huisvestingsprojecten € 120.000, schoolbegeleidingsdiensten € 45.000, 
ziektevervanging € 248.000 en  arrangementen € 190.000.  
De hogere  cijfers voor overige personele lasten worden veroorzaakt de overdracht van de rijksbaten 
2016 van Stip-VSO  naar PCOU af € 744.000 .Deze post was op lonen en salarissen begroot en  door 
hogere uitgaven voor werving personeel € 36.000, dotaties personele  voorzieningen ( jubilea, langdurig 
zieken  en duurzame inzetbaarheid) € 154.000, cursus en scholing kosten € 35.000 en 
bedrijfsgezondheidsdienst € 38.000.  

Personele lasten Verschil t.o.v Verschil t.o.v
begroting 2016 werkelijk  2015

X € 1.000 X € 1.000
Lonen en salarissen 2.312 1.299
Overige personele lasten 1.925 495
Totaal 4.238 1.794
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6.4.3. Afschrijvingen 
 
Afschrijvingen Verschil t.o.v Verschil t.o.v 
  begroting 2016 werkelijk  2015 
  X € 1.000 X € 1.000 
afschrijving inventaris en apparatuur -154  -128  
Afschrijving leermethodes -59  10  
afschrijving overige materiele vaste activa 59  87  
Totaal -154  -31  

 
Per school worden er meerjaren-investeringsplannen opgesteld. Deze plannen worden jaarlijks 
geactualiseerd, waarbij verschuivingen tussen activa mogelijk zijn. In 2016 is de afschrijvingstermijn 
voor ICT verlengd naar 5 jaar. Verder is er minder dan begroot geïnvesteerd in leermethoden.  
 

6.4.4. Huisvestingslasten 

 

Huisvestingslasten Verschil t.o.v Verschil t.o.v 
  begroting 2016 werkelijk  2015 
  X € 1.000 X € 1.000 
Kosten huur/medegebruik 12  -22  
onderhoud en dotatie onderhoudsvoorz. 104  93  
Energie en water -108  74  
Schoonmaakkosten 169  123  
Overige huisvestingslasten 97  -105  
Totaal 274  163  

 

Onderhoud en dotatie onderhoudsvoorziening € 104.000 

Dit betreft het kleine onderhoud en de dotatie aan de voorziening grootonderhoud.                          

Energie en water -€ 108.000 
In 2015 zijn de energiekosten lager dan begroot en € 108.000 lager dan begroot. Dit wordt wellicht 
deels  veroorzaakt door de zachte winter en het gebruik van zonnepanelen.  

Schoonmaakkosten € 169.000 
Door ingebruikname van nieuwbouw en tijdelijke huisvesting zijn er ook in 2016 incidenteel extra 
schoonmaakkosten gemaakt. Verder is de toename veroorzaakt door de toename van  het aantal 
leerlingen. 
 
Overige huisvestingslasten € 97.000 
Deze post  bevat lasten voor afvalverwijdering, rioolheffing, zuiveringsheffing en medegebruikskosten 
in schoolgebouwen met meerdere gebruikers.  De overschrijding wordt veroorzaakt door naheffingen 
uit voorgaande jaren ,verhuiskosten en  diverse posten waaronder medegebruik gemeenschappelijke 
gebouwen. 

 

Document waarop het KPMG-rapport 17X00152745UTR/0001157595 d.d. 28 juni 2017 (mede) betrekking heeft.



   
 

 
 Jaarverslag 2016 SPO Utrecht  36 
 

 

6.4.5. Overige instellingslasten 

 

Administratie en beheerlasten € 24.000 

Bij dit onderdeel zijn er hogere kosten voor de accountant € 12.000, kantoorbenodigdheden € 16.000, 
PR € 6.000 en beheer en bestuur €15.000 . 

Kleine inventaris, apparatuur en leermiddelen € 58.000 
Bij deze post is er sprake van lagere kosten voor (verbruik) leermiddelen € 108.000 hogere lasten voor 
ICT, beheer en software licenties € 124.000 en reproductie € 39.000.  

Overige instellingslasten € 774.000 
De post overige instellingslasten bevat een verzameling van beheersmatige posten en lasten t.b.v. 
leerling activiteiten.  De hogere lasten worden veroorzaakt door de volgende posten: culturele vorming 
€ 95.000 ( gefinancierd uit niet begrote subsidies), sportdagen en schoolreisjes € 38.000, afdrachten 
AB gelden aan de Fritz Redl school € 80.000, Projecten € 300.000 ( zie ook de projectbaten bij overige 
baten),bijzondere lasten € 245.000. Deze laatste post wordt veroorzaakt door de inventarisatie van de 
nog aanwezige activa ( zie tevens de toelichting bij 6.2).  

 

6.5. Financiële baten en lasten 

6.5.1. Financiële baten en lasten -€ 111.000 
Op deze posten worden de rente baten en bankkosten geboekt maar ook de  koersverschillen  van de 
obligatieleningen. Op de lasten worden aangekochte rente, provisie kosten en koersverliezen geboekt.  
Onderstaande tabel toont de specificatie van deze post.  

De rentebaten uit de rekening courant en spaarrekening zijn lager dan begroot.  Dit wordt grotendeels 
veroorzaakt door de daling van de rentevergoeding percentages en het koersverlies van de beleggingen 
per de balansdatum. 

 

In 2016 is een deel van de portefeuille afgelost. De koerswinsten en verliezen alsmede de 
beleggingsportefeuille per 31-12-2016 zijn in onderstaande tabel weergegeven. De 

Overige instellingslasten Verschil t.o.v Verschil t.o.v
begroting 2016 werkelijk  2015

X € 1.000 X € 1.000
Administratie en beheerslasten 24 -88 
Kleine inventaris en apparatuur en leermiddelen 58 -82 
Overige instellingslasten 774 -325 
Totaal 855 -494 

Specificatie Verschil t.o.v
Financiele baten/lasten begroting 2015

X € 1.000 X € 1.000
Saldo rente beleggingen 143 -53
Provisie en bankkosten -15 0
Rente baten 24 -13
Koersverlies -45 -45
Saldo baten minus lasten 107 -111
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waarderingsgrondslagen schrijven voor dat de beleggingen tegen de aanschafwaarde of indien lager 
tegen de koerswaarde worden opgenomen.  

  

 

 
6.6. Treasury beleid 
De SPO beschikt over een treasury-statuut, dat voldoet aan de regeling Beleggen en Belenen uit 2010. 
Beleggingen vinden alleen plaats in financiële instellingen met minimaal een A rating. Tevens zijn deze 
instellingen lid van de EU of een partij inzake de overeenkomst E.E.R. In 2016 zijn op advies van onze 
beleggingsadviseur de gelden van de afgeloste beleggingen ad € 1.900.000 niet herbelegd. Dit vanwege 
de ongunstige rendementsverwachtingen op de financiële markt. De afgeloste beleggingen zijn samen 
met de liquiditeitsoverschotten op spaarrekeningen bij onze huisbankier gestort. Hierdoor zijn de rente 
opbrengsten van de beleggingen lager dan begroot. Zie verder de toelichting bij de bovenstaande 
rubriek financiële baten en lasten. 

6.7. Prestatie-box gelden. 

SPO Utrecht heeft in 2016 circa € 1.042.000 aan prestatie-box baten ontvangen. 

Deze gelden zijn o.a. ingezet voor:  

-  Aanschaf taal en reken methodes. 

-  Verbeteren taal en rekenprestaties  

Het ondersteunen van personeel bij het geven van meer maatwerk in het onderwijs: 

-  Coaching van leerkrachten.  

-  Collegiale consultatie. 

-  Scholing functie opleider in school. 

Het vormgeven van een deel van het curriculum van de school: 

-  Culturele vorming. 

  

Obligaties
Balans Aankoop Verkoop/aflossingen koersmutaties koersmutaties Aankoop Koers Jaarrekening

oort obligatie Koers Nominaal 31-12-2015   verkopen balanswaarde waarde 31-12-2016 31-12-2016
4,125% BNG 2006-2016 102,06% € 500.000 510.300,00    -€ 500.000 -€ 10.300 € 0
4,250% ABN AMRO 2007-2017 100,75% € 400.000 417.240,00    v -€ 14.230 € 417.240 € 403.010 € 403.010
5,250% ING EMTN 2008-2018 107,94% € 400.000 439.560,00    v -€ 7.820 € 439.560 € 431.740 € 431.740
4,000% Nederland 2009-2019 112,14% € 675.000 717.174,00    v € 717.174 € 756.930 € 717.174
3,000% Rabo Var.CPN Obl..5 okt-17 100,09% € 50.000 50.000,00      v € 50.000 € 50.045 € 50.000
4,375% Rabobank MTN 2009-2016 101,44% € 700.000 710.080,00    -€ 700.000 -€ 10.080 € 0
3,375% NED.Waterschap.BK 2006-2016 100,15% € 700.000 701.050,00    -€ 700.000 -€ 1.050 € 0
2,375% Rabobank 2013-2023 112,16% € 300.000 311.520,00    € 311.520 € 336.479 € 311.520
2,250% Belgium 2013-2023 115,45% € 300.000 312.600,00    v € 312.600 € 346.360 € 312.600
3,750% Belgium 2010-2020 116,28% € 250.000 290.250,00    v € 290.250 € 290.695 € 290.250
2,750% DNB Boligkredit 2012-2022 113,83% € 300.000 329.490,00    v € 329.490 € 341.493 € 329.490
3,375% EFSF 2011-2021 116,59% € 300.000 344.370,00    v € 344.370 € 349.755 € 344.370
3,500% Fin Foncier 2010-2020 113,87% € 250.000 286.450,00    v -€ 1.778 € 286.450 € 284.672 € 284.672
1,500% Finland 2013-2023 110,41% € 300.000 300.810,00    v € 300.810 € 331.237 € 300.810

Totaal € 5.720.894 € 0 -€ 1.900.000 -€ 21.430 -€ 23.828 € 3.799.464 € 3.922.416 € 3.775.636
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6.8 Voorzieningen 

6.8.1. Personele voorzieningen € 978.690 

 
 
 
Bovenschools worden voorzieningen gevormd voor personele voorzieningen zoals spaarverlof, jubilea, 
langdurig zieken  etc. De hieruit voortvloeiende risico’s zijn in de personele voorzieningen opgenomen. 
De lasten die het gebruik van duurzame inzet met zich mee brengt, worden als periode lasten in de 
exploitatie verwerkt. Bij de SPO worden deze lasten bovenschools gedragen en middels een algemene 
inhouding op de lumpsum personele lasten gefinancierd. Het verwachte gebruik van de duurzame inzet 
wordt frequent gemonitord.  

In 2015 en 2016 heeft het participatie fonds (PF) met terugwerkende kracht WW uitkeringen bij de 
schoolbesturen in rekening gebracht. Het betreft WW uitkeringen vanaf 2012  waarvan volgens het PF 
de “instroomtoets” niet correct is toegepast. SPO heeft alle uitkeringen t/m 2016 in kaart gebracht en 
vervolgens een inschatting gemaakt van de kosten die kosten die voor rekening van SPO zullen komen. 
Hiervoor in 2016 een voorziening gevormd. 

Vanaf het 1-10-2015 kunnen personeelsleden in de leeftijd vanaf 57 jaar de uren voor duurzame 
inzetbaarheid sparen. Dit dient in overleg met de leidinggevende afgesproken en vastgelegd worden. 
Voor deze verlofuren dient een voorziening gevormd te worden. Over de periode 2016 zijn 2 
personeelsleden die hiervan gebruik maken. Een voorziening wordt hiervoor gevormd.  

 
 
6.8.2. Voorziening onderhoud € 924.023 
Het saldo van deze voorziening wordt gebruikt om in de jaren 2017-2021 het grote onderhoud te kunnen 
financieren. Hiervoor is een Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) opgesteld. Het MOP dient periodiek ge-
update te worden. In 2017 wordt de staat van onderhoud van de gebouwen opnieuw in kaart gebracht 
en waar nodig wordt het MOP aangepast. 

     

  

Personele voorzieningen Balans
31-12-2016

Voorziening spaarverlof € 38.219
Voorziening duurzame inzetbaarheid € 12.526
Voorziening WW uitkeringen PF € 103.951
Voorziening langdurig zieken € 223.046
Voorziening jubilea € 600.948
Totaal € 978.690
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6.9. Continuïteits-paragraaf. 

6. 9.1 Kengetallen 

 
De liquiditeit geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen 
te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een 
momentopname. De onder- en bovengrens zijn resp. 0,5 en 1,5.  

Solvabiliteit 
Bij de solvabiliteit gaat het er om in hoeverre een bestuur op lange termijn, ook in tijden van tegenspoed, 
aan haar verplichtingen kan voldoen. Absolute normen voor de solvabiliteit zijn moeilijk te geven. 
Beoordeling van het eigen vermogen kan niet los worden gezien van de beoordeling van de hoogte van 
de voorzieningen. Immers, wanneer die niet toereikend zijn om de toekomstige verplichtingen te 
dekken, zal aanvulling vanuit het eigen vermogen moeten plaatsvinden. De ondergrens voor de 
solvabiliteit is circa 20%. 

