
Bestuursverslag 2016
In het kort:
In de veranderende samenleving meerwaarde bieden aan de ontwikkeling van kinderen in Deurne, 
Asten en Someren; dat is waar Sti chti ng Prodas voor staat
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Voorwoord

Onlangs waren we op een receptie van een leerkracht 
van ons die met pensioen ging. 40 jaar was hij verbonden 
geweest aan een van onze scholen. Er waren veel collega’s 
en al snel ging het gesprek over vroeger. Eén verhaal kan 
ik me nog goed herinneren. Het ging over juffrouw Cor. 
Juffrouw Cor was een leerkracht die werkte op een school 
in een achterstandswijk. Zonder leerplannen en andere 
administratieve rompslomp wist ze precies wat welke 
leerling nodig had. Aandacht voor verschillen had ze. Het 
gesprek ging natuurlijk ook over het onderwijs van nu en 
waar het naar toe gaat. Passend onderwijs. Het ging over 
vakmanschap, eigenaarschap. 21st century skills. Mooie 
termen, maar wat zeggen ze nu eigenlijk? Het voorbeeld 
laat zien dat passend onderwijs niets nieuws onder de zon 
is. Het kan ook bijna niet anders. Als je goed les geeft heb je 
aandacht voor elk kind. Dan bied je een veilige omgeving, 
dan is er ruimte voor verschillen. Het gesprek kwam ook op 
Prodas natuurlijk.

Iemand vertelde dat Prodas jaren geleden puur pragma
tisch in het leven is geroepen. Om ervoor te kunnen zorgen 
dat leerkrachten bij terugloop van het aantal leerlingen 
op een andere school terecht konden. In de jaren die 
volgden werd die pragmatische lijn voortgezet. Steeds 
meer taken waarvan het gemakkelijker en efficiënter was 
om ze centraal te regelen, kwamen bij Prodas te liggen. 
Verschillende scholen ondersteunen vanuit één centraal 
orgaan. 

In deze periode richtte Prodas zich vooral op het aansturen 
van de organisatie: we legden onder meer vast hoe scholen 
hun processen moesten inrichten. Tegelijkertijd vergaten 
we de blik naar buiten te richten en de wereld te vertellen 
waarin we goed zijn, waarin de scholen samen zo goed zijn. 
Het was een topdown benadering: één lijn voor iedereen. 
En dat leidde tot veel onduidelijkheid en onvrede. Wat doet 
de school, wat doet Prodas? Wat regelen wij en wat doet de 
schooldirecteur? 

Die benadering past niet meer in de wereld waarin we 
nu leven. Het woord eigenaarschap, valt vandaag de dag 
steeds vaker. De scholen die wij ondersteunen zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun onderwijs. En Prodas biedt 
daarvoor de kaders, de kwaliteitscriteria zeg maar. Een van 
die criteria is bijvoorbeeld dat alle scholen zich richten op 
ontdekkend en onderzoekend leren, waarbij samenwerken 
met ouders en het betrekken van de omgeving  een 
belangrijk thema is. Ik kan het misschien het beste 
illustreren aan de hand van een voorbeeldje. 

Enige tijd geleden waren we bij de opening van het 
Peelpareltuintje. Naar aanleiding van de AHactie was 
een leerkracht samen met de kinderen en ouders met 
het initiatief gekomen een klein moestuintje te maken. 
Overleg met de gemeente voor het stukje grond en overleg 
met plaatselijke tuinbedrijven volgde. Samen met de 
ouders werd er een tuintje gemaakt, met door de kinderen 
betekende bakken, beschilderde tegels, een hekwerk 
en aankleding; ze maakten er samen iets moois van. De 
kleuters hebben samen met de leerlingen van groep acht 
plantjes gepoot en de buurtbewoners hebben beloofd in 
de vakantietijd voor de groenten te zorgen. De opening 
was feestelijk, alle kinderen en een aantal ouders waren 
erbij. Een mooi voorbeeld van samenwerking van ouders en 
kinderen, maar ook met de gemeenschap van Helenaveen. 
Ook een mooi educatief project voor de kinderen waarin 
ze niet alleen leren hoe je groente verbouwt, waarin ze 
nieuwsgierig zijn naar het resultaat, maar ook wat je 
allemaal moet organiseren voor het zover is. Ontdekken en 
onderzoeken dus. En bovendien is er naast samenwerking 
ook creativiteit voor nodig om zoiets moois te maken. 

Het brengt een facet van wat wij voorstaan heel mooi in 
beeld. De leerkracht komt met een initiatief en dat wordt 
prachtig uitgewerkt. Op deze school is dat op bovenstaande 
manier gedaan, op een andere Prodasschool zal dat op een 
andere wijze zijn. 
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Er is ruimte voor elke school om zo’n project anders in te 
vullen. Passend bij de identiteit en het onderwijsconcept 
van de school. Het gaat over samenwerken met verschillen
de partijen, over creativiteit benutten. Over de eigen 
inbreng van de leerkrachten. De directeur moet duidelijk 
maken wat hun speelveld is. En Prodas moet hem of haar 
weer ondersteunen daarbij. Wat kan wel en wat kan niet? 
Het past ook bij onze kracht. Bij Prodas heb je wat te kiezen. 
Wij moeten dus ook ruimte laten voor verschillen. Sterker 
nog, wij omarmen die verschillen en versterken ze. Of het 
nu gaat om een Jenaplanschool, een Daltonschool of een 
Bijzonder Neutrale school.

Daarin past ook ons huisvestingsbeleid. Ook daarin moet er 
wat te kiezen zijn. Daarom houden we een school open, ook 
al is hij klein, omdat we het belangrijk vinden dat een kind 
er recht op heeft om dichtbij naar school te kunnen. Dat 
kunnen we, omdat we ook grote scholen hebben. Maar in 
de regio krimpt het leerlingenaantal, dus we moeten blijven 
kijken hoe we leegstand in sommige gebieden moeten 
oplossen. Alles openhouden gaat ten koste van de kwaliteit. 
En dat kan niet.

Onze scholen kunnen zich richten op waar ze goed in 
zijn en wat hun belangrijkste taak is: zorgen voor goed 
onderwijs, aandacht voor kinderen en hun eigen specifieke 
talenten en leerstijlen, werken aan de 21st century skills. 
Er is ruimte voor vernieuwing, er zijn genoeg (financiële) 
middelen. Prodas is een van de grootste werkgever in de 
regio. Het onderwijs is hier continue in ontwikkeling. De 
scholen van Prodas liepen en lopen daarin voorop. Kijk hier 
naar onze nieuwe school waarin het onderwijsconcept 
Human Dynamics op aansprekende wijze in het gebouw 
en het onderwijs terug te vinden is. Overal werkt men hard 
aan het vormgeven van eigentijds onderwijs. Bij Prodas 
is er een school die past bij elk kind. Regionaal, maar ook 
landelijk worden wij als goed voorbeeld aangehaald. Maar 
ook hier geldt: we vertellen te weinig wat we goed doen en 
de nadruk ligt te vaak op wat er niet goed gaat. Daar heeft 
iedereen, elke directeur en elke leerkracht een rol in.

Prodas ondersteunt en biedt de kaders, maar de invulling 
wordt door de directeuren zelf geregeld. Welke rol heeft 
een directeur en welke verantwoordelijkheden horen 
daarbij? En daar volgt automatisch uit: wat regelt de 

directeur en wat is de rol van de leerkracht? En het ultieme, 
wat wordt er verwacht van de leerling en welke rol hebben 
ouders daarin? Wat er op school gebeurt draagt bij aan 
het realiseren van de visie van de school, en daarvoor is de 
directeur verantwoordelijk. 

Het is een andere manier van denken. De samenwerking 
tussen basisscholen en bestuurskantoor moet verder 
versterkt worden, tussen basisscholen, tussen mede
werkers en met de samenleving. 
Omdat we zo veel en zo’n grote diversiteit aan scholen 
hebben, en omdat we steeds meer op verschillende 
terreinen gaan samenwerken komt er nog meer ruimte voor 
vernieuwing en inzet van professionals op terreinen die 
buiten het basisproces liggen. Dat kunnen wij! Dat is onze 
sterkte! Kinderen die op de basisschool moeite hebben met 
bepaalde zaken, kunnen we andere vormen van onderwijs 
bieden die ze verder helpen. Prodas biedt de scholen hierin 
maximale ondersteuning: wij kunnen een expert inzetten 
op allerlei gebieden, psychologen, orthopedagogen 
en logopedisten. Daarnaast zijn er taaldeskundigen, 
rekendeskundigen en dyslexieexperts. We bieden 
onderwijs aan voor hoogbegaafden, ondersteund door 
specialisten op dat gebied. Dat kun je omdat je samen zo 
sterk bent. Die ruimte hebben we.
Veel van wat wij voorstaan komt samen in het Ontdeklab. 
Daar werken leerkrachten met kinderen aan innovatie op 
het gebied van techniek en duurzaamheid. Elke school mag 
gebruik maken van het Ontdeklab; het wordt gefinancierd 
uit gezamenlijke middelen. En wij gaan daarin zelf nog een 
stap verder. Medewerkers kunnen sinds kort een beroep 
doen op ons innovatiefonds. Een goed onderbouwd idee 
dat een bijdrage levert aan de vernieuwing kan zo worden 
uitgevoerd. 

Soms ook zien we de kern van onze visie terug in hele 
praktische zaken. Zo kopen wij centraal digiborden in, in 
plaats van dat elke directeur dat zelf doet. Dat is efficiënter, 
goedkoper en maakt kennisdelen over het gebruik 
makkelijker. Als wij dat uit handen kunnen nemen, het is 
maar een voorbeeld, maar wel veelzeggend. 

De kwaliteit van onderwijs staat uiteindelijk boven alles. 
Prodas geeft zijn medewerkers de ruimte om zich te 
ontwikkelen. Dat gaat over belangrijke thema’s in het 
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onderwijs, maar ook om andere zaken. Onlangs merkten 
we dat steeds meer ouders grensoverschrijdend gedrag 
laten zien richting leerkrachten. Dat gedrag kunnen we 
niet accepteren. Het is soms lastig voor directeuren en 
leerkrachten om met deze situaties om te gaan. Wij zorgen 
dan voor een training of een opleiding om hen te versterken. 
Uiteindelijk gaat het om grenzen. Die moeten helder en 
duidelijk afgetekend zijn. Dan is het ook duidelijk waar een 
ouder wel iets over te zeggen heeft en waarover niet. En 
de leerkracht die met de ouder in gesprek gaat, voelt zich 
gesteund door de directeur en weet hoe het gesprek aan te 
pakken. 

We gaan meer gebruik maken van de creativiteit van 
docenten, maar wel met een helder doel voor ogen. 
We geven de ruimte om deze vaardigheden te leren en 
vertrouwen op hun kwaliteiten. Ook hierin ondersteunt 
Prodas de scholen. Uitgaan van eigenaarschap betekent een 
andere visie op leiderschap. Prodas zorgt voor specialisten 
die directeuren en leerkrachten helpen bij de invulling van 
vernieuwing. Gebruik maken van de verschillen maakt ons 
sterker, maakt ons allemaal sterker en het houdt ons in de 
leidende positie in Asten, Someren en Deurne! Bij ons heb 
je wat te kiezen. Dat stralen we uit en laten we zien. Sterker 
nog: bij Prodas kun je kiezen uit allemaal topscholen die het 
beste uit jouw kind halen. En iedereen in de regio weet: Bij 
Prodas is er ruimte voor verschillen. Aandacht voor elk kind, 
passend onderwijs voor elk kind! 

En als we weer op een afscheid van een collega staan, 
dan blinken we van trots bij het horen van al die mooie 
voorbeelden. De ruimte die we geven, wordt fantastisch 
ingevuld. We zijn er trots op dat we bij Prodas werken.

Asten, 2017
Namens Raad van Bestuur:    

Jacqueline Ketelaar Sjaak Ghielen
Voorzitter RvB RvB
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In de veranderende samenleving meerwaarde bieden aan de 
ontwikkeling van kinderen in Deurne, Asten en Someren; dat 
is waar Stichting Prodas voor staat. 

Namens de samenleving heeft de Raad van Toezicht drie 
doelen meegegeven aan de Raad van Bestuur en daarmee 
aan de organisatie. Het gaat om uitspraken over het 
beoogde resultaat ofwel de toegevoegde waarde van de 
organisatie. Deze doelen zijn:

Leerlingen beschikken bij het verlaten van de school over 
de juiste kennis en vaardigheden die toelating mogelijk 
maken tot dat vervolgonderwijs dat het beste aansluit bij 
hun individuele kwaliteiten. Het gaat hierbij om cognitieve, 
sociale en emotionele kwaliteiten. De algemeen erkende 
eindtermen voor Primair Onderwijs gelden als streefniveau.

Leerlingen beschikken over de basisvaardigheden die 
hen op weg helpen naar verantwoord maatschappelijk 
functioneren en betekenisvol persoonlijk functioneren.

Leerlingen zijn zich bewust van de levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke verscheidenheid. Ook zijn zij zich bewust 
van de bijzondere identiteit van de eigen school.

Deze doelstellingen laten zich vertalen in de volgende 
missie en visie.

Missie
Stichting Prodas is er op de eerste plaats voor de jonge 
kinderen in Deurne, Asten en Someren. Om hen goed 
primair onderwijs te bieden en zo bij te dragen aan hun 
geluk en ontwikkeling. Om dit te bereiken, ondersteunt de 
stichting de aangesloten scholen. Deze krijgen daarbij veel 
ruimte en verantwoordelijkheid. Binnen de kaders van het 
kwaliteitsbeleid, voert elke school een eigen onderwijskundig 
beleid vanuit een eigen visie en concept. Dat gebeurt met 
leerkrachten die, in goede samenspraak met de ouders, 
les willen geven op hoog niveau. Samen met de directeur 
bepalen ze het gezicht van de school. Stichting Prodas zorgt 
voor de optimale condities.

Visie
Stichting Prodas geeft ruimte aan verschillen. 
• Bij Stichting Prodas heb je iets te kiezen; voor elk kind in 

Deurne, Asten en Someren is er een passende plek om 
zich te ontwikkelen op een van de basisscholen. 

• De schaalgrootte van Stichting Prodas levert voordeel 
op voor de individuele basisscholen. Dat resulteert 
in de ondersteuning van de basisscholen door het 
bestuurskantoor bij het realiseren van de missie van de 
organisatie. Het bestuurskantoor doet dit door het bieden 
van kaders en kwaliteitscriteria. Het bestuurskantoor 
faciliteert medewerkers om zich te ontwikkelen.

• Iedere basisschool heeft de ruimte om een eigen 
onderwijskundig concept te voeren binnen de gestelde 
kaders. Iedere basisschool sluit aan bij de manier waarop 
kinderen leren. 

Focus Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur richtte zich in 2016 op: 
• Creëren van een toekomstbestendige organisatie door 

investeren in onderwijskwaliteit.
• Opstellen en uitvoeren van strategisch 

communicatiebeleid.
• Opstellen en uitvoeren van strategisch 

huisvestingsbeleid. 

In de volgende hoofstukken zetten we uiteen wat Stichting 
Prodas ten aanzien van deze onderwerpen heeft gedaan 
in 2016. Dit verslag is opgesteld volgens de regeling 
jaarverslaglegging onderwijs (RJ 660). 
Conform artikel 5 lid4 sub a van de statuten van de Stichting 
Prodas is dit bestuursverslag vastgesteld door de Raad van 
Bestuur, na goedkeuring door de Raad van Toezicht 
op 06062017. 

Inleiding



Stichting Prodas • Bestuursverslag 20166



Stichting Prodas • Bestuursverslag 20167

Prodas heeft ervoor gekozen te investeren in kwaliteit 
van onderwijs. Dit doet zij door uitvoering te geven aan 
tal van gezamenlijke activiteiten. Activiteiten die met, 
door en voor scholen worden georganiseerd op het niveau 
van de gehele organisatie. We geven onderwijs op maat. 
Voorbeelden hiervan zijn het hoogbegaafden onderwijs, de 
taalklassen voor nieuwkomers en passend onderwijs. We 
investeren in de kwaliteit van ons personeel met behulp 
van de Prodasacademie, managementconferenties, 
kwaliteitszorgsysteem WMK en door tijd en ruimte 
te maken voor intervisie groepen en professionele 

leergemeenschappen. Professionals komen bij elkaar om 
ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Vanuit het 
strategisch beleidsplan dat loopt van 20142018 zijn vroeg 
en voorschoolse educatie, 21st Century Skills en rouw en 
verliesverwerking bij kinderen belangrijke thema’s waar 
alle scholen van Prodas mee te maken hebben. 

In 2016 heeft de Raad van Bestuur besloten naast deze 
activiteiten, die al jaren onderdeel uitmaken van het Prodas 
aanbod, extra te investeren in kwaliteit. Hieronder ziet u 
een overzicht van de activiteiten die opgestart zijn. 

1. Investeren in onderwijskwaliteit

Programma

Impuls Strategisch beleidsplan 

• Het concretiseren en realiseren van de 
strategische thema’s.

• Investering 2016: € 40.000

Innoveren op schoolniveau

• Het faciliteren van initiatieven die 
leerkrachten werkgroepen en directeuren 
nemen om te innoveren in het onderwijs. 

• Investering 2016: € 100.000

Strategisch plan
Onderwijsvernieuwing

• Het faciliteren van plannen en ideeën die 
op bestuursniveau ontstaan ten behoeve 
van onderwijsvernieuwing.

• Investering 2016: € 100.000

Voortgang

Om de 4 strategische doelen te kunnen realiseren is  een budget 
van 200.000 euro beschikbaar gesteld aan de scholen. Op basis van 
plannen die door de scholen ingediend kunnen worden, kent de RvB 
budget toe. De RvB volgt de ontwikkelingen en stimuleert daar waar 
nodig (o.a. bij de ambitiegesprekken en tijdens vergaderingen met de 
directeuren). 

De Raad van Bestuur van Stichting Prodas heeft voor de jaren 2016, 
2017 en 2018 100.000 euro per jaar in de begroting opgenomen voor 
vernieuwende ideeën op het gebied van innovatie. 
We nodigen iedereen die bij Prodas werkt uit ideeën in te dienen 
om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het hiervoor 
opgerichte Prodas innovatiefonds. 
Het doel van dit fonds is het stimuleren van vernieuwend en 
innovatief denken onder alle medewerkers (bijvoorbeeld in teams, 
werkgroepen, netwerken).
In 2016 zijn zeven innovatieve projecten gestart.

In 2016 is voor de Raad van Bestuur duidelijk geworden dat 
ontwikkeling van de organisatie op gang diende te komen om 
eigentijds onderwijs te kunnen blijven geven, nu en in de toekomst. 
Het begin is gemaakt met het organisatie ontwikkelingstraject ‘In 
Gesprek’. Een traject waarin binnen de organisatie, op het niveau 
van de professionals, het gesprek op gang komt over een visie op 
eigentijds onderwijs bij Prodas en wat dat allemaal betekent voor 
beleid en ontwikkeling. 
Het traject is in november 2016 gestart. 
Daarnaast hebben verschillende scholen een start gemaakt met 
plannen voor onderwijsvernieuwing onder begeleiding van een 
extern bureau. 
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Tweede ontdeklab

• Het inrichten van een tweede ontdeklab 
als middel om eigentijds leren te 
bevorderen.

• Investering 2016: € 52.500

Investeren in opleiden

• Versterken van het opleidingsniveau 
van medewerkers (op kennis en 
vaardigheden)

• Investering 2016: € 50.000

Managementvaardigheden 
directeuren

• Versterken van de vaardigheden van 
directeuren, met name op het vlak van 
gespreksvoering

• Investering 2016: € 60.000

Strategisch ICT plan 

• In beeld brengen welke ICTmiddelen 
benodigd zijn om het onderwijs van de 
toekomst vorm te kunnen blijven geven. 
Zowel op het gebied van hardware als 
van software.

• Investering 2016: € 25.000

Op 16 september 2016 is ons tweede Ontdeklab in Deurne geopend. 
Dit lab biedt hetzelfde basisaanbod als het Ontdeklab in Someren 
maar heeft daarnaast als extra speerpunt duurzaamheid. Dit 
uit zich in een aantal projecten met zonneenergie zoals Solly, 
de zonnestraaletende robot. Daarnaast is er door senioren en 
leerlingen een Ontdeklabtuin aangelegd met daarin green junkies 
(planten met luchtzuiverende eigenschappen), vergeten groenten, 
een buitenkeuken, mogelijkheid tot compostering en meer. In 
2017 wordt deze tuin uitgebreid met een solartafel. De opening 
was drukbezocht en de aanwezigen konden kennis maken met 
nieuwe technieken als virtual reality, 3D printen, gamification, 
programmeren en meer.

Het lerarenregister is dit schooljaar een politiek thema geweest. De 
Eerste Kamer heeft in februari ingestemd met de invoering ervan. 
Concreet betekent dit dat het register in augustus 2018 van start 
moet gaan. In 2019 moeten alle leraren zich gemeld hebben voor 
het register. Volgend schooljaar zal veel aandacht besteed moeten 
worden aan de invoering van het lerarenregister.
Uiteraard is via de Prodasacademie zoals altijd aandacht besteed 
aan opleiding en ontwikkeling van leerkrachten. 
Eind schooljaar 20152016 is duidelijk geworden dat de scholen 
van Prodas steeds vaker te maken krijgen met ‘mondige ouders’ 
die handelswijzen van leerkrachten en directeuren ter discussie 
stellen. Daarom is besloten voor de gehele organisatie de cursus 
conflicthantering in te kopen. De uitvoering hiervan en de daarmee 
samenhangende kosten zullen in 2017 en 2018 worden gemaakt. 

De directeuren zijn allemaal opgeleid in het kader van hun 
registratie. Daarnaast hebben verschillende directeuren een 
individueel coachingstraject doorlopen. 

Wegens personele wisselingen bij ICT én een niet geplande migratie 
naar een andere leverancier is het ontwikkelen van een strategisch 
plan niet ter hand genomen. De nieuw geworven medewerker 
heeft alle energie aan moeten wenden voor een zo soepel mogelijke 
overgang  van systemen.
In 2016 zijn er wel verschillende gesprekken gevoerd over een 
strategisch ICT plan met Kennisnet.  Dit punt loopt door naar 2017.
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Implementatie Office365

• Op alle scholen en het bestuurskantoor 
Office 365 implementeren

• Investering 2016: € 30.000

Strategisch huisvestingsplan p.m

Totaal investeringen: € 457.500

De uitrol van O365 is volbracht en daarnaast werkt Prodas ook 
met onderwijskundige software webbased. Met uitzondering van 
de afdelingen FZ en PZ op het bestuurskantoor werken we nu als 
stichting volledig in de cloud.

In de 2016 is de Raad van Bestuur het gesprek gestart met de 
gemeenten Deurne, Asten en Someren én met PlatOO over 
de toekomstige huisvesting. Doel hiervan is te komen tot een 
gezamenlijk integraal huisvestingsplan. 
Stichting Prodas doet dat op basis van een intern huisvestingsplan 
dat gemaakt is in samenwerking met de directies en de RO groep. 
Hierover vindt u later meer informatie
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In 2016 heeft Prodas gekozen voor het structureel 
investeren in goede interne én externe communicatie. De 
reden daarvoor, is tweeledig.

De eerste reden is het belang van het delen van verhalen. Bij 
Prodas doen we ontzettend veel goede dingen, bijvoorbeeld 
op het gebied van innovatie en kwaliteit, maar we laten het 
veel te weinig weten. We dragen het te weinig uit; deels uit 
bescheidenheid en deels omdat we sommige dingen zelf zo 
vanzelfsprekend vinden. Maar de dingen die we doen, zijn 
niet altijd vanzelfsprekend.  