De kapitalisatiefactor geeft de verhouding van het geïnvesteerde vermogen tot de gerealiseerde 
omzet. Een hoge waarde duidt op een overkapitalisatie, een lage waarde duidt op een tekort aan 
kapitaal. Deze kapitalisatiefactor is onder te verdelen in een 3-tal kengetallen t.w. de transactie-
liquiditeit t.b.v. de kortlopende schulden, de financieringsfunctie t.b.v. vervanging materiële vaste activa 
en de bufferliquiditeit. Deze bufferliquiditeit vormt het weerstandsvermogen. Voor grote besturen zoals 
de SPO, wordt een bufferfunctie van 8% als bovengrens gesteld.  

Als indicator is de rentabiliteit een waardevol trendgegeven. Te grote positieve verschillen roepen 
vragen op inzake het bestedingspatroon. Negatieve verschillen duiden wellicht op een te ruim financieel 
management met mogelijke consequenties in de komende jaren. De onder- en bovengrens voor dit 
kengetal is resp. 0% en 5%. 

6.9.2. Risico’s en onzekerheden 
1. Risico’s ten aanzien van leerlingen. 

Bij een daling of stijging van het aantal leerlingen is er sprake van een vertraagd effect, 
doordat de bekostiging per schooljaar is gebaseerd op het aantal en soort leerlingen op de 
peildatum 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar. Dit kan echter financieel wel een fors 
effect hebben. Gemiddeld levert een leerling  
€3000-4.000  aan variabele rijksbijdragen op. Een daling van 5% van het totaal aantal 
leerlingen veroorzaakt een baten afname van circa € 1.800.000  Door het opstellen van een 
gedetailleerde  meerjarenbegroting  per school worden deze effecten onderkend. Het 
leerlingaantal van SPO Utrecht groeit ook de komende jaren. Door de bestuurs-aanstelling van 
het personeel  is overplaatsing mogelijk van krimp naar groeischolen. Daarnaast ontvangt SPO 
Utrecht als gevolg van de groei, groei-baten. Door bovengenoemde  werkwijze worden de 
risico’s  grotendeels beheerst.     
 

werkelijk werkelijk Begroot Begroot Begroot
2016 2015 2017 2018 2019

Liquiditeit
(vlottende activa/kortlopende schulden) 1,49 1,66 1,38 1,37 1,44

Solvabilit eit1.                                                                                      
eigen vermogen(exclusief voorzieningen)/totaal passiva * 100%               54% 60% 53% 52% 53%

Kapitalisat ie factor
totaal passiva/totale baten* 100%    37% 35% 37% 36% 36%

Rentabilit eit . 
Exploitatie resultaat /totale baten * 100% -1,0% 0,8% -1,20% -0,37% 0,95%
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2. Risico’s ten aanzien van kwaliteit onderwijs. 
Het oordeel van de inspectie onderwijs is een belangrijke graadmeter. De keuze van de 
ouders voor een school wordt mede hierdoor bepaald. SPO Utrecht besteedt veel aandacht 
aan  de kwaliteit van het onderwijs. Er is een SPO kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld. Een 
speciaal daarvoor geformeerd team van specialisten ondersteunt de scholen bij de uitvoering 
hiervan, Verder is er gestart met kwaliteitskaarten per school. Deze kaart bevat min of meer 
een SWOT analyse. 
 

3. Risico’s ten aanzien van personeel. 
Hierbij kan men denken aan risico’s op het gebied van  ziekteverzuim, wachtgeld en kwaliteit. 
Het risico van ziekteverzuim was tot 31-12-2012 afgedekt door deelname aan het 
vervangingsfond en actief verzuimbeleid. Per 1-1-2013 is de SPO eigen risicodrager geworden 
voor het 1e ziektejaar en vanaf 1-8-2013 voor alle ziekte verzuim. Voor de vervanging van ziek 
personeel wordt een deel (55%)  van de bespaarde VF premie aan de scholen verstrekt , uit 
het  restant wordt op bestuursniveau  een “ calamiteiten voorziening”  gevormd voor 
onvoorziene risico’s op dit gebied. Totaal wordt er € 2.300.000 gereserveerd voor 
ziektevervanging. De gemiddelde loonkosten zijn € 60.000 per jaar per fte. Dit is toereikend 
tot circa 5% aan ziektevervanging. Indien de ziektevervanging  onverhoopt 7% bedraagt, zal 
dit circa € 920.000 aan extra lasten veroorzaken.  
Deze extra lasten zijn incidenteel uit de reserve op te vangen. Het beleid is er op gericht om 
het ziekteverzuim onder de 5% te houden. 
In 2015 is er een voorziening ad € 360.000 gevormd voor WW uitkeringen die door OCW op 
de rijksbijdragen in mindering zijn gebracht. Dit risico blijft echter structureel aanwezig.  
Verdere risico’s op het gebied van kwaliteit zijn moeilijk kwantificeerbaar. 
   

4. Risico’s ten aanzien van teruglopende OAB middelen. 
De hoogte van de onderwijs achterstandsmiddelen worden gebaseerd op het aantal 
achterstandskinderen. De richtlijnen voor de bepaling van deze achterstanden worden in 2018 
ingrijpend gewijzigd. Hierdoor nemen landelijk het aantal achterstandskinderen toe en kunnen 
de baten per kind substantieel afnemen. Verder is het rijk voornemens een bezuiniging (  € 
110 miljoen) op deze middelen door te voeren.  
 

5. Risico’s ten aanzien van de organisatie. 
Een niet voldoende voor haar taak toegerust management en een onvoldoende 
functionerende P&C cyclus zal kunnen leiden tot overbesteding of ondoelmatige besteding van 
middelen. Op bestuursniveau is er een koersplan met beleidsuitgangspunten ontwikkeld. Dit 
koersplan is het uitgangspunt  van de schoolplannen.  De jaarlijks opgestelde 
schoolbegrotingen en personeels formatieplannen vormen de taakstellende -budgetten van de 
scholen. Per kwartaal wordt de voortgang hiervan gemonitord en afwijkingen geanalyseerd.  

6. Risico’s ten aanzien van huisvesting. 
De scholen zijn gevestigd in totaal 45 gebouwen. Het onderhoud komt voor rekening van de 
SPO. Deze activiteiten zijn beschreven in een meerjaren onderhoudsplan (MOP). Voor de 
financiering van dit MOP is een onderhoudsvoorziening gecreëerd. Jaarlijks wordt er op basis 
van dit MOP aan deze voorziening gedoteerd. Dit risico betreft hoge onverwachte 
onderhoudslasten die niet uit de voorziening gefinancierd kunnen worden. 

7. Fiscale risico’s.                                                                                                                                            
SPO Utrecht is als onderwijsinstelling vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De risico’s 
betreffen hier de afdracht van de loonheffing en, in zeer beperkte mate, omzetbelasting. 
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8. Algemeen  rest risico.                                                                                                                                 
Aan deze 5 risico’s wordt een algemeen restrisico toegevoegd. Dit betreft een aantal risico’s die 
niet hoog genoeg of onvoldoende kwantificeerbaar zijn. Bijvoorbeeld de instabiliteit van de 
rijks-bekostiging. 

 

  

Risico-vertaling naar reserves Totale baten 2016 € 62.944.000

Risico Kans op optreden impact Percentage van totale baten Reserve
1 Fluctuatie Leerlingen aantallen Gemiddeld Gemiddeld 2,5% € 1.573.600
2 Kwaliteit onderwijs Gemiddeld Gemiddeld 2,5% € 1.573.600
3 Personele risico's Hoog hoog 4,0% € 2.517.760
4 Risisico's t.a.v. teruglopende OAB middelen Gemiddeld hoog 2,5% € 1.573.600
5 Organisatie en P&C cyclus Gemiddeld Gemiddeld 2,5% € 1.573.600
6 Huisvesting Gemiddeld Gemiddeld 2,5% € 1.573.600
7 Fiscale risico's Laag Laag 0,5% € 314.720
8 Rest risico's -o.a.  instabiliteit bekostiging Hoog Gemiddeld 2,5% € 1.573.600

€ 12.274.080

Reserve per 31-12-2016 € 12.512.268
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6.9.3. Kengetallen exploitatie 

    

 
6.9.4. Meerjaren cijfers 
In 2016 is de meerjarenbegroting 2017 t/m 2021 opgesteld en besproken met de Raad van Toezicht en 
de GMR. De SPO-begroting is een resultante van de afzonderlijke schoolbegrotingen en de 
bovenschoolse begroting.  

  

Kengetallen exploitatie
Rentabiliteit Werkelijk Werkelijk

2016 2015

(Rijks)bijdragen OCW / totale baten 91,9% 90,4%
Overige overheidsbijdr. / totale baten 5,3% 6,4%
Overige baten / totale baten 2,5% 2,8%
Financiele  baten / totale baten 0,3% 0,4%

Personele lasten / totale lasten 82,6% 81,6%
Afschrijvingslasten / totale lasten 2,5% 2,6%
Huisvestingslasten / totale lasten 7,6% 7,5%
Ov.instellingslasten / totale lasten 7,3% 8,3%

Personele lasten / totale lasten 82,6% 81,6%
Materiële lasten / totale lasten 17,4% 18,4%

Baten / lasten per leerling Werkelijk Werkelijk
2016 2015

(Rijks)bijdragen OCW / leerling 5.668€           5.538€          
Overige overheidsbijdragen / leerling 327€              395€            
Overige baten / leerling 152€              173€            
Financiele  baten / leerling 16€               23€              

Personele lasten / leerling 5.137€           4.957€          
Afschrijvingslasten / leerling 156€              159€            
Huisvestingslasten / leerling 470€              454€            
Ov.instellingslasten / leerling 454€              501€            
Financiele lasten/leerling 6€                 9€                

Personele lasten / leerling 5.137€           4.957€          
Materiële lasten / leerling 1.080€           1.115€          

Baten - Lasten (per leerling) 59-€               49€              
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6.9.5. Meerjaren begroting 

 

6.9.5. Meerjaren balans 

 

 

 

  

SPO Utrecht Meerjarenbegroting 2017-2021

Baten Werkelijk Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000

3.1 (Rijks)bijdragen OCW 56.759 58.040 57.328 58.332 60.272 61.539 62.285
3.2 Overige overheidsbijdragen 4.050 3.346 2.195 1.319 1.207 1.163 1.190
3.5 Overige baten 1.776 1.559 1.245 1.207 1.171 1.147 1.147

Totaal baten 62.585 62.944 60.768 60.859 62.650 63.849 64.621

Lasten Werkelijk Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000

4.1 Personele lasten 50.799 52.593 51.135 50.974 51.822 52.942 53.634
4.2 Afschrijvingen 1.630 1.599 1.807 1.748 1.691 1.632 1.456
4.3 Huisvestingslasten 4.654 4.817 4.508 4.496 4.553 4.601 4.639
4.4 Overige instellingslasten 5.139 4.646 4.190 3.995 4.085 4.154 4.182

Totaal  lasten 62.222 63.654 61.640 61.213 62.151 63.329 63.911

Saldo baten en lasten 363 -710 -873 -353 500 520 710

5.1 Financiële baten en lasten 139 107 146 125 98 80 81

Saldo financiële baten en lasten 139 107 146 125 98 80 81

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 502 -604 -727 -228 598 600 791

SPO Utrecht Meerjarenbalans 2016-2020

Activa Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot
2016 2017 2018 2019 2020

X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000

1.2 Materiele vaste activa 6.748 6.691 6.693 6.752 6.870
1.3 Financieel vaste activa 3.323 3.323 3.323 3.323 3.323
1.5 Vlottende activa 8.685 8.685 8.685 8.685 8.685
1.7 Liquide middelen 4.521 3.501 3.427 4.096 4.826

Totaal activa 23.277 22.200 22.128 22.857 23.705

Passiva Realisatie Begroot Begroot Begroot Begroot
2016 2017 2018 2019 2020

X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000 X € 1.000

2.1 Eigen vermogen 12.512 11.785 11.557 12.156 12.756
2.2 voorzieningen 1.904 1.554 1.710 1.840 2.088
2.3 Langlopende schulden 0 0 0 0
2.4 Kortlopende schulden 8.861 8.861 8.861 8.861 8.861

Totaal  passiva 23.277 22.200 22.128 22.857 23.705
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6.9.5. Meerjaren overzicht leerlingen en personeel 

Leerlingprognoses 2017-2019 

 

De ramingen zijn gebaseerd op de prognoses van de scholen, zoals opgenomen in de meerjarenbegroting. De 
verwachte groei zal voornamelijk bij de scholen in de wijk Leidsche Rijn plaats vinden.  