Het tweede argument is de interne organisatie. Hoe vaak 
horen we leerkrachten niet zeggen: ‘ik wist niet dat we dat 
ook al deden!’ Als we binnen Prodas veel meer delen wat 
ons beweegt, wat er leeft en wat we allemaal doen, kunnen 
we elkaar inspireren en hebben we meer plezier in ons 
werk. Het maakt je een trotse collega als je beter meekrijgt 
wat er zoal gebeurt op gebieden als het taalonderwijs, het 
Ontdeklab en de 21eeeuwse vaardigheden. Kennis delen, 
elkaar vinden. 

In 2016 hebben we daarom een aantal acties uitgezet 
om zowel de interne als de externe communicatie te 
verbeteren. We zijn begonnen met het opstellen van 
een strategisch communicatieplan onder leiding van 
communicatieadviesbureau Groep 5700.  We hebben ervoor 
gekozen om middels story telling het verhaal van Prodas op 
te tekenen. Dit heeft geleid tot het, in samenwerking met 
leerkrachten, directeuren, ouders en kinderen, opstellen 
van twee verhalen: een visieverhaal voor intern gebruik en 
een ‘corporate story’ dat we kunnen gebruiken wanneer we 
extern communiceren. 

Onderdeel van het strategisch communicatieplan was ook 
het aanstellen van een medewerker communicatie. Dit 
heeft ruimte gecreëerd voor de invoering van een nieuw 
logo voor Stichting Prodas, aanpassing van de huisstijl én 
de invoering van een Prodasbreed intranet. Op dit intra
net worden  onder andere organisatiebreed nieuws en 
belangrijke beleidsdocumenten gedeeld. 

Hieronder delen we onze corporate story. Daarna stellen 
onze 25 scholen zich voor. 

2.1 Ruimte voor verschillen: naar   
 een nieuwe Prodasschool

‘Met mijn man en drie kinderen ben ik vorig jaar een paar 
dorpen verderop gaan wonen. Voor de twee oudsten was dat 
behoorlijk ingrijpend, de jongste mocht voor het eerst naar 
school. We moesten dus op zoek naar een andere school, wat 
voor de nodige tranen zorgde. Ze voelden zich zó thuis op hun 
oude school. Samen met de kinderen zijn we daarom gaan 
kijken op de school vlakbij ons nieuwe huis. We werden er 
rondgeleid door een meisje uit groep 7. Ze vertelde echt heel 
mooi wat er nou zo leuk was. Ik zag de gezichten opklaren op 
het moment dat meester Joris onze zoon goedendag zei. “Ken 
je hem?”, vroeg ik aan de middelste. “Ja, die heeft al eens in de 
plusklas iets over zonnepanelen verteld.” 

Het voelde zo goed dat de nieuwe school bij ons in de wijk 
ook een Prodas-school is, zodat de middelste in de plusklas 
kon blijven. Juist die extra mogelijkheden als je bij een grote 
groep scholen hoort, maakt dat ik de stap om te verhuizen 
met vertrouwen kon zetten. Die aandacht voor verschillen 
en daar dan ook oplossingen voor bieden, dat spreekt me 
enorm aan. Vanaf het moment dat onze kinderen er kwamen, 
is er gekeken naar wat ze nodig hadden. Samen met ons 
als ouders, de leerkracht en onze zonen zelf, werd alles in 
kaart gebracht. Daarom zie ik ook de eerste stapjes van onze 
jongste op school met vertrouwen tegemoet. Ze heeft het 
wat lastiger dan onze andere kinderen, maar ik weet dat daar 
op een Prodas-school voldoende ondersteuning voor is. Dat 
stelt me echt gerust. “Wat vind jij?”, vroeg ik haar. “Ik denk wel 
dat ik het leuk vind.”

Het belangrijkste voor mij is natuurlijk dat mijn kinderen zich 
thuis voelen in hun klas, dat ze zichzelf kunnen zijn, dat ze zich 
veilig voelen. Bij onze oudste gaat alles van een leien dakje, 
maar ook hij wordt voortdurend uitgedaagd. Dat gaat niet bij 
alle kinderen even gemakkelijk. Onze jonge gids zei het heel 
mooi: “Samen letten we erop dat iedereen meedoet.” Ik zag op 
de ‘oude’ school ook al dat dat het leren positief beïnvloedt. 
Op school was er echt ruimte voor de rol van onze kinderen 
binnen de groep. Ze kregen zelf verantwoordelijkheid. Op de 
nieuwe is dat niet anders. En wat ik heel fijn vind is dat we 
als ouders meegenomen worden bij nieuwe ontwikkelingen, 
zodat we er thuis ook iets mee kunnen doen; we zijn gewoon 
onderdeel van de school. 

2. Trots op Prodas
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Natuurlijk is er veel aandacht voor rekenen en taal. En - zeker 
zo belangrijk - de maatschappij verandert steeds sneller en 
kinderen worden ook daarop voorbereid. De buitenwereld is 
altijd aanwezig in de klas, nieuwe dingen onderzoeken is een 
belangrijk onderdeel. Het meisje liet ons terloops zien wat er 
allemaal met techniek gedaan wordt: “Kijk, deze apparaten 
hebben we samen met ouders, vrijwilligers uit de wijk, 
juffrouw Kim en leerlingen gemaakt.” Haar enthousiasme 
maakt helemaal blij.

Sinds ik in de Medezeggenschapsraad (MR) zit, praat ik mee 
over het beleid. Wat ik fijn vind is dat onze ideeën worden 
meegenomen. Ook als we het ergens niet mee eens zijn, 
dan wordt dat professioneel opgelost. In de MR zie je wat er 
allemaal aan kansen zijn voor kinderen doordat 25 scholen 
samenwerken. Allemaal werken ze vanuit hun eigen kijk op 
onderwijs, maar onder de gezamenlijke vlag van Stichting 
Prodas. Daardoor zijn er tal van mogelijkheden die allemaal 
ten goede komen aan al die kinderen uit onze regio. Er is 
een expertisecentrum, er worden ideeën uitgewisseld, de 
creativiteit van leerkrachten wordt optimaal benut. Ook is er 
een Prodas Academie waar leerkrachten hun kennis kunnen 
bijspijkeren. 

 Zo gaf een leerkracht onlangs een presentatie over een nieuw 
initiatief van het Ontdeklab. Ik was zó enthousiast na afloop. 
Op de vorige school zag ik soms delegaties uit het land voorbij 
komen om te ervaren hoe vernieuwingen ingevoerd worden. 
En op de nieuwe school is dat niet anders. Eigentijds is hier 
echt eigentijds. 

Ik was - toen ik me oriënteerde - helemaal blij dat de school 
‘Ook een Prodas-school’ was. De kracht zit ‘m voor mij vooral 
in de manier waarop ze naar kinderen kijken. Ik zie het aan 
de lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders die 
er gegeven worden; er is veel creativiteit en deskundigheid 
aanwezig binnen al die scholen. En daar profiteren onze 
kinderen van.

Ik zie dat deel uitmaken van Prodas zoveel meer mogelijk-
heden biedt. De samenwerking zorgt ervoor dat alle drie 
mijn kinderen die aandacht krijgen die nodig is. “Kijk”, zegt 
onze gids, “hier wordt net een opname gemaakt voor een 
aflevering van het programma ‘De buurman van…’ Volgende 
week op TV.” Ik kan alleen maar denken: had ik vroeger maar 
op zo’n school gezeten. Onze drie kinderen kijken ademloos 
door het raam. “Deze school?”, vraag ik. “Ja, deze school”, 
zeggen ze alle drie in koor.’

We hopen dat dit verhaal ouders en kinderen vertrouwen 
geeft om voor een Prodasschool te kiezen. 
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Op d’n Bogerd doen we het SAMEN. 
Dit is brede school d’n Bogerd. Een school waarin we op zoek gaan naar een grotere 
wereld samen met onze partner in kinderopvang ‘Spring’.
Een school waarin iedereen zichzelf mag zijn. Bij ons voel je de warmte.
De betrokkenheid van leerkrachten en ouders is groot. De school en de wijk verbinden 
elkaar. We geloven dat kinderen van elkaar leren. Daarom creëren wij een aanbod op 3 
niveaus. Eigen verantwoordelijkheid krijgt steeds meer accent.

SBO De Brigantijn heeft twee vestigingen te Someren en Deurne. De Brigantijn heeft 
als kernwaarden: veiligheid, welbevinden, openheid, eigenheid, ontwikkeling en 
saamhorigheid. Binnen Passend Onderwijs heeft de Brigantijn een grote rol voor alle 
leerlingen in het gebied van Deurne, Asten en Someren. Naast een plek op school 
biedt De Brigantijn ook ambulante zorg op de basisscholen aan. 

Ons logo: De Gerardusschool dat zijn we samen. We stellen het kind centraal, omringd 
door ouders en teamleden. De blaadjes staan voor bescherming en voor de groei en 
ontwikkeling van het kind en de school. De Gerardusschool biedt kwalitatief goed 
onderwijs aan kinderen van 412 jaar in een warme, inspirerende, groene omgeving. 
We trachten voortdurend de talenten van kinderen te ontdekken en ontwikkelen. 
Samen met de ouders zorgen we ervoor dat de kinderen leren omgaan met elkaar 
en met volwassenen. Het team en de kinderen zijn samen in ontwikkeling naar nog 
beter onderwijs. We zijn er trots op dat we met elkaar bereikt hebben dat we goede 
opbrengsten halen in een fi jne, gezellige sfeer. 

ieder mens is uniek, niet beter of slechter, maar zo mooi anders.
Basisschool d’n Heiakker; BETER leren met  hoofd, hart en handen. Het gaat erom 
kwaliteiten optimaal te benutten. Daarom zijn we ook VVEschool, daarom heeft 
d’n Heiakker een LEOafdeling. Wij zijn een basisschool voor leerlingen van vier t/m 
twaalf jaar. We willen een school zijn waar leerlingen zich thuis voelen. Waar ze zich 
samen onder leiding van een goede leraar, in een veilige en passende leeromgeving, 
cognitief en sociaal zo kunnen ontwikkelen dat ze straks goed voorbereid hun eerste 
zelfstandige stappen in de maatschappij kunnen zetten. Daarvoor bereiden we onze 
leerlingen zo goed mogelijk voor op passend vervolg onderwijs.

Midden in de mooie kern van Helenaveen staat het historische gebouw van 
de Peelparel. 
Er heerst een veilige, rustige sfeer. Kenmerkend voor onze school zijn de kleine 
combinatie groepen. Daardoor krijgt elk kind maximale aandacht en kunnen we het 
optimale uit kinderen naar boven halen, zowel op sociaal emotioneel als cognitief 
gebied. We hechten veel waarde aan de zelfstandigheid en maken leerlingen mede 
verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Omdat we er van overtuigd zijn dat 1 + 1 
echt 3 kan zijn, wordt er veel samengewerkt met de St. Willibrordus uit Neerkant.

2.1.1 Prodasscholen in Deurne
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De slogan van de Piramide is: “Je hoeft geen wereldkampioen te worden, je kunt wel je 
persoonlijke record verbeteren”. In deze hectische tijd leren wij kinderen stil te staan 
bij zichzelf, hun ontwikkeling en de omgeving. We stimuleren kinderen het maximale 
uit zichzelf te halen, verantwoorde keuzes te maken en daarnaast een betekenisvolle 
rol te spelen in de wereld om ons heen. Aan het eind van de basisschoolperiode krijgen 
alle kinderen een bronzen, zilveren of gouden burgerschapsdiploma.

Basisschool Tijl Uilenspiegel is de grootste school in DeurneWest waar kinderen in 
homogene groepen optimaal tot ontwikkeling komen. Wij werken opbrengstgericht 
in een professionele cultuur. Wij geven eigentijdsonderwijs aan de hand van up
todate methodes. Het leesonderwijs vormt een rode draad binnen de school en de 
kwaliteit daarvan is sterk verbeterd dankzij de professionalisering van leerkrachten en 
de betrokkenheid van ouders. Naast de opbrengsten voor lezen, taal en rekenen staat 
het welzijn van de kinderen bij ons hoog in het vaandel. In de groepen wordt gewerkt 
op drie verschillende niveaus. Wij vieren samen alle belangrijke gebeurtenissen zoals 
de Bosdag, Kerstmis, Pasen, Kinderboekenweek en de voorleeswedstrijd. Dit zorgt 
voor verbinding en saamhorigheid. Basisschool Tijl Uilenspiegel: Geen doel is te ver……
als je plezier hebt in wat je doet!

Basisschool De Wegwijzer is de spil van het kerkdorp Vlierden. Wij beschouwen 
onze school als leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. 
Wij leren kinderen om zich verantwoordelijkte voelen voor zichzelf en elkaar, samen 
beslissingen te nemen en zelf confl icten op te lossen. Dit doen wij aan de hand van 
het programma De Vreedzame School. Een veilige leeromgeving vormt de basis voor 
een optimale ontwikkeling van de kinderen. Kinderen worden eigenaar gemaakt 
van hun eigen leerproces door het stellen van doelen. Ook ouders worden hierbij 
betrokken. Wij geloven dat de drieeenheid leerlingen, ouders en school het beste uit 
een kind naar boven haalt.
De Wegwijzer: Samen…veilig, Samen…verantwoordelijk, Samen…leren, Samen…het 
beste halen uit jezelf.

Basisschool St. Willibrordus is een kleine school gelegen in het centrum van Deurne 
waar persoonlijke aandacht is voor alle kinderen. In het bijzonder hebben wij 
aandacht voor het groepsdynamisch proces en de rol die zowel de leerlingen als 
de leerkracht daarin speelt. Wij geloven dat kinderen overal en van iedereen leren, 
dus ook van elkaar. De wekelijkse sociokring, de aanpak bij confl ICTen en de manier 
waarop we complimenten geven,  zetten wij in om duidelijke structuur te bieden 
en ervoor te zorgen dat alle kinderen “lekker in hun vel” zitten. Naast de cognitieve 
vakken hebben wij veel aandacht voor de ontwikkeling van de creativiteit. Ook 
hebben wij op onze school aandacht voor het eigentijds leren. Wij willen kinderen 
klaarmaken voor deze nieuwe digitale wereld. Basisschool St. Willibrordus richt zich 
op de toekomst.
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De St. Willibrordus is een open school en als spil in het dorp onmisbaar voor Neerkant. 
Er heerst een veilige, rustige sfeer met duidelijke structuur. Samen met ouders, 
leerkrachten en professionals op het gebied van techniek, willen wij het beste uit 
kinderen naar boven halen, zowel op sociaal emotioneel als cognitief gebied. 
We werken voornamelijk in combinatiegroepen en hechten veel waarde aan 
de zelfstandigheid en maken leerlingen mede verantwoordelijk voor hun eigen 
leerproces. Omdat we er van overtuigd zijn dat 1 + 1 echt 3 kan zijn, wordt er veel 
samengewerkt met de Peelparel uit Helenaveen. De Willibrordus: Samen, respectvol, 
betrokken!

Brede school de Zonnebloem
Het kind…     
…in het hart van de school
… in het hart van de mensen die er leren en werken
…van ouders die hun kind met een gerust hart bij ons achterlaten
…en een school in het hart van het dorp
…op een plek waar we met hart en ziel zorgen, spelen, leren en werken
 …staat zichtbaar in het hart van de bloem

Jenaplanschool de Ratelaar is een kleine gezellige school, centraal gelegen in het 
centrum van Deurne. Betrokken ouders en leerkrachten zorgen samen voor een 
warme en geborgen sfeer. Ze voelen zich samen verantwoordelijk voor de opvoeding. 
Op de Ratelaar mag ieder kind er zijn. Verschillen zien wij als een uitdaging. Passend 
onderwijs wordt geboden voor alle kinderen. Kinderen worden gestimuleerd naar 
hun beste kunnen te presteren. Niet alleen op het gebied van de basisvaardigheden 
maar ook op gebied van samenwerken, iets organiseren en iets moois maken. 
Kinderen leren elkaar helpen, naar elkaar te luisteren, beslissingen te nemen en hun 
eigen mening uit te spreken. Als schoolwerkgemeenschap delen we vreugde en 
verdriet. Iedere week sluiten we samen af met een viering waarin kinderen aan elkaar 
en de ouders laten zien wat ze in de afgelopen week hebben geleerd. 
De Ratelaar: “Samen jezelf leren zijn!”

Zeilberg werkt vanuit de visie dat kinderen uniek zijn en dus verschillend.
Het onderwijs op onze school gaat uit van de verschillen tussen kinderen.
Elk kind mag en kan zijn zoals het is en ons onderwijs houdt daar rekening mee.
Werkend vanuit onderwijsbehoeften van de kinderen zetten wij onze zorg en 
differentiatie in om de ontwikkeling van alle kinderen vorm te geven.
Basisschool Zeilberg: Kinderen varen er wel bij!  
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Op zoek naar een grotere wereld.
Brede basisschool Antonius gelegen in het kerkdorp AstenHeusden staat voor 
onderwijs op hoog niveau. Vanuit vertrouwen en veiligheid zorgen wij ervoor dat 
kinderen gehoord en gezien worden. De samenwerking met kinderopvang en 
peuterspeelzaal staan voor een goede doorgaande lijn. Op onze school is er aandacht 
voor ieder kind. De speciale L!ft groep geeft kinderen die meer kunnen extra uitdaging 
binnen het reguliere programma. Kinderen kunnen zich op jonge leeftijd al oriënteren 
op het bedrijfsleven in de regio. Dit noemen wij ‘Petazzie’.

Op BS St. Bonifatius wordt voor alle kinderen, passend bij hun onderwijsbehoeften,  
kwalitatief goed, doelgericht en aantrekkelijk onderwijs gegeven met hoge 
opbrengsten op alle vlakken en uitdaging in tempo en niveau. Vanuit vertrouwen 
en met een goede intentie worden kinderen binnen een veilige setting begeleid om 
zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers die zich 
staande kunnen houden in de huidige maatschappij. Samenwerking en openheid 
liggen aan de basis om te komen tot ontwikkeling. Kinderen, ouders en leerkrachten 
moeten zich gezien en gehoord voelen en zich welkom en thuis voelen op onze school. 
Ons motto is dan ook : Op basisschool St. Bonifatius voel je je thuis! 

Basisschool het Talent, de voormalige Deken van Hout school, is sinds dit schooljaar 
gehuisvest in een mooi nieuw breed kindcentrum. Wij werken volgens het 
gedachtengoed van Human Dynamics. Dit gedachtengoed gaat uit van de kracht van 
de mentale, fysieke en emotionele centreringen die in ieder van ons aanwezig zijn.  
Door te werken in fl explekken en op verschillende momenten van de dag tegemoet te 
komen in ons onderwijs aan deze centreringen, benaderen wij eigentijds leren vanuit 
een andere dimensie.
Als Techniek & Ik school, zijn wij nauw betrokken bij het ontdeklab Someren en 
het landelijke platform Bèta Techniek. Onderzoekend en ontwerpend leren zal de 
komende jaren in ons onderwijs verder geïmplementeerd worden.

Op BS. St. Lambertus Samen leren, samen groeien……..
Op de Lambertusschool staat ontwikkeling naar beste vermogen hoog in het 
vaandel. Op basis van een goed afgestemd en uitgebalanceerd programma worden 
kinderen voorbereid op een passende plaats in het Voortgezet Onderwijs. Op de 
Lambertusschool accepteert men verschillen, is samenwerking gemeengoed, wordt 
hard gewerkt aan het geloof in eigen kunnen en realiseert men zich dat ontwikkeling 
een voorwaarde is voor verbetering. De school is gelegen in een mooie, groene 
omgeving in de kern van Asten.

2.1.2 Prodasscholen in Asten



Stichting Prodas • Bestuursverslag 201616

Brede school Het Lover is een kleurrijke, levendige Daltonschool voor Asten en 
omgeving. Ons onderwijsteam geeft samen met kinderen en hun ouders inhoud 
aan het Daltonconcept. Naast regulier onderwijs biedt Het Lover ook plaats aan een 
peuterspeelzaal en voor en tussenschoolse opvang. 
De Daltonkernwaarden, zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid, samenwerking, 
refl ectie, borging en doelmatigheid vormen de kapstok waaraan het onderwijs vorm 
gegeven wordt. Resultaten zijn daarbij belangrijk maar ook de sociaal emotionele 
ontwikkeling die kinderen doormaken. Het Lover neemt kinderen serieus, laat ze zelf 
meedenken en meebeslissen over regels en afspraken in een groep. Het Lover geeft 
kinderen verantwoordelijkheid over gebouw en omgeving. 

In een prachtige bosrijke omgeving met veel rust en ruimte, geven we op 
Basisschool Voordeldonk kwalitatief goed en deskundig onderwijs, passend bij 
de onderwijsbehoeften van de kinderen. We hebben vertrouwen in elkaar en gaan 
respectvol om met iedereen die zich betrokken voelt bij onze school en daarbuiten. 
Wij zorgen voor een veilige omgeving, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot 
zelfstandige, sociale en verantwoordelijke burgers. Wij vinden het fi jn dat kinderen, 
ouders en leerkrachten grote betrokkenheid voelen en dat iedereen mee mag denken 
over hoe we de school nog beter kunnen maken. Samen zorgen we er voor dat 
iedereen zich thuis voelt op onze school.

Basisschool St. Jozef is de basisonderwijsvoorziening voor SomerenHeide, 
een kerkdorp van de gemeente Someren. Het is een gezellige, overzichtelijke 
school met ongeveer 105 leerlingen. De peuterspeelzaal is ook gevestigd in ons 
schoolgebouw. Basisschool St. Jozef biedt de leerlingen een leeromgeving waarin zij 
zich veilig, gewaardeerd en op hun gemak voelen. De kernwaarden passie, respect, 
betrokkenheid, samen(werken) en kansen zien staan hoog in het vaandel. Onder 
andere dankzij een grote groep betrokken ouders kunnen wij voor veel van onze 
kinderen een plek zijn waar ze zich in geborgenheid volop kunnen ontwikkelen!

Bs LeerRijk is de school met een plus.
EEN RIJKE SCHOOL WAAR MENSEN GELUKKIG ZIJN EN DIE EEN PLUS LEVERT
BINNEN EEN SUCCESVOLLE, PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP
Leerlingen worden er voorbereid op een toekomst die we nog niet kennen. Vanuit 
vertrouwen dagen leerkrachten en ouders leerlingen samen uit een actieve rol te 
willen spelen in een continu veranderende en complexe samenleving. Ieder heeft 
daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid. Het onderwijs is van goede kwaliteit. Door 
samen te leren worden leerlingen, leerkrachten en ouders gelukkig. Verschillen 
worden als inspiratiebron gezien en als uitgangspunt gebruikt.

2.1.3 Prodasscholen in Someren
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Welbevinden en betrokkenheid zijn de kernwoorden van de Mariaschool. Samen met 
de ouders zetten wij het kind centraal. Een kind dat zich prettig voelt, gesteund wordt 
door zijn ouders en leerkrachten kan optimaal groeien en zijn talenten ontwikkelen. 
Ouderbetrokkenheid 3.0 en Looqin staan hierbij centraal. Elke dag leren en spelen wij 
samen. Elkaar Mediawijs maken speelt daarbij een belangrijke rol. Samen zorgen wij 
voor een fi jne school waar alle kinderen, ouders en leerkrachten zich welkom voelen. 
De methode KIVA helpt ons hierbij. Op de Mariaschool voel je je thuis!.

De Diamant is een kleine school. We zijn gesitueerd in SomerenNoord in een groene 
omgeving. Wij kennen al onze leerlingen en hun ouders bij naam, we onderhouden 
intensieve contacten met onze ouders. We hebben veel leerlingen met een NT2 
achtergrond we zeggen dan ook niet voor niets; Wij geven kleur aan jouw talent.