 

6.9.6.  Vennootschapsbelasting. 

De ramingen zijn gebaseerd Onderwijsinstellingen zijn vanaf  2016 belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting, tenzij zij een beroep doen op een vrijstelling. Deze vrijstelling is van 
toepassing als: 

• De activiteiten uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (voor 90% of meer) bestaan uit bekostigde 
onderwijs en  of onderzoeksactiviteiten ( de activiteiteneis). 

• Het onderwijs of onderzoek hoofdzakelijk (voor meer dan 70%) wordt bekostigd uit publieke 
middelen, wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld, wettelijk lesgeld of uit bedragen die 
worden ontvangen van algemeen nut beogende instellingen waarvoor geen, dan wel 
marginale contractuele, tegenprestatie wordt gevraagd. (de bekostigingseis)  

De activiteiten van  SPO Utrecht bestaan uitsluitend of nagenoeg uit bekostigd basisonderwijs, de 
bekostiging bestaat voor circa 97% uit publieke middelen. SPO Utrecht  voldoet aan beide eisen en is 
derhalve vrijgesteld van vennootschapsbelasting.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.7.  Meerjaren liquiditeitsprognose  2017-2021 

werkelijk werkelijk Begroot Begroot Begroot
2016 2015 2017 2018 2019

Leerling aantallen per 1-10 10.374 10.344 10.530 10.891 11.130

werkelijk werkelijk Begroot Begroot Begroot
Personele bezetting in fte ( excl oproepkrachten) 2016 2015 2017 2018 2019
Management/directie 50 50 49 49 50
Onderwijzend personeel 659 611 634 631 629
Overig personeel 103 92 98 98 92
Totaal 812 753 781 778 771
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Meerjaren liquiditeitsprognose2017-2021  SPO Utrecht
(Bedragen X 1.000)

Banksaldi 2017 2018 2019 2020 2021
Rekening courant 565 303 25 196 851
Spaarekeningen Rabo 360 715 715 715 715
Beleggingsrekening 3.596 3.596 3.596 4.346 4.346
Totaal bank saldi 4.521 4.614 4.336 5.257 5.912

Inkomsten
Rijksbijdrage OCW 57.328 58.332 60.272 61.539 62.285
Gemeentelijke bijdragen (excl. nieuw/verbouw 2.195 1.319 1.207 1.163 1.190
Financiele baten 146 125 98 80 81
Overige inkomsten 1.245 1.207 1.171 1.147 1.147
Totaal inkomsten 60.913 60.985 62.749 63.929 64.703

Uitgaven
Salarislasten 51.135 50.974 51.822 52.942 53.634
Crediteuren (excl. nieuw/verbouw) 8.482 8.698 8.490 8.638 8.755
Investeringen MVA 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
Dotatie minus onttrekking  voorz. 58 90 291 294 -508 
Totaal uitgaven 61.575 61.663 62.503 63.774 63.782

Mutatie rekeningen en beleggingen
Aflossing beleggingen 400 400 675 500 300
Opname beleggingsrekening 0 0 -750 0 0
Mutatie liquiditeit -262 -278 171 655 1.221
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7. Jaarrekening 

 
  

Balans

EUR EUR EUR EUR
1 Activa

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa 6.747.601 6.617.036
1.3 Financiële vaste activa 3.322.626 3.799.464

Totaal vaste activa 10.070.227 10.416.500

Vlottende activa
1.5 Vorderingen 8.231.832 5.897.284
1.6 Effecten 453.010 1.921.430
1.7 Liquide middelen 4.521.384 3.755.464

Totaal vlottende activa 13.206.226 11.574.178

Totaal activa 23.276.453 21.990.678

2 Passiva
2.1 Eigen vermogen 12.512.268 13.115.636
2.2 Voorzieningen 1.903.604 1.917.196
2.4 Kortlopende schulden 8.860.581 6.957.846

Totaal passiva 23.276.453 21.990.678

31-12-2016 31-12-2015
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Resultaat analyse 
De SPO begroting is opgebouwd uit 36 deelbegrotingen. De opstelling van deze begroting vindt plaats in het 2e en 
3e kwartaal van het voorafgaande jaar. De vergelijkingen van de werkelijke cijfers t.o.v. de begroting laten grote 
verschillen zien, die veelal zijn ontstaan door gebeurtenissen die zowel effecten hebben op baten als op de lasten, 
maar in veel gevallen  resultaat neutraal zijn.  

Op het moment van opstellen van de begrotingen zijn er nog een aantal onbekende factoren zoals ontwikkelingen 
van leerlingenaantallen, personele formaties en cao maatregelen. De in de zomer van 2015 afgesloten cao PO 
waarin o.a. een trapsgewijze salarisverhoging van circa 5% is opgenomen, is niet in de begroting 2016 verwerkt. 
Hierdoor wijken de personele baten en lasten fors af.  De kalenderjaar- begroting, waarvan ruim 80% bestaat uit 
personele lasten, is mede gebaseerd op het personeels-formatieplan 2015/16 en voor 5/12 deel gebaseerd op het in 
het voorjaar 2016 op te stellen formatieplan 2016/17. Dit leidt onvermijdbaar tot verschillen tussen de begroting 
en de realisatie.  

Staat van baten en lasten 

Realisatie Begroot Realisatie
2016 2016 2015
EUR EUR EUR

3 Baten 
3.1 Rijksbijdragen 58.039.851 55.464.610 56.759.599
3.2 Overige overheidsbijdragen en

-subsidies 3.345.829 2.183.141 4.044.907
3.5 Overige baten 1.559.080 673.060 1.780.471

Totaal baten 62.944.760 58.320.811 62.584.977

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 52.592.993 48.355.033 50.799.202
4.2 Afschrijvingen 1.598.593 1.752.795 1.630.350
4.3 Huisvestingslasten 4.817.661 4.542.483 4.654.585
4.4 Overige lasten 4.645.676 3.789.820 5.139.159

Totaal lasten 63.654.923 58.440.131 62.223.296

Saldo baten en lasten -710.163 -119.320 361.681

5 Financiële baten en lasten 106.795 218.049 138.828
Resultaat -603.368 98.729 500.509

Totaal resultaat -603.368 98.729 500.509
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Bovenstaande analyse geeft een beeld van de verschillen tussen de begroting en realisatie. In onderstaande tabel 
wordt een aanzet gemaakt om het verschil tussen het begrote en werkelijke resultaat in hoofdlijnen weer te geven. 

 

- De overschrijding op de personele lasten worden grotendeels veroorzaakt door de hogere lasten voor 
extern personeel. Zie de toelichting bij 6.4.2  

- De overschrijding op de huisvestinglasten is vrijwel geheel toe te schrijven aan de hoger 
schoonmaakkosten. 

- Het verschil van de post overige instellingslasten is door de veelheid aan lastensoorten niet in een korte 
analyse weer te geven. Hier zijn o.a. lagere lasten voor telefonie en aanschaf kleine hardware. 

- Een analyse van het verschil bij de afschrijvingslasten is bij 6.4.3 opgenomen. 
- De financiële baten zijn fors lager dan begroot. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat de afgeloste 

beleggingen op advies van onze beleggingsadviseur vanwege zeer lage rendement verwachtingen tijdelijk 
op zeer lage rente gevende spaarrekening zijn gestort. Anderzijds door het koersverlies van de 
beleggingen per 31-12-2016. Zie ook de toelichtingen bij  6.5.1     

 

Baten 

 

Resultaat analyse  2016 Verschil t.o.v Verschil t.o.v
begroting 2016 werkelijk  2015

Baten X € 1.000 X € 1.000
Rijksbijdrage OCW 2.575 1.281
Overige overheidsbijdragen 1.163 -704 
Overige baten 885 -217 
Totaal 4.623 359
Lasten
Personele lasten 4.238 1.794
Afschrijvingen -154 -31 
Huisvestingslasten 275 163
Overige instellingslasten 855 -494 
 5.213 1.431

Financiele baten en lasten -111 -32 

Saldo -702 -1.104 

Verschillen analyse met effect op exploitatie resultaat 
Rijksbijdrage Baten 

personeel materieel
Baten 
gemeente overige baten totaal versch  begr ongedekt verschil

Baten 2.280 295 1.163 885 4.623 -4.623 
Effect op : personele lasten 2.280 975 161 3.416 4.238 -822 

huisvestinglasten 100 0 100 275 -175 
overige instellings lasten 195 188 627 1.010 855 155
afschrijvingslasten 97 97 -154 251
Financiele baten 111 -111 
Totaal 702 -702 

 Rijksbijdrage OCW Verschil t.o.v Verschil t.o.v
begroting 2016 werkelijk  2015

X € 1.000 X € 1.000
Personele baten 2.280 1.021
Materiele baten 295 260
Totaal 2.575 1.281

Document waarop het KPMG-rapport 17X00152745UTR/0001157595 d.d. 28 juni 2017 (mede) betrekking heeft.



   
 

 
 Jaarverslag 2016 SPO Utrecht  49 
 

Personele baten € 2.28.000 
Deze baten zijn hoger dan begroot door realisatie van hogere groeibaten en hogere personele baten agv de cao 
verhogingen. Verder zijn er hogere baten uit subsidies ( studiebeurs, 4 slagleren en project beta-techniek) en baten 
van het SWV ( basisondersteuning en arrangementen). Het verschil t.o.v. 2015 wordt vnl veroorzaakt door de 
compensatie van de cao verhoging.   
 
Vergoeding materiële kosten  € 295.000 
De stijging t.o.v. de begroting en 2015 wordt veroorzaakt door de verhoging van de vergoeding voor het buiten 
onderhoud en te laag begrote aanpassing vergoeding normen.  

  

Gemeentelijke subsidies € 1.163.000 

In verband met de onzekerheid over de voortzetting van de gemeentelijke subsidies voor o.a. het schooljaar 
2016/17, zijn alleen de toen zekere subsidie baten in de begroting  2016 opgenomen. In 2016 zijn uiteindelijk meer 
subsidie trajecten beschikbaar gesteld, zie hiervoor de bijlage gemeentelijke subsidies. Deze extra baten hebben 
uiteraard tot extra lasten geleid.  Het verschil met  2015 wordt veroorzaakt door eenmalig  extra beschikbaar 
gestelde gelden voor o.a. versterken van taal, talentontwikkeling en cultuureducatie.  

  

Overige rijksbijdragen Verschil t.o.v Verschil t.o.v
begroting 2016 werkelijk  2015

X € 1.000 X € 1.000
Gemeentelijke subsidies 1.163 -704 
  0
Totaal 1.163 -704 
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Overige baten Verschil t.o.v Verschil t.o.v 
  begroting 2016 werkelijk  2015 
  X € 1.000 X € 1.000 
Opbrengst verhuur/medegebruik 84  -262  
Detachering personeel 255  280  
Overige baten 547  -235  
Totaal 885  -217  

 

Opbrengst medegebruik € 84.000 
Bij medegebruik van lokalen door derden worden huisvestingskosten in rekening gebracht. In 2015 zijn er, door 
een inhaalslag, eenmalig extra baten gerealiseerd. 

Detachering personeel   € 255.000 
Dit betreft de opbrengst van extern gedetacheerd personeel. In 2016 zijn een aantal detacheringscontracten ( SWV, 
Fritz redl en UU) afgesloten, deze waren niet begroot. 
 
Overige baten € 547.000 
Hogere baten uit  projecten € 243.000 ( zomerschool, muziekonderwijs, opleiding schoolleiders), Bijdrage derden 
€ 190.000 (vrienden van OBS Wittevrouwen, sponsoring schoolpleinen) en  diverse niet begrote baten ad € 
110.000 ( afrekening B&B school 1516,schade en andere uitkeringen), veroorzaken deze meeropbrengsten. 

Lasten 

 

Lonen en salarissen   € 2.312.000 
De salarislasten zijn in 2016 € 2.312.000 hoger dan begroot.  Doordat de begrote loonkosten van het Stip-VSO 
personeel ad € 731.000, begroot op deze post verantwoord onder overige personele-lasten, is het werkelijke 
verschil € 3.066.000.  Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de niet begrote cao verhoging  van de salarissen 
en inzet hogere gemeentelijke baten. Het lagere verschil met 2015 wordt veroorzaakt doordat in 2015 al een deel 
van de cao verhoging is uitbetaald.  

Overige personele lasten € 1.925.000 
Bij dit onderdeel zijn er hogere lasten voor extern personeel   € 950.000   en overige personele lasten    € 869.000. 
De extra lasten voor extern personeel worden grotendeels veroorzaakt door inhuur( t.b.v. interim directies scholen 
€ 307.000, huisvestingsprojecten € 120.000, schoolbegeleidingsdiensten € 45.000, ziektevervanging € 248.000 en  
arrangementen € 190.000.  
De hogere  cijfers voor overige personele lasten worden veroorzaakt de overdracht van de rijksbaten 2016 van 
Stip-VSO  naar PCOU af € 744.000 .Deze post was op lonen en salarissen begroot en  door hogere uitgaven voor 
werving personeel € 36.000, dotaties personele  voorzieningen ( jubilea, langdurig zieken  en duurzame 
inzetbaarheid) € 154.000, cursus en scholing kosten € 35.000 en bedrijfsgezondheidsdienst € 38.000.  
 