Basisschool ‘t Rendal is een school voor r.k. onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar, 
en ligt in de kleine kern Lierop. ‘t Rendal is midden in Lierop gelegen, omgeven door het 
vele groen van het vroegere kloosterpark. ’t Rendal gaat de komende jaren investeren 
in het inrichten van onderwijs dat aansluit bij het ontwikkelen van vaardigheden en 
talenten die nodig zijn in de huidige kennis en informatiemaatschappij. Dit zodat 
onze leerlingen succesvol kunnen zijn in de huidige samenleving. ’t Rendal: We zien je, 
we horen je, we waarderen je!

Basisschool de Vonder; optimaal in ontwikkeling!
Basisschool de Vonder biedt leerlingen van 4 t/m 12 jaar in SomerenEind een 
leeromgeving waarin zij zich veilig, gewaardeerd en op hun gemak voelen. De 
normen en waarden op onze school hebben een roomskatholiek karakter, met 
de kernwaarden respect, veiligheid en openheid hoog in het vaandel. We werken 
opbrengstgericht en streven zo naar een schoolklimaat waarbinnen iedereen gericht 
is op samen leren en optimaal ontwikkelen.

2.2 Resultaten van de scholen

Hieronder laten we zien welke resultaten de scholen 
hebben behaald bij de eindtoets. Wij zijn trots op de 
resultaten die we hier laten zien hoewel niet iedere 
school op of boven het landelijk gemiddelde heeft  
gescoord. We willen echter ook een kantt ekening 
plaatsen bij het belang van deze resultaten. Eindscores 
geven naar onze mening een eenzijdig en beperkt beeld. 
Bij Sti chti ng Prodas geloven we dat de eindtoets maar 
een zeer beperkt onderdeel vormt van de prestati e van 

een school. Voor ons net zo belangrijke zaken als sociale 
veiligheid en groei en ontwikkeling van kinderen wordt 
niet gemeten terwijl wij geloven dat juist ontwikkeling en 
groei veel zeggen over de kwaliteit van de school. 

We beraden ons op een wijze waarop we hier in 2017 
meer inzicht kunnen bieden. Overigens is dit ook landelijk 
bij de Inspecti e voor het onderwijs een thema. 
De Cito eindtoets is al langere ti jd niet meer de enige 
eindtoets die door de Inspecti e toegestaan wordt. In 
2016 heeft  de Raad van Bestuur besloten, op aanraden 
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= 1 punt of meer boven het landelijk gemiddelde
= rond het landelijk gemiddelde  
= 1 punt of meer onder het landelijk gemiddelde

van een werkgroep bestaande uit directeuren, de keuze 
voor een eindtoets aan de scholen te laten. Dit heeft 
er toe geleid dat twee scholen van Prodas een andere 
eindtoets hebben gedaan, dan de Cito eindtoets. De 
Mariaschool in Someren deed Route 8. De Diamant in 
Someren deed de IEP eindtoets. 

In het hieronder volgende schema geven we de 
eindscores weer ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde in 2016 van 535. 

School 2012 2013 2014 2015 2016

Peelparel 542,1 535,1 534,6 540,6 539,9

Antoniusschool 537,2 537,6 543,0 539,4 539,9

Jozef St. 538,4 536,7 537,3 538,6 539,4

Rendal ‘t 538,2 536,3 535,3 532,3 539,3

Talent Het 539,3 535,2 532,7 533,1 538,3

Gerardusschool 542,2 537,6 537,1 536,7 537,7

Zeilberg 537,8 534,1 533,3 538,4 537,1

Voordeldonk 539,6 537,9 536,1 537,6 537,0

Willibrordus St. N 539,2 537,9 536,9 538,1 536,8

      

Leerrijk  537,1 536,2 537,1 535,3

Tijl Uilenspiegel 535,7 535,0 535,3 538,9 535,2

Bogerd D’n 537,1 536,1 538,8 538,1 535,1

Willibrordus St. D 537,3 537,1 537,7 535,5 534,3

Lover Het 537,7 535,0 537,9 534,5 534,3

Bonifatius St. 533,2 534,2 535,5 535,1 534,1

Ratelaar De    533,6 533,7

      

Lambertus St. A 536,9 534,3 539,7 533,3 533,5

Vonder De 533,1 534,3 532,4 535,1 533,4

Piramide 533,9 533,9 535,5 536,8 533,4

Heiakker D’n 535,4 535,5 536,9 535,5 532,7

Wegwijzer De 539,3 539,6 533,3 532,7 532,1

Zonnebloem De 534,5 535,7 533,2 536,5 530

      

Maria 533,3 530,3 538,9 536,7 206,0

Diamant De 533,4 532,2 530,6 529,9 86,0
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De omgeving Deurne, Asten, Someren (DAS) heeft te maken 
met een terugloop van het aantal leerlingen. We willen 
tijdig inspelen op de gevolgen daarvan, om zodoende te 
kunnen waarborgen dat ook in de toekomst de onderwijs
kwaliteit op peil blijft.

In de periode september 2015  april 2016 is daarom het 
Scholenplan Prodas opgesteld. Het plan is tot stand 
gekomen onder begeleiding van ROgroep in nauwe 
samenspraak met een ‘begeleidingsgroep’. In de begelei
dingsgroep zijn het bestuur van Prodas en drie school
directeuren uit de DASgemeenten vertegenwoordigd. 
Gedurende het proces zijn in brede bijeenkomsten 
periodiek alle schooldirecteuren betrokken en geïnfor
meerd over de tussenresultaten. Bij aanvang van het traject 
heeft tevens afstemming plaatsgevonden met de drie 
betrokken gemeenten.

Met de begeleidingsgroep zijn uitgangspunten geformu
leerd als kader voor de inhoud en scenario’s van het 
Scholenplan. De Raad van Toezicht van Prodas is akkoord 
gegaan met deze uitgangspunten.

De uitgangspunten voor het Scholenplan Prodas die 
geformuleerd zijn door de begeleidingsgroep zijn de 
volgende:

1. Bieden van keuzevrijheid en doorlopende leerlijnen
Prodas kent op dit moment een divers aanbod van 
onderwijsconcepten. Zo biedt zij bijvoorbeeld Jenaplan
onderwijs aan, kunnen ouders kiezen voor Daltononder
wijs en wordt lesgegeven in Leoklassen. De toekomstige 
huisvestingsstructuur moet de kwaliteit van het primair 
onderwijs en de keuzevrijheid voor ouders en kinderen in de 
regio verder versterken. Hiertoe is aandacht voor onder
wijsdiversiteit en de bereikbaarheid ervan.

Binnen de eigen organisatie van Prodas vindt samen
werking plaats ten behoeve van krachtige, onderscheidende 
schoolprofielen, die ouders keuzemogelijkheden bieden. De 
scholen bundelen hun krachten en delen daarvan de 
opbrengsten: de onderscheidende profielen en aanwezige 
expertises zijn beschikbaar voor de hele organisatie.

Naast samenwerking binnen de eigen organisatie streeft 
Prodas ook naar samenwerking met kindpartners in de 
leerlijn 214 jaar. Prodas doet dat vanuit de overtuiging dat 
een basisschool midden in de maatschappij staat en steeds 
vaker fungeert als centrale schakel tussen de instellingen 
die van belang zijn voor de ontwikkeling van een kind. De 
samenwerkende instellingen bieden voor alle kinderen een 
samenhangend aanbod van opvang, educatie, zorg, 
ondersteuning en vrije tijd. Basisscholen, voorschoolse 
peuteropvang en/of kinderdagopvang vormen samen met 
het voortgezet onderwijs de kern van de doorlopende 
leerlijn voor 214 jarige kinderen. De aansluiting met het 
voortgezet onderwijs vindt vooral plaats in afstemming op 
inhoudelijk en organisatorisch niveau. Waar dat mogelijk is, 
wordt deze relatie ook fysiek vormgegeven in gedeelde 
huisvesting. Rondom de educatieve kern 214 wordt op 
basis van lokale behoefte en aanbod de leerlijn verbreed 
met opvang, zorg en ondersteuning voor kinderen en 
ouders. Een netwerk van diensten dat gezamenlijk werkt 
aan een stabiele intellectuele, persoonlijke en sociale groei 
van kinderen. Tevens kunnen activiteiten worden gehuis
vest die een verrijking zijn voor het aanbod op locatie: 
buurt en verenigingsleven, sport, etc.

2. Kiezen voor kansrijke plekken
Schoollocaties moeten worden gesitueerd op toekomst
bestendige en bereikbare locaties, rekening houdend met 
ligging in het voedingsgebied, relaties tussen wijken, 
fysieke barrières en de nabijheid van andere voorzieningen. 
Daarnaast is een beoordeling van de kwalitatieve meer
waarde relevant, waaronder de aantrekkelijkheid en het 
onderscheidend vermogen op inhoud en gebouw. Voor ‘niet 
toekomstbestendige’ locaties worden oplossingen gezocht 
door verbindingen met kansrijke plekken en/of 
(geleidelijke) afbouw.

De investeringsruimte van de gemeenten (en het school
bestuur) is beperkt. In de huisvestingsscenario’s van het 
scholenplan wordt waar dat mogelijk en verantwoord is 
uitgegaan van gebruik van de bestaande onderwijs
gebouwen. Bij de inschatting of dit mogelijk is wordt gelet 
op de leeftijd, onderhoudsstaat en de exploitatielasten van 
het gebouw. Daarbij wordt tevens nadrukkelijk rekening 

3.	 Strategisch	Huisvestingsplan
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gehouden met de spreiding van het onderwijsaanbod in de 
wijk / kern  en met de aanwezigheid van relevante omlig
gen de voorzieningen. De toekomstbestendige onderwijs
voorzieningen moeten goed en logisch gespreid zijn over de 
gemeenten, zodat diensten goed bereikbaar zijn voor alle 
inwoners.

3. Capaciteiten afstemmen op behoefte
Een van de urgenties die aanleiding heeft gegeven tot het 
scholenplan is de leerlingendaling (als gevolg van demo
grafische ontwikkelingen) en de leegstand die als gevolg 
daarvan ontstaat in de schoolgebouwen van Prodas. In de 
bestaande situatie is de normatieve leegstand ruim 10.000 
m2 bruto vloeroppervlak. De komende 15 jaren loopt dat 
normatieve overschot, als gevolg van verdere dalende 
leerlingenaantallen, op tot circa 11.500 m2 bruto vloer
oppervlak. De materiële instandhoudingsvergoeding van 
het Rijk is gebaseerd op het leerlingenaantal van de 
betrokken scholen. Voor het normatieve ruimteoverschot 
ontvangt Prodas daarom geen inkomsten. Middelen 
bestemd voor onderwijsinhoud moeten daardoor soms 
ingezet worden voor de onderwijsgebouwen.

Eén van de doelen van het scholenplan is te komen tot een 
efficiënter gebouwenbestand waarin vraag naar en het 
aanbod van ruimte beter met elkaar in balans zijn. 
Huisvestingskosten zijn dan ook beter in evenwicht met de 
inkomsten die hier voor bestemd zijn. Het scholenplan is 
gericht op het verkleinen van de gebouwelijke overmaat en 
het voorkomen van (ruimte)tekorten.

4. In elke kern minimaal één onderwijslocatie, mits de   
 kwaliteit gewaarborgd is
Basisuitgangspunt voor de spreiding van onderwijs
voorzieningen is dat elke kern minimaal één onderwijs
locatie heeft van voldoende omvang. Dat betekent dat 
zolang de kwaliteit van onderwijs en de betaalbaarheid te 
garanderen zijn er een school gehandhaafd wordt. Om grip 
te krijgen op de begrippen kwaliteit en betaalbaarheid is in 
samenspraak met de begeleidingsgroep en met de 
schooldirecteuren een richtlijn geformuleerd die aangeeft 
welke leerlingenaantallen voorwaardelijk zijn voor die 
condities.

Kwaliteit en betaalbaarheid zijn deels locatie en 
teamafhankelijk, maar als vuistregel herkennen alle 
schooldirecteuren zich er in dat een schoollocatie vanaf 
circa 100120 leerlingen kwetsbaar wordt in termen van 

kwaliteit en betaalbaarheid. Tot die omvang is nog een 
basisarrangement zoals de onderwijsinspectie dat 
definieert te realiseren (een basisarrangement wil zeggen 
dat ten minste voldaan is aan de minimale kwaliteitseisen) 
en tot die omvang is er te werken met combinatiegroepen 
van 2 leerjaren. De werkdruk van het team neemt rond deze 
grens toe in het verdelen van de bijkomende werkzaam
heden (vieringen, extra activiteiten, etc.). Op het moment 
dat een schoollocatie kwetsbaar wordt, zal Prodas / de 
school in gesprek treden met de gemeenschap om 
gezamen lijk te onderzoeken hoe de kwaliteit te 
waarborgen is.

Als ondergrens voor een locatie formuleert Prodas de grens 
van 70 leerlingen. Er wordt dan al gewerkt met combinatie
groepen van drie leerjaren. Organisatorisch en inhoudelijk 
acht het bestuur (en de begeleidingsgroep) het niet 
verant woord om met minder leerlingen de school te 
handhaven. De kwaliteit is dan niet meer te garanderen. Het 
bestuur kan de leerlingen op een school met dergelijke 
omvang niet meer de faciliteiten bieden die kinderen op een 
grotere school hebben. In hun sociale ontwikkeling hebben 
de leerlingen van een dusdanig kleine school minder 
mogelijkheden; met een schoolomvang van 70 leerlingen 
hebben kinderen gemiddeld maar een paar leeftijds
genootjes per leerjaar / klas. De overgang naar het voort
gezet onderwijs is vanuit deze situatie relatief groot. 
Daarnaast is het ook financieel moeilijker de school 
economisch gezond te houden.

Bovenstaande uitgangpunten vormen het kader waar
binnen Stichting Prodas de komende jaren het gesprek 
aangaat met gemeenten, VO en andere (kind) partners 
om te komen tot een gezonde huisvestingssituatie in de 
gemeenten Deurne, Asten en Someren waarin middelen die 
bestemd zijn voor onderwijs ook daadwerkelijk aan onder
wijs besteed kunnen worden en niet (onnodig) ten laste 
komen van huisvesting. 
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Onder het bestuur van Stichting Prodas ressorteren één 
speciale school voor basisonderwijs op twee locaties en 24 
scholen voor basisonderwijs. Prodas kent katholiek, 
protestantchristelijk en algemeen bijzonder onderwijs. 
Op 1102016 waren er 4439 kinderen aanwezig op de Prodas 
scholen. (Op 1102015 waren dat er  4564).
De Raad van Bestuur bestaat uit:

 

Jacqueline Ketelaar Sjaak Ghielen
Voorzitter RvB  Lid RvB

4.1.	 Besturingsfi	losofi	e
In 2016 heeft Stichting Prodas zich steeds meer ontwikkeld 
van topdown gestuurde organisatie, naar een organisatie 
waarin professionals gevraagd wordt hun verantwoor
delijk heid te nemen. De Raad van Bestuur verwacht van al 
haar personeel een actieve bijdrage aan ontwikkeling en 
groei van zichzelf én ook van de organisatie. Dit doet zij door 
continu in gesprek te zijn. De Raad van Bestuur heeft dit jaar 
alle scholen bezocht. Doel hiervan is te zien, horen en 
beleven wat er speelt op de scholen. 

Gedurende het jaar is duidelijk geworden dat het onderwijs 
in algemene zin, en dus ook het onderwijs bij Stichting 
Prodas, zich zal moeten gaan voorbereiden op de toekomst. 
Het onderwijs moet ‘toekomstbestendig’ worden, maar wat 
dat precies is en wat dat betekent voor Stichting Prodas is 
nog niet zo eenvoudig aan te geven. 

De Raad van Bestuur is in 2016 gestart met het traject ‘In 
Gesprek’. De centrale vraag van In Gesprek is: Wat is 
eigentijds onderwijs en wat betekent eigentijds onderwijs 
voor Stichting Prodas? 

De Raad van Bestuur gelooft ten diepste dat de basis voor 
verandering in de betrokkenen zelf gezocht en gevonden 
moet worden. Daarom gaat Stichting Prodas met de 
professionals (leerkrachten en directeuren) én 
belanghebbenden (kinderen, ouders) in gesprek. Zij weten 
immers waarover onderwijs gaat en waar de behoefte ligt
. 

4.2. Klachten

Klachten worden bij Stichting Prodas gezien als leer
momenten, niet als onherstelbare fouten. Uiteraard 
proberen we klachten te voorkomen, maar als ze zich toch 
voordoen, kijken we wat er mis ging en waar het beter kan.

In de Klachtenregeling van Stichting Prodas staan de taken 
van de vertrouwenspersoon. Hieronder valt ook een 
jaarlijkse rapportage en terugkoppeling. De vertrouwens
persoon rapporteert anoniem aan de Raad van Bestuur. Er 
zijn in het afgelopen verslagjaar drie klachten geweest, 
waarvan er twee op bestuursniveau zijn afgehandeld, en 
één voor is gelegd aan de geschillencommissie. In deze 
casus is de klager deels in het gelijk gesteld. In alle gevallen 
heeft Stichting Prodas geleerd van de situaties en passende 
maatregelen genomen om klachten van deze aard in de 
toekomst te voorkomen. Prodas is aangesloten bij de 
commissie van beroep, een onafhankelijk orgaan voor 
rechtspraak, waar personeel en ouders in beroep kunnen 
gaan tegen beslissingen van het bestuur. In 2015 is Stichting 
Prodas overgestapt naar klachtencommissie Onderwijs
geschillen omdat we niet tevreden waren over de vorige 
commissie.

Prodas hanteert de klachtenregeling zoals die is vastgesteld 
door de gezamenlijke Nederlandse organisaties voor 
werk gevers en werknemers in het onderwijs. 

4.	 Organisati	e
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Formatie op bestuurskantoor per 3112

Voorzitter en lid Raad van Bestuur

Bestuurssecretaris

Medewerker communicatie

Directiesecretaresse

Receptioniste

Hoofd Bedrijfsvoering

Medewerker FZ

Hoofd P&O

Stafmedewerker P&O

Medewerker PSA

Coördinator ICT

Manager 012

Totaal bestuurskantoor

Formatie op scholen per 3112

Directeur DB

Directeur DC

Locatieleider (directeur in opleiding)

Leerkracht LB

Leerkracht LA

Leerkracht LB SBO

Leerkracht LC SBO

Onderwijsassistent

Administratief medewerker

Conciërge

Schoonmaker

Overige functies

Totaal scholen

Eindtotaal Prodas

 WTF 2015 

 2,00 

 0,75 

 0,83 

 1,00 

 0,90 

 1,47 

 0,90 

 1,00 

 1,62 

 1,60 

    

 12,07 

 WTF 2015 

 11,25 

 4,00 

 3,40 

 70,82 

 137,03 

 10,80 

 1,67 

 8,67 

 6,54 

 7,27 

 5,07 

 5,33 

 271,85 

 283,92 

 Payroll 
 39 FTE 

 WTF 2016 

 2,00 

 0,75 

 0,80 

 0,81 

 0,80 

 2,17 

 0,97 

 2,18 

 2,68 

 2,50 

 0,20 

 15,85 

 WTF 2016 

 11,32 

 4,00 

 5,80 

 64,79 

 182,43 

 14,72 

 1,00 

 10,59 

 6,22 

 4,96 

 5,39 

 6,59 

 317,80 

 333,66 

 Payroll 
 5 FTE 

4.3.  Personele ontwikkelingen

Kengetallen ontwikkeling bestuursformatie
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Formatie 2016 2017 2018 2019 2020 2021

WTF (TOTAAL) 310 306 299 299 299 299
WTF (VERLOF) 15 15 15 15 15 15
WTF (NETTO) 294 291 285 284 284 284      
DIRECTIE 20 19 19 19 19 19
OP 256 253 248 248 247 247
OOP 34 34 33 33 33 33      
AANTAL LEERLINGEN  4.439   4.363  4.272   4.272   4.275   4.308 

Afname -2,65% -1,22% -2,10% -0,05% -0,08% -0,08%

Werkgever Stichting PRODAS  
  

Contract bep./onbep. tijd Leeftijd  Totaal
Contract onbepaalde tijd 2029  19,5 
 3039  3,3 
 4049  2,0 
 5059  4,0 
 6069  0,1 

Totaal Contract bepaalde tijd   28,9 
Contract onbepaalde tijd 2029  35,4 
 3039  63,7 
 4049  44,4 
 5059  79,1 
 6069  57,7 

Totaal Contract onbepaalde tijd   280,4 
Eindtotaal   309,2 
   
Overzicht formatie 60+ op leeftijd per 31122016  

Werkgever Stichting PRODAS
Leeftijd  6069  

  
Contract bep./onbep. tijd Leeftijd Totaal
Contract onbepaalde tijd 66  4,7 
 65  3,7 
 64  8,4 
 63  12,7 
 62  11,6 
 61  10,2 
 60  6,3 

Totaal Contract onbepaalde tijd   57,7 
Eindtotaal   57,7

Overzicht bestuursformatie meerjarenprognose

Overzicht bestuursformatie per 31-12-2016 op basis van contract en leeftijd
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Gemiddeld aantal ziektedagen

Onderwijzend personeel 2016
Onderwijsondersteunend personeel 2016

Vrouwen

Mannen

Samenstelling personeel
Aantal medewerkers op 31122016

Verzuim
Verzuimpercentage naar leeftijdscategorie

14

12

10

8

6

4

2

0
	 < 35 jaar 35  44 jaar 45  54 jaar 55  64 jaar > 66 jaar

Prodas Landelijk gemiddelde

Landelijk Prodas

Verhouding OP/OOP/Directie

 Directie

 Onderwijs Ondersteunend Personeel

 

 Onderwijzend Personeel

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6

Verzuimpercentage

 Onderwijs Ondersteunend Personeel 2016 3,7

 
 Onderwijzend Personeel 2016  5,6

464

74

365

29
24

Meldingsfrequentie

	0,82
	 0,8
	0,78
	0,76
	0,74
	0,72
	 0,7
	0,68
	0,66
	0,64	

	 Onderwijzend Onderwijs ondersteunend
 personeel 2016 personeel 2016

0,8

0,7

Verzuim Onderwijzend personeel 2015 Onderwijsondersteunend personeel 2015

Verzuimpercentage 6,2 5,5

Meldingsfrequentie 0,9 0,6

Gemiddeld aantal ziektedagen 22 35

In 2015 waren verzuimkengetallen bij Prodas:
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5. Samenwerking

5.1. Samenwerking vier besturen

In 2016 is Stichting Prodas in structureel overleg getreden 
met een drietal besturen uit de regio; Eenbes Basisonder
wijs, QliQ Primair Onderwijs en GOO. Deze besturen hebben 
eenzelfde en gedeelde visie op de maatschappelijke rol die 
de stichtingen voor primair onderwijs vervullen. In dat licht 
zien we mogelijkheden in samenwerking tussen de 
stichtingen De Eenbes, Prodas, QliQ en GOO. We hebben een 
gemeenschappelijke ambitie om het onderwijs beter te 
faciliteren door samen te werken.  De samenwerking is 
gericht op ondersteunende en –beleidsprocessen en niet op 
het primaire proces: wij zullen onze eigen identiteit en 
zelfstandigheid behouden. 