 
 
 

Personele lasten Verschil t.o.v Verschil t.o.v
begroting 2016 werkelijk  2015

X € 1.000 X € 1.000
Lonen en salarissen 2.312 1.299
Overige personele lasten 1.925 495
Totaal 4.238 1.794
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Afschrijvingen 
 
Afschrijvingen Verschil t.o.v Verschil t.o.v 
  begroting 2016 werkelijk  2015 
  X € 1.000 X € 1.000 
afschrijving inventaris en apparatuur -154  -128  
Afschrijving leermethodes -59  10  
afschrijving overige materiele vaste activa 59  87  
Totaal -154  -31  

 
 
 
Per school worden er meerjaren-investeringsplannen opgesteld. Deze plannen worden jaarlijks geactualiseerd, 
waarbij verschuivingen tussen activa mogelijk zijn. In 2016 is de afschrijvingstermijn voor ICT verlengd naar 5 
jaar. Verder is er minder dan begroot geïnvesteerd in leermethoden.  

Huisvestingslasten 

 

Huisvestingslasten Verschil t.o.v Verschil t.o.v 
  begroting 2016 werkelijk  2015 
  X € 1.000 X € 1.000 
Kosten huur/medegebruik 12  -22  
onderhoud en dotatie onderhoudsvoorz. 104  93  
Energie en water -108  74  
Schoonmaakkosten 169  123  
Overige huisvestingslasten 97  -105  
Totaal 274  163  

 

 

Onderhoud en dotatie onderhoudsvoorziening € 104.000 

Dit betreft het kleine onderhoud en de dotatie aan de voorziening grootonderhoud.                          

Energie en water -€ 108.000 
In 2015 zijn de energiekosten lager dan begroot en € 108.000 lager dan begroot. Dit wordt wellicht deels  
veroorzaakt door de zachte winter en het gebruik van zonnepanelen.  

Schoonmaakkosten € 169.000 
Door ingebruikname van nieuwbouw en tijdelijke huisvesting zijn er ook in 2016 incidenteel extra 
schoonmaakkosten gemaakt. Verder is de toename veroorzaakt door de toename van  het aantal leerlingen. 
 
Overige huisvestingslasten € 97.000 
Deze post  bevat lasten voor afvalverwijdering, rioolheffing, zuiveringsheffing en medegebruikskosten in 
schoolgebouwen met meerdere gebruikers.  De overschrijding wordt veroorzaakt door naheffingen uit voorgaande 
jaren ,verhuiskosten en  diverse posten waaronder medegebruik gemeenschappelijke gebouwen. 
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Overige instellingslasten 

 

Administratie en beheerlasten € 24.000 

Bij dit onderdeel zijn er hogere kosten voor de accountant € 12.000, kantoorbenodigdheden € 16.000, PR € 6.000 
en beheer en bestuur €15.000 . 

Kleine inventaris, apparatuur en leermiddelen € 58.000 
Bij deze post is er sprake van lagere kosten voor (verbruik) leermiddelen € 108.000 hogere lasten voor ICT, beheer 
en software licenties € 124.000 en reproductie € 39.000.  

Overige instellingslasten € 774.000 
De post overige instellingslasten bevat een verzameling van beheersmatige posten en lasten t.b.v. leerling 
activiteiten.  De hogere lasten worden veroorzaakt door de volgende posten: culturele vorming € 95.000 ( 
gefinancierd uit niet begrote subsidies), sportdagen en schoolreisjes € 38.000, afdrachten AB gelden aan de Fritz 
Redl school € 80.000, Projecten € 300.000 ( zie ook de projectbaten bij overige baten),bijzondere lasten € 245.000. 
Deze laatste post wordt veroorzaakt door de inventarisatie van de nog aanwezige activa ( zie tevens de toelichting 
bij 6.2).  

 

Financiële baten en lasten 

 
Financiële baten en lasten -€ 111.000 
Op deze posten worden de rente baten en bankkosten geboekt maar ook de  koersverschillen  van de 
obligatieleningen. Op de lasten worden aangekochte rente, provisie kosten en koersverliezen geboekt.  
Onderstaande tabel toont de specificatie van deze post.  

De rentebaten uit de rekening courant en spaarrekening zijn lager dan begroot.  Dit wordt grotendeels veroorzaakt 
door de daling van de rentevergoeding percentages en het koersverlies van de beleggingen per de balansdatum. 

 

In 2016 is een deel van de portefeuille afgelost. De koerswinsten en verliezen alsmede de beleggingsportefeuille 
per 31-12-2016 zijn in onderstaande tabel weergegeven. De waarderingsgrondslagen schrijven voor dat de 
beleggingen tegen de aanschafwaarde of indien lager tegen de koerswaarde worden opgenomen.  

Overige instellingslasten Verschil t.o.v Verschil t.o.v
begroting 2016 werkelijk  2015

X € 1.000 X € 1.000
Administratie en beheerslasten 24 -88 
Kleine inventaris en apparatuur en leermiddelen 58 -82 
Overige instellingslasten 774 -325 
Totaal 855 -494 

Specificatie Verschil t.o.v
Financiele baten/lasten begroting 2015

X € 1.000 X € 1.000
Saldo rente beleggingen 143 -53
Provisie en bankkosten -15 0
Rente baten 24 -13
Koersverlies -45 -45
Saldo baten minus lasten 107 -111
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Obligaties
Balans Aankoop Verkoop/aflossingen koersmutaties koersmutaties Aankoop Koers Jaarrekening

oort obligatie Koers Nominaal 31-12-2015   verkopen balanswaarde waarde 31-12-2016 31-12-2016
4,125% BNG 2006-2016 102,06% € 500.000 510.300,00    -€ 500.000 -€ 10.300 € 0
4,250% ABN AMRO 2007-2017 100,75% € 400.000 417.240,00    v -€ 14.230 € 417.240 € 403.010 € 403.010
5,250% ING EMTN 2008-2018 107,94% € 400.000 439.560,00    v -€ 7.820 € 439.560 € 431.740 € 431.740
4,000% Nederland 2009-2019 112,14% € 675.000 717.174,00    v € 717.174 € 756.930 € 717.174
3,000% Rabo Var.CPN Obl..5 okt-17 100,09% € 50.000 50.000,00      v € 50.000 € 50.045 € 50.000
4,375% Rabobank MTN 2009-2016 101,44% € 700.000 710.080,00    -€ 700.000 -€ 10.080 € 0
3,375% NED.Waterschap.BK 2006-2016 100,15% € 700.000 701.050,00    -€ 700.000 -€ 1.050 € 0
2,375% Rabobank 2013-2023 112,16% € 300.000 311.520,00    € 311.520 € 336.479 € 311.520
2,250% Belgium 2013-2023 115,45% € 300.000 312.600,00    v € 312.600 € 346.360 € 312.600
3,750% Belgium 2010-2020 116,28% € 250.000 290.250,00    v € 290.250 € 290.695 € 290.250
2,750% DNB Boligkredit 2012-2022 113,83% € 300.000 329.490,00    v € 329.490 € 341.493 € 329.490
3,375% EFSF 2011-2021 116,59% € 300.000 344.370,00    v € 344.370 € 349.755 € 344.370
3,500% Fin Foncier 2010-2020 113,87% € 250.000 286.450,00    v -€ 1.778 € 286.450 € 284.672 € 284.672
1,500% Finland 2013-2023 110,41% € 300.000 300.810,00    v € 300.810 € 331.237 € 300.810

Totaal € 5.720.894 € 0 -€ 1.900.000 -€ 21.430 -€ 23.828 € 3.799.464 € 3.922.416 € 3.775.636
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Kasstroomoverzicht 2016, vergelijkende cijfers jaar 2015

EUR EUR EUR EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -710.163 361.681

Aanpassing voor:
Afschrijvingen 4.2 1.598.593 1.630.350
Desinvesteringen 1.2 231.516 0
Mutaties voorzieningen 2.2 -13.592 496.530

Verandering in vlottende middelen:
Vorderingen (-/-) 1.5 -866.128 604.130
Schulden 2.4 1.902.737 -1.739.507

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.142.963 1.353.184

Ontvangen interest 5.1 24.463 21.078
Overige financiële baten 5.4 143.007 211.247
Betaalde interest (-/-) 5.5 -9.365 -7.536
Overige financiële lasten (-/-) 5.3 -51.310 -85.961

106.795 138.828

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.249.758 1.492.012

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in MVA (-/-) 1.2 -1.960.676 -1.785.146

Overige investeringen in FVA (-/-) 1.3 476.838 779.240

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.483.838 -1.005.906

Mutatie liquide middelen 765.920 486.106

2016 2015
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Grondslagen voor waardering van activa, passiva en resultaatbepaling

Algemeen

Deze jaarrekening is van Stichting Primair Openbaar Onderwijs Utrecht, met als zetel Utrecht en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30189395.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op 
balansdatum 31 december 2016

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële 
Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 
titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 
Onderwijsinstellingen en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

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

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met 
betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische
realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe 
leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met 
betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van 
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend 
met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. Daarnaast betreft de euro de functionele valuta van de 
stichting.
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Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend 
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige 
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële 
instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de 
volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: handelsportefeuille, obligaties, vorderingen, 
kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen.
De stichting heeft geen in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en 
de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Handelsportefeuille
Indien de stichting financiële instrumenten heeft verworven of is aangegaan met het doel het instrument 
op korte termijn te verkopen, maken deze deel uit van de handelsportefeuille en worden deze na eerste 
opname gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardewijzigingen in de staat van baten 
en lasten. 

Obligaties (langlopend)
Obligaties waarvan de stichting de intentie heeft deze tot het einde van de looptijd aan te houden, en 
hiertoe ook in staat is, worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis 
van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

Vorderingen
Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.

Bijzondere waardeverminderingen
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in de 
resultatenrekening of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum 
beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere 
waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een 
bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het 
actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft op de verwachte toekomstige 
kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.
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Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering 
omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betalingen door een debiteur, 
herstructurering van een aan de stichting toekomend bedrag onder voorwaarden die de stichting anders 
niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal gaan, en het 
verdwijnen van een actieve markt voor een bepaald effect. 

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen die door de stichting worden 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke activa als op 
collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen wordt beoordeeld 
of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Van afzonderlijk belangrijke 
vorderingen die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan bijzondere waardevermindering en van 
afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan 
bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen met vergelijkbare 
risicokenmerken.

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de stichting historische trends
met betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het 
tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten 
worden bijgesteld als het bestuur van de stichting van oordeel is dat de huidige economische en 
kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger 
dan wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs 
gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante 
waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve 
rente van het actief.

Verliezen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. Rente op het aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief met de 
oorspronkelijke effectieve rente van het actief.

Saldering van financiële instrumenten
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de stichting beschikt over 
een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële verplichting gesaldeerd 
af te wikkelen en de stichting het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan 
af te wikkelen.
Als sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in 
aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet 
gesaldeerd.
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Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, onder aftrek van eventuele 
investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing 
met bijzondere waardeverminderingen.
De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgingsprijs en overige kosten om de 
activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte gebruiksduur en worden berekend op basis van 
een vast percentage van de aanschafprijs volgens de lineaire methode, rekening houdend met een 
eventuele residuwaarde.
Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt 
beëindigd bij buitengebruikstelling of bij desinvestering.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. Bij alle investeringen
wordt afgeschreven met ingang van het lopende boekjaar. 

Categorie afschrijvings- afschrijvings-
termijn percentage

in maanden per jaar

Gebouwen en terreinen 120 10,00%
Inventaris en apparatuur:
- Inventaris en apparatuur 60 20,00%
- Machines en installaties 120 10,00%
- Meubilair 180 6,67%
- ICT 36-60 20%-33%
- Software 60 20,00%
Andere vaste bedrijfsmiddelen:
- Leermethoden 96 12,50%
- Overige vaste bedrijfsmiddelen 120 10,00%

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object verlengen 
en/of leiden tot toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het object. 
Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

FVA en vervreemding vaste activa

Financiële vaste activa
De grondslagen voor de waardering van obligaties zijn beschreven onder het hoofd Financiële 
instrumenten.

Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere 
opbrengstwaarde.
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze 
activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, 
wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten 
voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende 
eenheid waartoe het actief behoort. 

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de 
realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil 
tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder 
waardeverminderingsverlies van een kasstroom-genererende eenheid, wordt het verlies toegerekend 
aan de activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden. 

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren 
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie 
aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende 
eenheid) geschat.

Vlottende activa

Vorderingen en effecten
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het hoofd 
Financiële instrumenten.