5.2. Raad van Toezicht

5.2.1 Verantwoording Raad van Toezicht  
	 in	jaarverslag	2016	Stichting	Prodas

Samenstelling Raad van Toezicht
Er is gekozen voor een brede samenstelling van de Raad van 
Toezicht. Belangrijk is dat ieder lid binding heeft met de regio 
Deurne, Asten en Someren om zo voldoende feeling te 
hebben met de lokale gemeenschap. Verder wordt een brede 
maatschappelijke oriëntatie gevraagd en de capaci teit om elk 
onderwerp te kunnen aanpakken. Dat betekent ook dat er 
geen portefeuilleverdeling is; alle leden praten over elk 
onderwerp mee. In het vierde kwartaal heeft de RvT enkele 
aparte bijeenkomsten georganiseerd onder begeleiding van 
een extern bureau om haar eigen functio neren en dat van de 
RvB te evalueren. Een belangrijk element daarin vormde de 
aanstaande wisselingen in 2017/2018 in de samenstelling van 
de RvT en RvB. Temeer daar dit de rollen van voorzitter en 
vicevoorzitter RvT betreft. Een ander belangrijk element 
vormde de actualisa tie van de governancestukken in vervolg 
op het besluit om afstand te nemen van de Policy Governance 
code. Met de code Goed Bestuur en het rapport van de 
commissie Meurs1 bleek de Policy Governance code niet 
effectief meer voor PRODAS. 

Naam

drs F.J. Berends RC

mw dr I.A.M. Janssen Reinen

drs S.G.M. van Erp

drs H.G.J. van den Boorn

mw P.M.G. van Horssen

Leeftijd

48

51

49

60

65

Rol

Voorzitter

Vice voorzitter

Identiteit

Voordracht 
door GMR

Beroep

Manager 
Gemeente

Lid College van 
Bestuur ROC

Manager Woning
corporatie

Plv Directeur 
Belastingdienst

Voormalig vz RvB 
primair onderwijs

Overige 
toezicht-
functies

Secretaris 
Kerkbestuur

Benoeming/ 
herbenoeming

2010 / 2014

2010 / 2014

2010 / 2014

2012 / 2016

2015 / 2019

Aftreden

2018

2017	2
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Algemeen
De Raad van Toezicht (RvT) heeft vier belangrijke taken:
1. Goedkeuren van belangrijke besluiten zoals 

geformuleerd in de statuten
2. Toezicht houden op de uitvoering van het beleid
3. Werkgever van de Raad van Bestuur
4. Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van 

Bestuur. Daartoe is het van belang dat de Raad van 
Toezicht verbinding houdt met de omgeving van 
PRODAS

In de volgende  paragraaf schetst de Raad van Toezicht op 
welke wijze zij daar invulling aan heeft gegeven in 2016

Werkzaamheden Raad van Toezicht
De RvT heeft haar werkzaamheden ingericht in overeen
stemming met de code goed bestuur. 
In 2016 heeft de RvT 5 formele vergaderingen belegd en 
daarnaast 3 themabijeenkomsten. Tijdens deze thema
bijeenkomst worden actuele onderwerpen in de diepte 
doorgesproken met enkele schooldirecteuren en specia
listen. De thema’s van dit jaar waren onderwijsvernieuwing, 
strategisch huisvestingsplan, combinatieklassen en het 
plan van aanpak voor zwakke scholen. Naast deze 
vergaderingen heeft de RvT 2 keer in beslotenheid 
vergaderd met als onderwerpen: toekomstige thema’s, de 
remuneratiegesprekken en een wisseling in de samen
stelling van de RvB medio 2017. Ook heeft de RvT deelge
nomen aan een themabijeenkomst van de GMR met 
vertegenwoordigers van iedere MR om de verbinding 
tussen GMR en de afzonderlijke MRen te verstevigen en 
aan de gezamenlijke GMR/MRbijeenkomst. Ook hebben 
leden van de RvT gesproken met de leden van de RvB in het 
kader van hun professionalisering, prestatie en beoordeling. 
Tenslotte heeft er een aparte evaluatiebijeenkomst 
plaatsgevonden in het najaar en is tijdens een aparte 
bijeenkomst een intentieovereenkomst ondertekend 
tussen vier onderwijsbesturen waarbij de voorzitters RvT 
aanwezig waren. Op één vergadering na zijn alle leden altijd 
voltallig aanwezig geweest. Daarnaast is er frequent 
overleg tussen de voorzitters van de GMR, RvB en RvT 
waarin de actuele thema’s worden besproken. 
Tijdens haar formele vergaderingen zijn in 2016 de volgende 
besluiten genomen: 
• Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2015 alsmede de 

opdracht voor de accountant voor haar controle over 
2016.

• Goedkeuring begroting 2016 nadat deze eind vorig jaar 

was aangehouden in verband met behoefte RvT aan meer 
inzicht in de jaarlijkse exploitatie en het meerjaren 
investeringsprogramma. Daarin moet zichtbaar worden 
dat er wordt gestuurd op een jaarlijks sluitende 
exploitatie en inzicht worden gegeven in de aanvullende 
investeringsprogramma’s. Op deze wijze kan de RvT 
toezicht houden op een gezonde financiële positie van 
PRODAS die ook op lange termijn gewaarborgd is.

• Vaststellen speerpunten en doelstellingen voor de RvB in 
2016/2017.

• Goedkeuren uitgangspunten voor het Strategisch 
Huisvestingsplan en later in het jaar het concept plan.

• Bespreken treasurystatuut. 
• Besluit om declaraties RvB via de voorzitter RvT te laten 

ondertekenen conform advies accountant.
• Goedkeuren nevenfuncties en rooster van aftreden. 
• Vaststellen overzicht permanente educatie leden RvT. 

Voor haar eigen ontwikkeling heeft de RvT in 2014 
gekozen voor een vorm van permanente educatie door 
het individueel deelnemen aan themabijeenkomsten 
zoals georganiseerd door de VTOI in samenwerking met 
het Zijlstra Instituut van de universiteit van Amsterdam. 
Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat 
wordt besproken in de formele vergaderingen van de RvT 
zodat alle leden optimaal geïnformeerd zijn. 

Beloning RvT
Met de introductie van de Wet Normering Topinkomens 
(WNT), het invoeren van de BTWplicht en de wijzigingen 
met betrekking tot de fiscaal toegestane vrijwilligers
vergoeding, is in 2014 besloten de vergoeding van de leden 
van de RvT te koppelen aan de landelijke adviezen van de 
Vereniging van Toezichthouders voor Onderwijs Instel
lingen (VTOI). Daarmee wordt een structureel onafhanke
lijke en rechtvaardige beloning georganiseerd. De RvT heeft 
er voor gekozen haar beloning te stellen op 50% van de 
bovengrens van het advies. Leden van de RvT ontvangen een 
allin bruto vergoeding van 3.500 euro per jaar en de 
voorzitter 5.250 euro per jaar. 

Beloning RvB 
Jaarlijks stelt de RvT vast of de beloning van de RvB past 
binnen de kaders van de WNT en de landelijke richtlijnen. De 
RvB volgt de cao Bestuurders Primair Onderwijs en daarmee 
is de beloning van de RvB passend. Het ministerie van 
Onderwijs heeft PRODAS meegenomen in haar landelijke 
controle over 2015 op het juist toepassen van de WNT. De 
uitkomst wordt medio 2017 verwacht.   
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Relevante ontwikkelingen naar de toekomst
In 2017 zal Bert van den Boorn het voorzitterschap RvT 
overnemen van Frank Berends en zal Stephan van Erp het 
vicevoorzitterschap overnemen van Ingeborg Janssen 
Reinen. Tevens zal een wervingsprocedure worden gestart 
voor 2 nieuwe kandidaten. Daarmee is de continuïteit voor 
deze functies tijdig geborgd. Naast haar reguliere 
toezichtstaken zal de Raad van Toezicht zich in 2017 richten 
op de vacature die ontstaat als gevolg van de pensionering 
van Sjaak Ghielen, lid RvB en de uitvoering van het 
strategisch huisvestingsplan.

5.3. GMR

Jaarverslag GMR 2016 
‘Wij behartigen het Prodasbrede belang van alle MRen via 
hun leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen. Wij werken 
samen om maximaal bij te dragen aan de ontwikkeling en 
het geluk van alle Prodaskinderen’, dat is de ambitie van de 
GMR van Stichting Prodas. 

De ambitie is vertaald in vier doelen:

1.  wij staan in verbinding en hebben een open dialoog met 
de MRen, de Raad van Bestuur, ouders, leerkrachten, 
directeuren en Raad van Toezicht. Wij zijn geen vreemde 
voor hen;

2.  wij zijn tijdig betrokken bij strategische en 
beleidsvormende onderwerpen en besluitvorming. Wij 
besluiten, geven gevraagd en ongevraagd advies en 
volgen de voortgang en resultaten. Zo dragen wij bij aan 
de realisatie van de strategie;

3.  wij streven naar diversiteit in onze achtergrond, 
expertises en talenten die we maximaal inzetten. Wij 
zetten hiertoe eigentijds leren in (21st century skills);

4.  wij slaan maximaal de brug tussen ouders, kinderen, 
school, MR en de samenleving. Wij vervullen onze 
maatschappelijke rol. 

De GMR vertegenwoordigt de MRen van alle 25 scholen van 
de stichting. De leden van de GMR worden gekozen uit de 
medezeggenschapsraden van de scholen. De GMR 
behandelt Prodasbrede thema’s en ontwikkelingen (zoals 
strategie, huisvesting, onderwijskwaliteit, 
onderwijsontwikkeling, personeel, financiën). 

In het schooljaar 20152016 heeft de GMR acht keer 
vergaderd. 

Alle goedgekeurde verslagen van de GMR zijn terug te 
vinden op de website van Stichting Prodas.

Tijdens de vergaderingen zijn de volgende specifieke 
thema’s behandeld: 
  De GMR gaat akkoord met de begroting GMR 20152016. 

Als het verkregen bedrag niet helemaal gebuikt wordt, 
dan wordt het restant verdeeld onder de scholen. 

  De GMR adviseert positief omtrent het bestuursverslag 
2015, begroting Prodas 2016, het jaarverslag GMR 2015 en 
de profielschets nieuw lid RvT. 

  De GMR stemt in met de nieuwe vorm jaarkalender, het 
ambitiegesprek 2016 GMRRvB, het nieuwe protocol 
mobiliteit, de vakantieregeling 20162017, de aanvraag 
van een nieuwe functie binnen Prodas (medewerker 
facilitair/huisvesting) en het lid worden als GMR van de 
AOB. 

Verder heeft de GMR  het vergaderschema 20162017, het 
rooster van aftreden, de lijst met contactpersonen (ieder 
circa twee scholen) vanuit de GMR, de huishoudelijke 
reglementen GMR/MR, het GMR reglement en voorbeeld 
MR reglement vastgesteld. 

Overige onderwerpen die in 2016 behandeld zijn: 
Passend onderwijs; evaluatie met betrekking tot de nieuwe 
CAO en de 5x8urige werkweek; themaavond MRen op 
29112016 en evaluatie hiervan; GMRMR in verbinding 
(mogelijkheid communicatieplatform), samenstellen 
werkgroepen vanuit de GMR (strategie, huisvesting en 
financiën, onderwijs, personeel, GMR in verbinding). 

In dit jaar hebben we afscheid genomen van de GMRleden 
Brechtje Hermkens (ouder), Rob Spee (ouder), Ilse van Houts 
(leerkracht) en Connie van de Weijer (notulist Prodas). 
Wij danken hen voor hun jarenlange inzet. 

Als nieuwe leden hebben we Roel Henderikx (leerkracht), 
Willemien Geers (leerkracht), Mandy Donkers (ouder) en 
Twan Klein Zieverink (ouder) verwelkomd.
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6.	 	 Continuïteitsparagraaf

Op basis van de huidige verdeling 
van kinderen en rekening hou
dend met overige informatie, 
zoals demografische ontwikke
lingen, is voor de komende jaren 
een prognose opgesteld. Een 
betrouwbare inschatting van 
het aantal nieuwkomers is lastig 
te maken. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van informatie van DUO. 

Afname van het aantal leerlingen 
neemt merendeel plaats in de 
onderbouw door een afname van 
de instroom. Omdat de bekostig
ing voor de onderbouw hoger is 
dan voor de bovenbouw dalen de 
inkomsten procentueel meer dan 
het aantal leerlingen.