Liquide middelen

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

Voorzieningen

Algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van:
- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk 
geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt 
de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.
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Voorziening spaarverlof
De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer 
personeelsleden het gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk 
gespaarde uren tegen de actuele waarde. De in de CAO opgenomen bindende genormeerde bedragen 
zijn hier van toepassing.

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van 
de cao dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met een fictieve 
indiensttredingsleeftijd van 25 jaar, blijfkanspercentages, jaarlijkse loonverhoging van 3%, en een 
uitkering bij 25 en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen contante 
waarde; de discontovoet bedraagt 2,5%.

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.


Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het 
in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting 
blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 
arbeidsongeschiktheid.

Voorziening groot onderhoud 
Een voorziening wordt gevormd voor verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan panden, 
installaties e.d. op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode tussen de 
werkzaamheden voor groot onderhoud. De uitgaven van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van 
de onderhoudsvoorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten. Indien de kosten van 
groot onderhoud uitgaan boven de boekwaarde van de voor het desbetreffende actief aangehouden 
voorziening, worden de (meer)kosten verwerkt ten laste van de staat van baten en lasten. 

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van 
de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Kortlopende schulden

De grondslagen voor de waardering van kortlopende schulden zijn beschreven onder het hoofd 
Financiële instrumenten.
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Baten en lasten

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

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de 
handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten.

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.

Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente of 
provincie zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de instelling 
zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend 
aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het 
Ministerie van OCW, gemeente, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

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

Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband 
in aanmerking genomen. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in 
aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en 
vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten 
gebracht. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd 
op contractuele afspraken met personeelsleden (cao en individuele arbeidsovereenkomsten).
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Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen 
(inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend 
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 
arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen.

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

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

Ontslagvergoedingen
Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de Stichting zich 
aantoonbaar heeft verbonden tot beëindiging van het dienstverband van een of meer personeelsleden 
vóór de gebruikelijke pensioendatum of tot een uitkering ter stimulering van vrijwillig ontslag. De 
Stichting heeft zich aantoonbaar verbonden tot het doen van ontslaguitkeringen als formeel een 
gedetailleerd plan (of regeling) is opgesteld en intrekking daarvan door de Stichting redelijkerwijs niet 
meer kan plaatsvinden. In het plan / de regeling zijn de betrokken locaties, alsmede de functie en het 
geschatte aantal van de werknemers die zullen worden ontslagen, de ontslaguitkering voor iedere 
functie(groep) en de periode die gemoeid is met de uitvoering van het plan benoemd. Ten aanzien van 
de ontslaguitkeringen bij vrijwillig ontslag worden de verplichtingen en de last berekend op basis van 
het aantal personeelsleden dat naar verwachting op het aanbod zal ingaan. De ontslaguitkeringen 
die over meer dan 12 maanden na balansdatum betaalbaar worden gesteld worden tegen contante 
waarde gewaardeerd. De disconteringsvoet betreft de marktrente (effectief rendement) van 
hoogwaardige ondernemingsobligaties op balansdatum.

Leasing
De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij 
de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel 
door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere 
leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de 
economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.

Operationele leases
Als de stichting optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. 
Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden 
verwerkt als een vermindering van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en 
vergoedingen inzake operationele leases worden lineair over de leaseperiode 
ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de
periode waartoe zij behoren.
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Bepaling reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld 
of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een 
transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.
De reële waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald aan hand van de biedprijs.
De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte 
kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije 
marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het saldo 
baten en lasten aangepast voor posten van de staat van baten en lasten die geen invloed hebben op 
ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de staat van 
baten en lasten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de 
operationele activiteiten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, 
investerings- en financieringsactiviteiten.
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Vaste activa
Aanschaf Afschrijving Boek- Inves- Aanschaf Afschrijv. Afschrij- Aanschaf Afschrijving Boek-

prijs cumulatief  * waarde teringen desinves- desinves- vingen prijs cumulatief * waarde
1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 teringen teringen 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 18.843 1.884 16.959 54.229 0 0 7.308 73.072 9.192 63.880
1.2.2 Inventaris en apparatuur 9.993.579 5.130.345 4.863.234 1.262.698 876.208 658.245 1.112.765 10.380.069 5.584.865 4.795.204
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 3.881.439 2.144.596 1.736.843 643.749 311.765 298.212 478.522 4.213.423 2.324.906 1.888.517

Materiële vaste activa 13.893.861 7.276.825 6.617.036 1.960.676 1.187.973 956.457 1.598.595 14.666.564 7.918.963 6.747.601

Uitsplitsing:

1.2.2.1 Inventaris en apparatuur 1.742.642 1.138.217 604.425 187.106 784.887 518.155 186.223 1.144.861 806.285 338.576
1.2.2.2 Machines en installaties 465.102 264.659 200.443 4.929 122.978 82.215 40.156 347.053 222.600 124.453
1.2.2.3 Meubilair 5.712.045 2.294.946 3.417.099 469.744 -145.326 -53.915 402.776 6.327.115 2.751.637 3.575.478
1.2.2.4 ICT 1.975.078 1.412.781 562.297 573.882 113.669 111.790 458.460 2.435.291 1.759.451 675.840
1.2.2.5 Software 98.712 19.742 78.970 27.037 0 0 25.150 125.749 44.892 80.857

Inventaris en apparatuur 9.993.579 5.130.345 4.863.234 1.262.698 876.208 658.245 1.112.765 10.380.069 5.584.865 4.795.204

1.2.3.1 Leermethoden 3.445.953 2.051.443 1.394.510 359.097 312.677 296.904 407.574 3.492.373 2.162.113 1.330.260
1.2.3.2 Overige vaste bedrijfsmiddelen 435.486 93.153 342.333 284.652 -912 1.308 70.948 721.050 162.793 558.257

Andere vaste bedrijfsmiddelen 3.881.439 2.144.596 1.736.843 643.749 311.765 298.212 478.522 4.213.423 2.324.906 1.888.517

Gedurende het verslagjaar zijn er materiële vaste activa buiten gebruik gesteld en vervolgens gedesinvesteerd. Er zijn geen materiële vaste activa verkocht.
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Boek- Inves- Desinves- Resultaat Naar Boek-
waarde teringen teringen Kortlopend waarde

en verstrekte en afgeloste
1-1-2016 leningen leningen 31-12-2016

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.3 Financiële vaste activa 
1.3.6 Effecten 3.799.464 0 0 -23.828 453.010 3.322.626

Financiële vaste activa 3.799.464 0 0 -23.828 453.010 3.322.626

Uitsplitsing:
Aanschaf- Beurs- Balans- Koers- Aankoop Verkoop Beurs- Balans-
waarde waarde waarde resultaat waarde waarde
1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 2016 2016 2016 31-12-2016 31-12-2016

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Obligaties - langlopend 3.332.224 3.953.842 3.799.464 -23.828 0 0 3.469.091 3.322.626
Obligaties - kortlopend 467.240 1.921.430 1.921.430 -21.430 0 -1.446.990 453.055 453.010
Effecten 3.799.464 5.875.272 5.720.894 -45.258 0 -1.446.990 3.922.146 3.775.636

* inclusief bijzondere waardeverminderingen
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Vorderingen

31-12-2016 31-12-2015
EUR EUR

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 1.705.933 1.659.754
1.5.2 OCW 2.833.917 3.011.465
1.5.6 Overige overheden 2.854.787 421.083
1.5.7 Overige vorderingen 187.109 390.291
1.5.8 Overlopende activa 651.226 414.691
1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid -1.140 0

Vorderingen 8.231.832 5.897.284

Uitsplitsing:

Internationale school 0 17.021
1.5.7.3 Uitkeringen ziektewet 6.938 79.833
1.5.7.4 Waarborgsommen 94.950 72.600
1.5.7.2 Overige 85.221 220.837

Overige vorderingen 187.109 390.291

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 366 0
1.5.8.2 Verstrekte voorschott
en 10.690 2.763
1.5.8.3 Overige overlopende activa 640.170 411.928

Overlopende activa 651.226 414.691

Bij de Overige overlopende activa zijn in 2016 o.a. opgenomen een bedrag
van € 45.715 inzake Gemeente Utrecht, € 31.913 inzake Main Energy en nog
te ontvangen vergoeding loonkosten van KSU (€ 30.030) en PCOU (€ 36.195).

Alle vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van maximaal 
één jaar.
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Effecten & liquide middelen          
           
  Boekwaarde      Koers  Boekwaarde 

  1-1-2016  Aankopen  Verkopen  mutaties  31-12-2016 
  EUR  EUR  EUR   EUR   EUR 

1.6 Effecten           
1.6.2 Obligaties 1.921.430  0  1.446.990  -21.430  453.010 

 Effecten 1.921.430  0  1.446.990  -21.430  453.010 

           
           
  31-12-2016  31-12-2015       
  EUR  EUR       
1.7 Liquide middelen          
1.7.1 Kasmiddelen 868  625       
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 4.159.738  2.081.765       
1.7.3 Deposito's 360.778  1.673.074       
 Liquide middelen 4.521.384  3.755.464       
           
 De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.         
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Eigen vermogen 

Stand per Resultaat Overige Stand per
1-1-2016 mutaties 31-12-2016

EUR EUR EUR EUR

2.1 Eigen Vermogen
2.1.1 Algemene reserve 13.115.636 -603.368 12.512.268

Eigen vermogen 13.115.636 -603.368 0 12.512.268

Bestemming van het resultaat

Het voorstel van de resultaatbestemming is als volgt:

Onttrokken aan de algemene reserve -€ 603.368

Resultaat 2016 -€ 603.368
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Voorzieningen 

Stand per Dotaties Onttrek- Vrijval Stand Kort-  Lang-
1-1-2016 kingen 31-12-2016 lopend lopend

deel < deel >
1 jaar 1 jaar

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 993.173 257.597 101.277 170.803 978.690 272.071 706.619
2.2.3 Voorziening groot onderhoud 924.023 645.564 644.673 0 924.914 100.000 824.914

Voorzieningen 1.917.196 903.161 745.950 170.803 1.903.604 372.071 1.531.533

Uitsplitsing:

2.2.1.1 Voorziening spaarverlof 46.356 6.194 4.998 9.333 38.219 7.000 31.219
2.2.1.2 Voorziening reorganisatie 61.313 0 0 61.313 0 0 0
2.2.1.3 Voorziening WW-fonds 258.470 0 54.362 100.157 103.951 103.951 0
2.2.1.4 Voorziening jubilea 627.034 15.831 41.917 0 600.948 50.000 550.948
2.2.1.5 Voorziening duurzame inzetbaarheid 0 12.526 0 0 12.526 0 12.526
2.2.1.6 Voorziening langdurig zieken 0 223.046 0 0 223.046 111.120 111.926

Personeelsvoorzieningen 993.173 257.597 101.277 170.803 978.690 272.071 706.619

In het verslagjaar zijn een tweetal voorzieningen gevormd voor toekomstige verplichtingen. Enerzijds betreft
dit de voorziening voor gespaarde uren inzake de regeling voor duurzame inzetbaarheid. Anderzijds is
er een voorziening getroffen voor de toekomstige verplichting met betrekking tot langdurige zieken.
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Kortlopende schulden

31-12-2016 31-12-2015
EUR EUR

2.4 Kortlopende schulden 
2.4.3 Crediteuren 1.070.623 632.989
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.125.427 2.052.951
2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 495.015 492.029
2.4.9 Overige kortlopende schulden 681.673 1.017.211
2.4.10 Overlopende passiva 4.487.843 2.762.666

Kortlopende schulden 8.860.581 6.957.846

Bij de overlopende passiva heeft een bedrag ad € 1.654 een looptijd van meer 
dan een jaar.

Uitsplitsing:

2.4.7.1 Loonheffing 2.012.184 1.893.196
2.4.7.2 Omzetbelasting 5.095 0
2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 108.148 159.755

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.125.427 2.052.951

2.4.9.3 Nettosalarissen 27.869 15.629
2.4.9.4 Internationale school 48.100 33.790
2.4.9.2 Overige 605.704 967.792

Overige kortlopende schulden 681.673 1.017.211

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen 123.333 124.282
2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen 1.661.735 1.581.414
2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 17.545 27.830
2.4.10.8 Overige 2.685.230 1.029.140

Overlopende passiva 4.487.843 2.762.666

In 2016 is onder Overige overlopende passiva een bedrag van € 1.175.524
inzake het Samenwerkingsverband Utrecht, voor € 444.096 aan doorlopende
subsidies van Gemeente Utrecht en een nog te besteden subsidie Beta-techniek
ad € 374.884 opgenomen.

Risico’s financiële instrumenten
Wij maken in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van diverse financiële instrumenten. 
De financiële instrumenten omvatten onder meer vorderingen, geldmiddelen, leningen, 
crediteuren en overige kortlopende schulden. Deze financiële instrumenten stellen de 
organisatie bloot aan markt-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico. Om deze 
risico’s te beheersen heeft SPO een beleid inclusief een stelsel van limieten en 
procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de 
financiële markten en daarmee de financiële prestaties van de organisatie te beperken.
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SPO zet geen afgeleide financiële instrumenten in om risico’s te beheersen. Bij het 
aantrekken respectievelijk uitzetten van middelen worden kredietrisico en renterisico 
zoveel mogelijk uitgesloten. Het uitzetten van middelen en het gebruik van 
rente-instrumenten hebben een prudent karakter en zijn niet gericht op het genereren van 
extra inkomsten door het aangaan van overmatige risico’s. 

Kredietrisico
De vorderingen bestaan merendeel uit vordering op overheden of uitvoerende instanties, 
hierbij loopt SPO geen kredietrisico. De overige vorderingen zijn slechts 2,3% van het 
totaal.

Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt aangezien SPO geen gebruik maakt van leningen. 

Liquiditeitsrisico
SPO loopt geen significante liquiditeitsrisico’s. Er wordt een kleine negatieve kasstroom 
verwacht voor het komende jaar. Daarnaast vindt een strakke monitoring op de 
liquiditeitsprognose plaats en kan indien nodig bijsturing plaatsvinden.
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G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule  
(Regeling ROS art.13. lid 2 sub a)     
       
Omschrijving     Toewijzing  Prestatie  
  Kenmerk  Datum  afgerond?  
       
       
       
LERARENBEURS LBS6  770131 26-4-2016  De prestatie is ultimo verslagjaar afgerond conform de subsidiebeschikking.  
LERARENBEURS LBP6  775943 30-8-2016  De prestatie is ultimo verslagjaar afgerond conform de subsidiebeschikking.  
LERARENBEURS LBP6  776483 30-8-2016  De prestatie is ultimo verslagjaar afgerond conform de subsidiebeschikking.  
LERARENBEURS LBP6  776521 30-8-2016  De prestatie is ultimo verslagjaar afgerond conform de subsidiebeschikking.  
LERARENBEURS LBP6  776550 30-8-2016  De prestatie is ultimo verslagjaar afgerond conform de subsidiebeschikking.  
LERARENBEURS LBP6  776582 30-8-2016  De prestatie is ultimo verslagjaar afgerond conform de subsidiebeschikking.  
LERARENBEURS LBP6  776631 30-8-2016  De prestatie is ultimo verslagjaar afgerond conform de subsidiebeschikking.  
LERARENBEURS LBP6  776585 30-8-2016  De prestatie is ultimo verslagjaar afgerond conform de subsidiebeschikking.  
LERARENBEURS LBP6  776641 30-8-2016  De prestatie is ultimo verslagjaar afgerond conform de subsidiebeschikking.  
LERARENBEURS LBP6  776673 30-8-2016  De prestatie is ultimo verslagjaar afgerond conform de subsidiebeschikking.  
LERARENBEURS LBP6  776195 27-10-2016  De prestatie is ultimo verslagjaar afgerond conform de subsidiebeschikking.  
LERARENBEURS LBP6  776195 27-10-2016  De prestatie is ultimo verslagjaar afgerond conform de subsidiebeschikking.  
LERARENBEURS LBS6  777316 30-8-2016  De prestatie is ultimo verslagjaar afgerond conform de subsidiebeschikking.  
LERARENBEURS LBP6  777287 30-8-2016  De prestatie is ultimo verslagjaar afgerond conform de subsidiebeschikking.  
LERARENBEURS LBP6  777225 30-8-2016  De prestatie is ultimo verslagjaar afgerond conform de subsidiebeschikking.  
LERARENBEURS LBP6  777240 30-8-2016  De prestatie is ultimo verslagjaar afgerond conform de subsidiebeschikking.  
LERARENBEURS LBP6  777157 28-9-2016  De prestatie is ultimo verslagjaar afgerond conform de subsidiebeschikking.  
LERARENBEURS LBP6  777157 28-9-2016  De prestatie is ultimo verslagjaar afgerond conform de subsidiebeschikking.  
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G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
(Regeling ROS art.13, lid 2 sub b en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

G2-A Afl�opend per ultimo verslagjaar

Niet van toepassing

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Niet van toepassing
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Subsidies Gemeente Utrecht 2016 - aflopend

Kdr omschrijving Beschikking Jaar Kostenplaats Beschikbaar
Lasten 

2015
Beschikbaar 

2016
Lasten 

2016
Vrijval 

2016
Activiteits-

kosten
Huisves-

tingskosten
Organisatie-

kosten
Personeels-

kosten
Totaal

lasten 2016 Saldo Te betalen
10026 Cultuureducatie 15/16 2697940 2015/2016 08HP 13.680€           2.729€              10.951€           12.537€           10.951€           15.112€        -€             155€             -€             15.266€           -1.586€            -€                  
10026 Cultuureducatie 15/16 2660457 2015/2016 10DL 6.560€              3.083€              3.477€              4.912€              3.477€              4.532€          -€             174€             3.288€          7.995€              -1.435€            -€                  
10026 Cultuureducatie 15/16 2696949 2015/2016 16BLmp 7.400€              -€                  7.400€              8.291€              7.400€              2.725€          -€             -€             5.566€          8.291€              -891€                -€                  
10026 Cultuureducatie 15/16 2696482 2015/2016 16NM 22.120€           8.107€              14.013€           29.869€           14.013€           37.517€        -€             459€             -€             37.976€           -15.856€          -€                  
10026 Cultuureducatie 15/16 2713590 2015/2016 17CA 11.740€           6.695€              5.045€              11.717€           5.045€              18.033€        -€             379€             -€             18.412€           -6.672€            -€                  
10026 Cultuureducatie 15/16 2744596 2015/2016 17CV 15.460€           8.902€              6.558€              10.465€           6.558€              7.827€          -€             504€             11.035€        19.366€           -3.906€            -€                  
10026 Cultuureducatie 15/16 2693802 2015/2016 17CL 6.760€              6.760€              -€                  -€                  -€                  6.760€              -€             -€             -€             6.760€              -€                  -€                  
10026 Cultuureducatie 15/16 2710490 2015/2016 17DZ 8.640€              -€                  8.640€              9.211€              8.640€              5.438€          -€             -€             3.773€          9.211€              -571€                -€                  
10026 Cultuureducatie 15/16 2710458 2015/2016 17EH 5.600€              -€                  5.600€              5.808€              5.600€              5.808€          -€             -€             -€             5.808€              -208€                -€                  
10026 Cultuureducatie 15/16 2706694 2015/2016 17ON 11.780€           11.780€           -€                  174€                 -€                  10.668€           -€                  1.226€          60€              11.954€           -174€                -€                  
10026 Cultuureducatie 15/16 2710495 2015/2016 17RKdp 7.400€              -€                  7.400€              9.302€              7.400€              2.240€          -€             -€             7.062€          9.302€              -1.902€            -€                  
10026 Cultuureducatie 15/16 2711015 2015/2016 17RKkd 7.400€              -€                  7.400€              7.666€              7.400€              4.835€          -€             -€             2.831€          7.666€              -266€                -€                  
10026 Cultuureducatie 15/16 2711239 2015/2016 17SK 9.140€              7.292€              1.848€              3.427€              1.848€              10.306€           -€                  413€             -€                  10.719€           -1.579€            -€                  
10026 Cultuureducatie 15/16 2711291 2015/2016 21GQ 10.900€           -€                  10.900€           9.355€              9.355€              8.768€          -€             -€             587€             9.355€              1.545€              1.545€              
10026 Cultuureducatie 15/16 2706697 2015/2016 23DK 7.400€              724€                 6.676€              8.134€              6.676€              1.221€          -€             41€              7.597€          8.858€              -1.458€            -€                  
10026 Cultuureducatie 15/16 2700634 2015/2016 27YF 22.070€           1.987€              20.083€           23.965€           20.083€           15.222€        -€             113€             10.618€        25.952€           -3.882€            -€                  
10026 Cultuureducatie 15/16 2712472 2015/2016 28BC 7.240€              -€                  7.240€              7.256€              7.240€              4.165€          -€             -€             3.091€          7.256€              -16€                  -€                  
10026 Cultuureducatie 15/16 2710499 2015/2016 29TZ 18.540€           10.898€           7.642€              8.730€              7.642€              19.011€        -€             617€             -€             19.628€           -1.088€            -€                  
20001 Versterken van Taal 3350846 2016 Div. 355.628€         -€                  355.628€         356.279€         355.628€         -€             -€             -€             356.279€      356.279€         -651€                -€                  
20007 Versterken van Taal 3350846 2016 Div. 249.005€         -€                  249.005€         263.825€         249.005€         998€             -€             -€             262.827€      263.825€         -14.820€          -€                  
30017 Versterken van Taal 3350846 2016 Div. 823.242€         -€                  823.242€         800.839€         800.839€         9.914€          25.141€        56.320€        709.463€      800.839€         22.403€           22.403€           
20014 Leerlingenbegeleiding 3369385 2016 Div. 332.764€         -€                  332.764€         381.343€         332.764€         4.997€          -€             -€             376.346€      381.343€         -48.579€          -€                  
20027 Combinatiefunctionaris sport 2260759 2015/2016 16BLdc/16EJ 18.000€           12.173€           5.827€              12.105€           5.827€              -€             -€             689€             23.589€        24.278€           -6.278€            -€                  
20027 Talentontwikkeling 3122219 2016 16BLmp/17ER 19.688€           -€                  19.688€           22.775€           19.688€           14.922€        -€             -€             7.852€          22.775€           -3.087€            -€                  
20027 Talentontwikkeling 3122174 2016 16NMbs 256.764€         -€                  256.764€         254.859€         254.859€         88.728€        -€             -€             166.131€      254.859€         1.905€              1.905€              
20027 Talentontwikkeling 3122180 2016 17CV 30.601€           -€                  30.601€           30.003€           30.003€           2.859€          952€             -€             26.192€        30.003€           598€                 598€                 
20027 Talentontwikkeling 3122195 2016 17QH 52.726€           -€                  52.726€           51.671€           51.671€           6.062€          856€             -€             44.753€        51.671€           1.055€              1.055€              
20027 Talentontwikkeling 3122189 2016 17RKbs 113.607€         -€                  113.607€         112.783€         112.783€         37.871€        -€             -€             74.911€        112.783€         824€                 824€                 
20027 Talentontwikkeling 3122201 2016 17RKkd 18.804€           -€                  18.804€           18.802€           18.802€           170€             -€             -€             18.632€        18.802€           2€                      2€                      
20027 Talentontwikkeling 3125069 2016 27CM 19.929€           -€                  19.929€           17.713€           17.713€           -€             532€             -€             17.181€        17.713€           2.216€              2.216€              
20027 Talentontwikkeling 3122209 2016 29TZ 38.779€           -€                  38.779€           41.000€           38.779€           930€             -€             -€             40.070€        41.000€           -2.221€            -€                  
20027 Combinatiefunctie Sport 3304308 2016 17EH 9.000€              -€                  9.000€              13.676€           9.000€              448€             -€             -€             13.228€        13.676€           -4.676€            -€                  
20030 Facilitering UOA 3309799 2016 AB44BKT 58.000€           -€                  58.000€           63.345€           58.000€           -€             -€             -€             63.345€        63.345€           -5.345€            -€                  
20030 Facilitering UOA 3292387 jan t/m jul 16 AB44BKT 11.600€           -€                  11.600€           11.600€           11.600€           -€             -€             -€             11.600€        11.600€           -€                  -€                  
40080 Talentontwikkeling 3560638 apr t/m mei 16 29TZ 1.500€              -€                  1.500€              1.500€              1.500€              1.500€          -€             -€             -€             1.500€              -€                  -€                  
60209 Wijk Actie Programma 2947114 aug 15 t/m jul 16 16NMbs 30.000€           -€                  30.000€           27.050€           27.050€           25.623€        -€             -€             1.427€          27.050€           2.950€              2.950€              
90089 Wijk Actie Programma 2947445 aug 15 t/m aug 16 16NMbs 27.270€           -€                  27.270€           25.151€           25.151€           4.948€          -€             -€             20.203€        25.151€           2.119€              2.119€              
90090 Initiatiefonds 3422706 mrt 16 t/m jun 16 17NX 2.000€              -€                  2.000€              2.000€              2.000€              -€             2.000€          -€             -€             2.000€              -€                  -€                  

Totaal 2.668.737€     81.130€           2.587.607€     2.679.134€     2.551.988€     380.158€         29.481€           61.090€           2.289.537€     2.760.265€     -91.528€          35.618€           
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Subsidies Gemeente Utrecht 2016 - doorlopend

Kdr Omschrijving Beschikking Jaar Kostenplaats Beschikbaar
Activiteits-

kosten
Huisves-

tingskosten
Organisatie-

kosten
Personeels-

kosten
Totaal

lasten 2016 Vrijval 2016 Saldo
10027 Cultuureducatie 16/17 3516180 2016/2017 00PQ12 7.400€          -€             -€             -€             -€             -€             -€             7.400€          
10027 Cultuureducatie 16/17 3516076 2016/2017 08HP 10.067€        2.397€          -€             -€             -€             2.397€          2.397€          7.670€          
10027 Cultuureducatie 16/17 3507072 2016/2017 09HX 24.300€        8.111€          -€             -€             1.000€          9.111€          9.111€          15.189€        
10027 Cultuureducatie 16/17 3507716 2016/2017 10DL 7.466€          2.105€          -€             -€             -€             2.105€          2.105€          5.361€          
10027 Cultuureducatie 16/17 3517688 2016/2017 16BLdc 16.873€        -€             -€             -€             -€             -€             -€             16.873€        
10027 Cultuureducatie 16/17 3506959 2016/2017 16BLmp 5.266€          2.438€          -€             -€             -€             2.438€          2.438€          2.828€          
10027 Cultuureducatie 16/17 3517723 2016/2017 16EJ 17.140€        125€             -€             -€             300€             425€             425€             16.715€        
10027 Cultuureducatie 16/17 3517780 2016/2017 16IJ 14.033€        2.386€          -€             -€             -€             2.386€          2.386€          11.648€        
10027 Cultuureducatie 16/17 3520665 2016/2017 16JP 13.933€        1.861€          -€             -€             7.400€          9.261€          9.261€          4.672€          
10027 Cultuureducatie 16/17 3507205 2016/2017 16NM 40.867€        -€             -€             -€             5.576€          5.576€          5.576€          35.291€        
10027 Cultuureducatie 16/17 3516691 2016/2017 17BT 24.733€        948€             -€             -€             1.055€          2.003€          2.003€          22.730€        
10027 Cultuureducatie 16/17 3507696 2016/2017 17CA 20.100€        -€             -€             -€             -€             -€             -€             20.100€        
10027 Cultuureducatie 16/17 3516344 2016/2017 17CL 16.265€        11.422€        -€             -€             -€             11.422€        11.422€        4.843€          
10027 Cultuureducatie 16/17 3518182 2016/2017 17CV 14.833€        1.906€          -€             -€             -€             1.906€          1.906€          12.927€        
10027 Cultuureducatie 16/17 3519243 2016/2017 17DZ 13.333€        5.403€          -€             -€             -€             5.403€          5.403€          7.930€          
10027 Cultuureducatie 16/17 3521000 2016/2017 17EH 9.600€          3.547€          -€             -€             -€             3.547€          3.547€          6.053€          
10027 Cultuureducatie 16/17 3517890 2016/2017 17ER 7.400€          318€             -€             -€             -€             318€             318€             7.082€          
10027 Cultuureducatie 16/17 3516465 2016/2017 17FLpb 12.567€        1.898€          -€             -€             -€             1.898€          1.898€          10.668€        
10027 Cultuureducatie 16/17 3520720 2016/2017 17FLpk 13.800€        1.050€          -€             -€             -€             1.050€          1.050€          12.750€        
10027 Cultuureducatie 16/17 3518446 2016/2017 17NX 16.730€        3.690€          -€             -€             -€             3.690€          3.690€          13.040€        
10027 Cultuureducatie 16/17 3517930 2016/2017 17ON 15.120€        3.793€          -€             -€             -€             3.793€          3.793€          11.327€        
10027 Cultuureducatie 16/17 3520813 2016/2017 17RKdp 6.200€          783€             -€             -€             -€             783€             783€             5.418€          
10027 Cultuureducatie 16/17 3517490 2016/2017 17RKkd 12.233€        -€             -€             -€             163€             163€             163€             12.070€        
10027 Cultuureducatie 16/17 3521111 2016/2017 17SK 16.233€        1.700€          -€             -€             29€              1.729€          1.729€          14.504€        
10027 Cultuureducatie 16/17 3520911 2016/2017 21GQ 5.733€          941€             -€             -€             -€             941€             941€             4.792€          
10027 Cultuureducatie 16/17 3516762 2016/2017 23DK 5.833€          180€             -€             -€             -€             180€             180€             5.653€          
10027 Cultuureducatie 16/17 3520581 2016/2017 26LF 10.606€        289€             -€             -€             -€             289€             289€             10.317€        
10027 Cultuureducatie 16/17 3516262 2016/2017 27CM 12.868€        549€             -€             -€             1.222€          1.771€          1.771€          11.097€        
10027 Cultuureducatie 16/17 3507138 2016/2017 27CP 12.400€        -€             -€             -€             3.750€          3.750€          3.750€          8.650€          
10027 Cultuureducatie 16/17 3507794 2016/2017 27YF 24.333€        1.310€          -€             -€             250€             1.560€          1.560€          22.773€        
10027 Cultuureducatie 16/17 3518376 2016/2017 28BC 13.167€        403€             -€             -€             7.942€          8.346€          8.346€          4.821€          
10027 Cultuureducatie 16/17 3516938 2016/2017 29TZ 14.470€        3.567€          -€             -€             -€             3.567€          3.567€          10.904€        
60209 WijkActie Programma 3724650 2016/2017 16NMbs 80.000€        -€             -€             -€             -€             -€             -€             80.000,00€    

Totaal 535.902€         63.120€           -€                  -€                  28.687€           91.806€           91.806€           444.096€         
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Subsidie Gemeente Utrecht inzake concierges 2016

Beschikking: 3111549

School Brin FTE Beschikking FTE Werkelijk Beschikbaar Verantwoord
Anne Frank 17ER 0,50 0,55 4.042,50€             4.042,50€             
Jules Verne 16JP 0,50 0,50 4.042,50€             4.042,50€             
OBS Overvecht loc. G. 16NMg 0,80 0,62 6.468,00€             6.468,00€             
OBS De Klimroos 27CM 0,60 0,60 4.851,00€             4.851,00€             
Prinses Margriet 16EJ 0,80 0,81 6.468,00€             6.468,00€             
OBS Tuindorpschool 17BT 0,80 1,00 6.468,00€             6.468,00€             
OBS Waterrijk 28BC 0,80 0,80 6.468,00€             6.468,00€             
Werkkring De Klim 17NX 0,80 1,00 6.468,00€             6.468,00€             
Jenaplan Wittevrouwen 17CA 0,80 0,85 6.468,00€             6.468,00€             
Dr. Bosschool 17CV 0,80 1,00 6.468,00€             6.468,00€             
De Cirkel 16BLdc 0,80 1,00 6.468,00€             6.468,00€             
Kohnstammschool 17DZ 0,80 1,00 6.468,00€             6.468,00€             
De Koekoek 17CL 0,80 0,86 6.468,00€             6.468,00€             
OBS Overvecht hoofdloc. 16NM 0,80 1,00 6.468,00€             6.468,00€             
OBS Voordorp 23DK 0,40 0,40 - 0,50 3.234,00€             3.234,00€             

Totaal 87.318,00€           87.318,00€           
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Leaseverplichtingen
SPO Utrecht is leaseovereenkomsten aangegaan voor diverse kopieermachines. In 2016 bedraagt de
verplichting ongeveer € 312.000, tussen 2017 en 2020 totaal ongeveer € 490.000 en het restant van de
verplichtingen bedraagt ongeveer € 23.000.

Huurovereenkomst
Dit betreft een huurovereenkomst met I.A.W. Berger (FRIS Investment care) voor het pand Hoorndreef 24-36,
5e en 6e verdieping te Utrecht. De huurverplichting bedraagt € 76.813 per jaar (inclusief servicekosten en 
exclusief huurverhogingen). De overeenkomst eindigt in 2019.

Overige verplichtingen
Contract vanaf 1-1-2017 voor administratieve dienstverlening met a/s WORKS (€ 271.000 per jaar) en
AFAS (€ 132.500 per jaar) voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie maanden.

Verplichting Eindigt op Totaal< 1 jaar totaal 1-5 jaar

Lease overeenkomsten kopieermachines diversen € 360.000 € 513.000
Huurovereenkomst kaaphoorndreef 36  utrecht 31-12-2019 € 76.813 € 76.813
Contract software AFAS per 3 mnd opzegbaar € 132.500 € 0
Contractadministratiekantoor ASW per 3 mnd opzegbaar € 271.000 € 0

Totaal € 840.313 € 589.813
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Overheidsbijdragen

Realisatie Begroot Realisatie
2016 2016 2015
EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdragen OCW 52.862.399 51.680.000 51.682.110
3.1.2 Overige subsidies OCW 3.067.194 2.581.065 3.701.990
3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 2.110.258 1.203.545 1.375.499

Rijksbijdragen 58.039.851 55.464.610 56.759.599

De personele rijksbijdragen zijn hoger dan begroot door realisatie van hogere groeibaten en hogere
personele baten a.g.v. de cao-verhogingen. Verder zijn er hogere baten uit subsidies (studiebeurs,
4 slagleren en project beta-techniek) en baten van het SWV (basisondersteuning en arrangementen).
Het verschil t.o.v. 2015 wordt v.n.l. veroorzaakt door de compensatie van de cao-verhoging.

De stijging van de materiële rijksbijdragen t.o.v. de begroting en 2015 wordt veroorzaakt door de
verhoging van de vergoeding voor het buitenonderhoud en te laag begrote aanpassing vergoeding
normen. 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.2 Overige overheidsbijdragen 3.345.829 2.183.141 4.044.907

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.345.829 2.183.141 4.044.907

In verband met de onzekerheid over de voortzetting van de gemeentelijke subsidies voor o.a. het
schooljaar 2016/17, zijn alleen de toen zekere subsidiebaten in de begroting  2016 opgenomen.
In 2016 zijn uiteindelijk meer subsidietrajecten beschikbaar gesteld, zie hiervoor de bijlage
gemeentelijke subsidies. Deze extra baten hebben uiteraard tot extra lasten geleid. Het verschil met
2015 wordt veroorzaakt door eenmalig extra beschikbaar gestelde gelden voor o.a. versterken van taal,
talentontwikkeling en cultuureducatie. 
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Realisatie Begroot Realisatie
2016 2016 2015
EUR EUR EUR

3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur 387.846 304.085 649.604
3.5.2 Detachering personeel 445.630 191.200 165.745
3.5.4 Sponsoring 25.554 3.500 7.392
3.5.5 Ouderbijdragen 78.192 111.350 60.123
3.5.6 Overige 621.858 62.925 897.607

Overige baten 1.559.080 673.060 1.780.471

Uitsplitsing:

85640 Bijdrage Samenwerkingsverband 0 0 328.106
85670 Projecten 260.061 16.075 122.670

Overig 361.797 46.850 446.831
3.5.6 Overige baten 621.858 62.925 897.607

Bij medegebruik van lokalen door derden worden huisvestingskosten in rekening gebracht. In 2015
zijn er, door een inhaalslag, eenmalig extra baten gerealiseerd.
De opbrengst van extern gedetacheerd personeel is hoger dan begroot. In 2016 zijn een aantal
detacheringscontracten (SWV, Fritz redl en UU) afgesloten, deze waren niet begroot.
De overige hogere baten bestaan uit projecten € 243.000 (zomerschool, muziekonderwijs,
opleiding schoolleiders), Bijdrage derden € 190.000 (vrienden van OBS Wittevrouwen, sponsoring
schoolpleinen) en diverse niet begrote baten ad € 110.000 (afrekening B&B school 1516, schade
en andere uitkeringen), veroorzaken deze meeropbrengsten.

Overige baten
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Lasten 

Realisatie Begroot Realisatie
2016 2016 2015
EUR EUR EUR

4.1 Personeelslasten
4.1.1 Lonen en salarissen 48.923.335 46.111.757 47.733.457
4.1.2 Overige personele lasten 4.331.267 2.406.249 3.836.660
4.1.3 Af: uitkeringen -661.609 -162.973 -770.915

Personeelslasten 52.592.993 48.355.033 50.799.202

Uitsplitsing:

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 36.236.943 46.111.757 35.118.662
4.1.1.2 Sociale lasten 8.416.943 0 8.244.363
4.1.1.3 Pensioenpremies 4.269.449 0 4.370.432

Lonen en salarissen 48.923.335 46.111.757 47.733.457

4.1.2.1 Mutaties personele voorzieningen 151.246 1.000 -29.199
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 2.170.786 1.165.771 1.846.810
4.1.2.3 Overig 2.009.235 1.239.478 2.019.049

Overige personele lasten 4.331.267 2.406.249 3.836.660

Uitsplitsing:

41206 Dotatie voorziening langdurig zieken 223.046 0 0
41208 Dotatie voorziening duurzame 

inzetbaarheid 12.526 0 0
41210 Dotatie c.q. vrijval voorziening jubilea 15.831 1.000 -29.199
41215 Vrijval voorziening WW-fonds -100.157 0 0
4.1.2.1 Mutaties personele voorzieningen 151.246 1.000 -29.199

41222 Schoolbegeleidingsdiensten 50.094 0 78.581
41230 Personeelskantine 89.785 85.200 87.933
41231 (na)Scholing en cursussen 718.793 702.321 846.193
41234 Reis en verblijf 41.041 33.660 48.579
41236 Bedrijfsgezondheidsdienst 203.117 164.950 181.756

Overig 906.405 253.347 776.007
4.1.2.3 Overige personele lasten 2.009.235 1.239.478 2.019.049

Uitsplitsing personeel naar FTE:

Directie 50 48
Onderwijzend personeel 659 643
Onderwijsondersteunend personeel 103 101
Totaal 812 792
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De salarislasten zijn in 2016 € 2.312.000 hoger dan begroot. Doordat de begrote loonkosten
van het Stip-VSO personeel ad € 731.000, begroot op deze post verantwoord onder overige
personele lasten, is het werkelijke verschil € 3.066.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door de niet begrote cao verhoging van de salarissen en inzet hogere gemeentelijke baten.
Het lagere verschil met 2015 wordt veroorzaakt doordat in 2015 al een deel van de cao 
verhoging is uitbetaald. 

In de categorie overige personele lasten zijn er hogere lasten voor extern personeel € 950.000
en overige personele lasten € 869.000. De extra lasten voor extern personeel worden
grotendeels veroorzaakt door inhuur (t.b.v. interim directies scholen € 307.000,
huisvestingsprojecten € 120.000, schoolbegeleidingsdiensten € 45.000, ziektevervanging
€ 248.000 en arrangementen € 190.000. 
De hogere cijfers voor overige personele lasten worden veroorzaakt de overdracht van de
rijksbaten 2016 van Stip-VSO  naar PCOU af € 744.000 .Deze post was op lonen en salarissen
begroot en door hogere uitgaven voor werving personeel € 36.000, dotaties personele 
voorzieningen (jubilea, langdurig zieken en duurzame inzetbaarheid) € 154.000, cursus en
scholingskosten € 35.000 en bedrijfsgezondheidsdienst € 38.000. 

Realisatie Begroot Realisatie
2016 2016 2015
EUR EUR EUR

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Materiële vaste activa 1.598.593 1.752.795 1.630.350

Afschrijvingen 1.598.593 1.752.795 1.630.350

Uitsplitsing:

42220 Gebouwen en terreinen 7.308 0 1.884
41230 Inventaris en apparatuur 1.112.763 1.200.916 1.176.281

Andere vaste bedrijfsmiddelen 478.522 551.879 452.185
4.2.2 Materiële vaste activa 1.598.593 1.752.795 1.630.350

Per school worden er meerjaren-investeringsplannen opgesteld. Deze plannen worden jaarlijks
geactualiseerd, waarbij verschuivingen tussen activa mogelijk zijn. In 2016 is de afschrijvings-
termijn voor ICT verlengd naar 5 jaar. Verder is er minder dan begroot geïnvesteerd in 
leermethoden. 
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Realisatie Begroot Realisatie
2016 2016 2015
EUR EUR EUR

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur 122.633 111.000 145.190
4.3.2 Verzekeringen 0 0 102
4.3.3 Onderhoud 924.877 183.000 203.853
4.3.4 Energie en water 1.082.815 1.190.300 1.007.841
4.3.5 Schoonmaakkosten 1.568.554 1.398.950 1.455.464
4.3.6 Heffingen 164.571 109.650 95.309
4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 645.564 1.297.133 1.257.040
4.3.8 Overige 308.647 252.450 489.786

Huisvestingslasten 4.817.661 4.542.483 4.654.585

In 2015 zijn de energiekosten lager dan begroot en € 108.000 lager dan begroot. Dit wordt
wellicht deels  veroorzaakt door de zachte winter en het gebruik van zonnepanelen. 
Door ingebruikname van nieuwbouw en tijdelijke huisvesting zijn er ook in 2016 incidenteel
extra schoonmaakkosten gemaakt. Verder is de toename veroorzaakt door de toename van 
het aantal leerlingen.
De overige huisvestingslasten bevat lasten voor afvalverwijdering, rioolheffing, zuiveringsheffing
en medegebruikskosten in schoolgebouwen met meerdere gebruikers.  De overschrijding wordt
veroorzaakt door naheffingen uit voorgaande jaren ,verhuiskosten en  diverse posten waaronder
medegebruik gemeenschappelijke gebouwen.
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Realisatie Begroot Realisatie
2016 2016 2015
EUR EUR EUR

4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie en beheerslasten 844.786 820.890 933.045
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 2.282.401 2.224.668 2.363.811
4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 1.140 0 0
4.4.4 Overige 1.517.349 744.262 1.842.303

Overige lasten 4.645.676 3.789.820 5.139.159

Uitsplitsing:

44100 Administratiekantoor 274.326 270.000 354.824
44105 Accountant 47.166 58.300 29.040
44108 Deskundigenadvies 162.991 100.000 172.796
44110 Telefoon/fax 69.554 97.700 87.589
44140 Planmatig onderhoudsbeheer 79.311 130.000 109.161
44150 Onkostenvergoedingen RvT / bestuur 36.015 50.050 36.165

Overig 175.423 114.840 143.470
4.4.1 Administratie en beheerslasten 844.786 820.890 933.045

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 47.166 58.300 29.040
Accountantslasten 47.166 58.300 29.040

In de accountantskosten over 2016 zijn voor € 22.966 aan kosten voor Horlings 
Accountants opgenomen die de controlewerkzaamheden voor 2015 hebben verzorgd.
De overige accountantskosten betreffen de kosten die door KPMG zijn gemaakt voor
hun werkzaamheden voor het verslagjaar 2016.

44200 Leermiddelen 719.427 827.493 896.814
44210 Klein inventaris 69.423 38.250 50.490
44211 Kosten ICT 964.305 870.900 907.780
44240 Reproductie 498.288 459.000 468.998

Overig 30.958 29.025 39.729
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 2.282.401 2.224.668 2.363.811

44441 Abonnementen 30.006 27.600 46.883
44442 Contributies 73.990 68.325 76.857
44450 Culturele vorming 377.396 282.817 382.322
44452 Reizen en excursies 96.610 75.000 83.127
44460 Testen en toetsen 62.151 74.900 47.132

Overig 877.196 215.620 1.205.982
4.4.4 Overige 1.517.349 744.262 1.842.303

Bij de administratie- en beheerslasten zijn er hogere kosten voor de accountant € 12.000,
kantoorbenodigdheden € 16.000, PR € 6.000 en beheer en bestuur € 15.000.

Bij de lasten voor inventaris, apparatuur en leermidelen is er sprake van lagere kosten voor
(verbruik) leermiddelen € 108.000 hogere lasten voor ICT, beheer en software licenties
€ 124.000 en reproductie € 39.000. 
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De post overige instellingslasten bevat een verzameling van beheersmatige posten en 
lasten t.b.v. leerling activiteiten.  De hogere lasten worden veroorzaakt door de volgende
posten: culturele vorming € 95.000 (gefinancierd uit niet begrote subsidies), sportdagen
en schoolreisjes € 38.000, afdrachten AB gelden aan de Fritz Redl school € 80.000, 
Projecten € 300.000 ( zie ook de projectbaten bij overige baten),bijzondere lasten 
€ 245.000. Deze laatste post wordt veroorzaakt door de inventarisatie van de nog 
aanwezige activa.

Realisatie Begroot Realisatie
2016 2016 2015
EUR EUR EUR

5 Financiële baten en lasten
5.1 Rentebaten 24.463 37.000 21.078
5.3 Waardeveranderingen fi
nanciële

vaste activa en beleggingen -51.310 -10.000 -85.961
5.4 Overige opbrengsten fi
nanciële

vaste activa en effecten 143.007 196.250 211.247
5.5 Rentelasten (-/-) -9.365 -5.201 -7.536

Financiële baten en lasten 106.795 218.049 138.828

Op de financiële baten en lasten worden de rente baten en bankkosten geboekt maar ook
de koersverschillen  van de obligatieleningen. Op de lasten worden aangekochte rente,
provisie kosten en koersverliezen geboekt.

De rentebaten uit de rekening courant en spaarrekening zijn lager dan begroot.  Dit wordt
grotendeels veroorzaakt door de daling van de rentevergoeding percentages en het
koersverlies van de beleggingen per de balansdatum.

In 2016 is een deel van de portefeuille afgelost. De koerswinsten en verliezen alsmede de
beleggingsportefeuille per 31-12-2016 zijn in onderstaande tabel weergegeven.
De waarderingsgrondslagen schrijven voor dat de beleggingen tegen de aanschafwaarde
of indien lager tegen de koerswaarde worden opgenomen. 

Financieel en buitengewoon
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Verplichte Toelichting

Model E: Verbonden Partijen

Naam   Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art 2:403 BW Deelname Consolidatie
vorm 2016 zetel activiteiten vermogen 2016

31-12-2016
EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

Er zijn voor het jaar 2016 geen verbonden partijen ten behoeve van dit model van toepassing.
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WNT-verantwoording 2016 SPO Utrecht

Bezoldigingsmaximum
Het bezoldigingsmaximum in 2016 is € 152.000. Dit bedrag behoort tot de bezoldigingsklasse E en is opgebouwd
door middel van 13 complexiteitspunten:

Complexiteitspunten gemiddelde totale baten 6
Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3
Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 4

1. Bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1 T. Meijer E.P.M. van Dorp
Functiegegevens Voorzitter CvB Lid CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 0,9 1
Gewezen topfunctionaris? nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? nee nee

Individueel WNT-maximum  €                136.800  €                152.000 

Beloning  €                105.348  €                118.087 
Belastbare onkostenvergoedingen  €                          -  €                          - 
Beloningen betaalbaar op termijn  €                  13.143  €                  14.634 

Totaal bezoldiging  €                118.491  €                132.720 

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte) 0,9 1

Beloning  €                105.404  €                117.026 
Belastbare onkostenvergoedingen  €                          -  €                          - 
Beloningen betaalbaar op termijn  €                  18.834  €                  20.928 
Totaal bezoldiging 2015  €                124.238  €                137.954 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 P. Wouters B. Noy H. Dammingh
Functiegegevens Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum  €                  22.800  €                  15.200  €                  15.200 

Beloning  €                   9.680  €                   4.500  €                   5.445 
Belastbare onkostenvergoedingen  €                        -    €                        -    €                        -   
Beloningen betaalbaar op termijn  €                        -    €                        -    €                        -   

Totaal bezoldiging  €                   9.680  €                   4.500  €                   5.445 

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/6 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning  €                   9.680  €                   2.625  €                   4.235 
Belastbare onkostenvergoedingen  €                        -    €                        -    €                        -   
Beloningen betaalbaar op termijn  €                        -    €                        -    €                        -   
Totaal bezoldiging 2015  €                   9.680  €                   2.625  €                   4.235 

bedragen x € 1 N. Hoop A. Krikke B. Lubbinge
Functiegegevens Lid RvT Lid RvT Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum  €                  15.200  €                  15.200  €                  15.200 

Beloning  1)  €                   5.500  €                   4.235 
Belastbare onkostenvergoedingen  €                          -  €                          -  €                          - 
Beloningen betaalbaar op termijn  €                          -  €                          -  €                          - 

Totaal bezoldiging  €                          -  €                   5.500  €                   4.235 

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 21/5 - 31/12

Beloning  €                   3.500  €                   5.500  €                   2.470 
Belastbare onkostenvergoedingen  €                          -  €                          -  €                          - 
Beloningen betaalbaar op termijn  €                          -  €                          -  €                          - 
Totaal bezoldiging 2015  €                   3.500  €                   5.500  €                   2.470 
1) Aan N. Hoop is de beloning over 2016 ad € 3.500 in 2017 uitbetaald.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

bedragen x € 1 M. van Reeuwijk H. Lijten C. van Neerven
Functiegegevens Lid RvT Lid RvT Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 n.v.t. n.v.t.

Individueel WNT-maximum  €                  15.200  n.v.t.  n.v.t. 

Beloning  €                   6.655  €                          -  €                          - 
Belastbare onkostenvergoedingen  €                          -  €                          -  €                          - 
Beloningen betaalbaar op termijn  €                          -  €                          -  €                          - 

Totaal bezoldiging  €                   6.655  €                          -  €                          - 

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 28/2 1/1 - 28/2

Beloning  €                   6.655  €                      750  €                      750 
Belastbare onkostenvergoedingen  €                          -  €                          -  €                          - 
Beloningen betaalbaar op termijn  €                          -  €                          -  €                          - 
Totaal bezoldiging 2015  €                   6.655  €                      750  €                      750 
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de 
feitelijke situatie per balansdatum.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

College van bestuur

Mw. T. Meijer Voorzitter

Dhr. E.P.M. van Dorp Lid

Raad van Toezicht

Mw. E.A. Overgoor Voorzitter

Dhr. P.J.C. van Aart Lid

Dhr. B. Noy Lid

Dhr. B. Lubbinge Lid

Mw. H. Dammingh – van Tiel Lid

Dhr. A.J. Krikke Lid

Dhr. M. van Reeuwijk Lid

Datum vaststelling jaarrekening: Utrecht

20 juni 2017
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Overige gegevens
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Controleverklaring
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