 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAAL PO  4.250   4.198   4.114   4.117   4.116   4.148 

TOTAAL SBO  189   165   158   155   159   160 

Totaal Stichting  4.439   4.363   4.272   4.272   4.275   4.308 

Scholen per gemeente (exclusief SBO)      

Gemeente Asten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antonius School  170   145   131   122   120   122 
Basisschool het Talent  214   204   196   197   197   194 
Basisschool het Lover  166   189   181   178   175   174 
Sint Bonifatius  137   146   142   139   137   135 
Basisschool Sint Lambertus  152   167   162   160   160   155 
Basisschool Voordeldonk  240   228   214   224   214   211 

Totaal Gemeente  1.079   1.079   1.026   1.020   1.003   991 
      

Gemeente Someren 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Basisschool de Vonder  217   220   209   221   219   221 
Basisschool t Rendal  135   141   146   143   141   143 
De Diamant Basisschool  95   99   101   100   99   102 
Leerrijk  194   172   166   166   167   173 
Basisschool Sint Jozef  100   91   86   88   92   94 
MariaSchool  292   279   270   281   279   287 

Totaal Gemeente  1.033   1.002   978   999   997   1.020 
      

Gemeente Deurne 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Basisschool De Piramide  215   194   191   189   194   197 
Basisschool Heiakker  278   274   274   271   271   272 
Basisschool Tijl Uilenspiegel  220   222   222   222   221   227 
Brede School D n Bogerd  286   274   277   281   288   297 
De Peelparel  76   78   78   80   79   76 
Gerardusschool  172   176   181   177   182   188 
Jenaplanschool De Ratelaar  50   66   64   62   64   65 
Basisschool De Wegwijzer  119   122   112   110   114   108 
Basisschool De Zonnebloem  270   253   244   240   240   245 
Basisschool St Willibrordus  104   109   113   111   109   112 
Basisschool Zeilberg  225   232   240   244   243   244 
ST Willibrordusschool  123   117   114   111   111   106 

Totaal Gemeente  2.138   2.117   2.110   2.098   2.116   2.137

6.1  Prognose leerlingenaantallen
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  2016 2017 2018 2019 2020 2021
  realisatie	 begroting	 begroting	 begroting	 begroting	 begroting
	 	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000  
       
BATEN
2.1.1 Rijksbijdragen  23.511   22.770   22.405   22.232   22.122   22.104 
2.1.2 Overige overheidsbijdragen  182   119   57   46   37   37 
2.1.3 Bijdrage Passend Onderwijs  1.319   1.417   1.309   1.187   1.186 
2.1.4 Overige baten  444   466   450   446   442   441 

Totaal baten  25.456   24.808   24.329   24.032   23.788   23.769 
      
LASTEN       
2.2.1 Personele lasten 20.789   20.263   19.865   19.746   19.599   19.583 
2.2.2 Huisvestingslasten  2.263   1.985   2.014   2.045   2.076   2.108 
2.2.3 Overige lasten  1.810   983   907   907   906   906 
2.2.4 Afschrijvingen op immateriële 
 en materiële vaste activa  544   573   626   627   625   626 
2.2.5 Leermiddelen (PO)    554   554   554   553 
2.2.6 Aandachtspunten reguliere 
 bedrijfsvoering    550   550   550   550 
2.3.1 Waardeverandering financiële 
 vaste activa en effecten  65   79  79  79  79

Totaal lasten  25.341   25.080   24.438   24.350   24.231   24.247 
      
Saldo baten en lasten  115  272  110  318  443  478
2.4.1 Buitengewone baten                  

Resultaat  115  272-  110-  318-  443-  478-

6.2 Meerjarenbegroting	resultaat

De balanspositie zal op basis van bovenstaande 
meerjarenbegroting als volgt zijn:

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de geprognoti
seerde leerlingaantallen en de beschikbare informatie. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de geldende wet en 
regelgeving. Belangrijke informatiebron hiervoor is de 
informatie die beschikbaar is via het ministerie van 
Onderwijs. De middelen die worden overgedragen door het 
samenwerkingsverband zijn overgenomen uit de meer
jarenbegroting van dit verband. Deze baten werden in het 
verleden verantwoord bij de overige baten maar moeten nu 
worden verantwoord bij (indirecte) rijksbijdragen. Voor de 
overige baten, zoals gemeentelijke bijdragen en verhuur/
medegebruik, is een schatting gemaakt van de inkomsten 
op basis van de beschikbare informatie. 

De meerjarenbegroting over de jaren 2017 tot en met 2021 
laat een negatief perspectief zien. De stevige financiële 
positie geeft voldoende draagkracht om meerdere jaren 
negatieve prognose te presenteren die opgevangen kan 
worden met eigen middelen. Dit wil niet zeggen dat de RvT 
toestemming geeft aan een meerjarig negatief resultaat. Er 
is voor gekozen om een impuls aan het onderwijs te geven 
door investeringen met een incidenteel karakter.
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  2016 2017 2018 2019 2020 2021
  realisatie	 begroting	 begroting	 begroting	 begroting	 begroting
	 	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000  
       
ACTIVA
MVA    4.231   4.370   4.351   4.401   4.426   4.449 
FVA    2.591   2.823   2.823   2.823   2.823   2.823 
Vorderingen  2.890   2.739   2.739   2.739   2.739   2.739 
Effecten  102  300   300   300   300   300 
LM    3.888   3.257   3.483   3.537   3.090   2.944 

Totaal Activa  13.702   13.489   13.696   13.801   13.378   13.256 
      
PASSIVA       
Reserves  9.508   8.964   8.854   8.537   8.094   7.616 
Voorzieningen  1.736   1.920   2.237   2.659   2.679   3.034 
Kortlopende schulden  2.458   2.605   2.605   2.605   2.605   2.605 

Totaal passiva 13.702   13.489   13.696   13.801   13.378   13.256 

6.3 Meerjarenbegroting	balans

De leerlingenprognose vormt de basis voor de begroting 
2017 t/m 2021: 

De jaarlijkse dotatie in de voorziening onderhoud ad 
€ 800.000 is de komende jaren hoger dan de onttrekking. 

6.4  Treasury

Het treasury Statuut is in 2016 herzien en de commissie is 
van nieuwe leden voorzien. Het hernieuwde statuut zal in 
2017 ter goedkeuring aan de RvT aangeboden worden. Het 
statuut voldoet aan regelgeving zoals door het ministerie is 
opgesteld. 

Uitgangspunt voor de opbouw van de portefeuille zijn de 
richtlijnen van het ministerie van OCW welke zijn vast
gelegd in de regeling beleggen en belenen door instellingen 
voor onderwijs en onderzoek 2010; de overheid heeft door 
middel van de Wet financiering decentrale overheden (Wet 
fido) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale 
overheden (Ruddo) duidelijke regels gegeven voor het 
beheer van overtollige kasgelden. Primair uitgangspunt van 
al deze regelgeving is het behoud van de hoofdsom bij een 
laag risicoprofiel. Rendementsoverwegingen spelen hierbij 
een secundaire rol. In de praktijk betekent dit dat Prodas kan 
beleggen in (semi) overheidssfeer en obligaties van banken 
met een hoge rating.

In de treasury commissie, die één keer per jaar bij elkaar 
komt, worden de beleggingsresultaten besproken. Tevens 
wordt een treasury plan voor het komend jaar opgesteld. De 
commissie bestaat uit de voorzitter RvB van Prodas, de 
financieel controller van Prodas, een lid RvB van een collega 
bestuur Primair Onderwijs, en twee extern financieel 
deskundigen.

Bij de financiële gegevens is inzichtelijk gemaakt wat de 
waardes zijn van de effectenportefeuille en de stand van de 
liquide middelen.
 

6.5  Risicomanagement

De volgende risico’s worden door Prodas nauwkeurig 
gemonitord en geëvalueerd:
1. Overheidsmaatregelen: de afgelopen jaren zijn in de 

bekostiging steeds meer vormen van incidentele 
bekostiging (door politieke keuzes), waarvan de 
continuïteit onzeker is. Prodas kiest er bij het opstellen 
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van de begroting voor om uitsluitend definitief 
toegekende incidentele geldstromen op te nemen. 
Maatregelen worden direct doorgerekend en waar nodig 
vindt bijsturing plaats.

2. Daling leerlingaantallen; de krimp van leerlingen in het 
voedingsgebied van Prodas is een feit en daarmee geen 
risico maar een zekerheid. Onzeker in dit kader zijn de 
fluctuaties die jaarlijks optreden.

3. Kwaliteit onderwijs: betreft het toekomstig hoog 
natuurlijk verloop in een krimpende regio versus 
competentie personeel en het toenemend aantal 
parttime leerkrachten in het onderwijs.

4. Personeel (arbeidsconflict, leeftijdsopbouw, salaris
indicatie). Het betreft hier de financiële gevolgen op 
lange termijn van keuzes m.b.t beloningsbeleid, maar 
ook de leeftijdsopbouw in relatie tot BAPO, verzuim e.d.

5. Organisatie: (managementrapportages en de AO/IC) 
kwalitatieve managementinformatie is een 
noodzakelijke randvoorwaarde om de juiste sturing op 
het juiste niveau te kunnen inzetten. Dit vereist 
uniformiteit in gebruik van bronsystemen op school
niveau en professionele informatiesystemen, die 
ondersteunend zijn hierin. 

6. Huisvesting: het effect van de krimp op huisvesting. 
Meer leegstand in schoolgebouwen. Om de huis
vestingslasten te kunnen bekostigen is het zaak om het 
huisvestingsbeleid voor de lange termijn te blijven 
bijstellen op basis van de ontwikkelingen.

7. Inventaris en apparatuur: De nieuwe moderne 
ontwikkelingen gaan hard. De bekostiging is hier niet op 
gebaseerd. Beleidsmatig moeten nieuwe investeringen 
worden afgezet tegen de leerling prognose en eventuele 
overcomplete inventaris als gevolg van krimp.

8. ICTtoepassing in onderwijs: we blijven monitoren of de 
inzet van ICTmiddelen is gekoppeld aan de onderwijs
kundige doelstellingen. De ICTmiddelen moeten niet 
worden gezien als “speeltjes” maar als een leermiddel. 
Het ontwerp en beheer van ICTinfrastructuur is belegd 
bij competente medewerkers binnen of buiten de 
organisatie.

9. Sociale veiligheid: Aandacht voor discriminatie, seksuele 
intimidaties, agressie, geweld of pesten onder leerlingen 
of personeel. Erop toezien dat de artikelen uit de 
Kwaliteitswet, Arbowet en cao worden nageleefd.

10. Privacy: Een privacyreglement is in ontwikkeling. 
Hiervoor zijn contacten gelegd met uitgevers van de 
administratiesystemen en methodes. Omdat data in 
eigen bezit zijn wordt een veiligheidsfunctionaris 
benoemd. Een autorisatieprotocol valt onder het 
reglement. Voor leerlingen is het protocol geregeld. Voor 
het personeel nog niet.

11. Facilitering dienstverlening: inkoopbeleid. Inkopen 
vraagt specifieke vakkennis. We willen een centrale 
inkoopfaciliteit organiseren binnen het bestuurskantoor. 
We onderzoeken nog of we dit extern gaan inkopen of 
intern kunnen organiseren.

12. De Prodas Personeel BV staat ten gevolge van de 
invoering van de WWZ onder druk. Daarom hebben we 
ervoor gekozen de Personeel BV af te bouwen. Einde 
schooljaar 20162017 wordt de BV  opgeheven. 

13. Sinds 1 januari 2017 is Prodas geen eigenrisicodrager 
meer voor de WGA. Gezien ons huidige personeels
bestand is een toename van de instroom in de WGA te 
verwachten. Dit maakt het risicovol om eigenrisico
drager te zijn. Alleen verzuimgevallen van voor 1 januari 
2017 vallen namelijk eventueel nog onder ons eigen 
risico.
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7. Financiële gegevens 2016

7.1  Financieringsbeleid

Prodas is verantwoordelijk voor het best mogelijke 
onderwijs voor ieder kind en dat de scholen adequate 
opbrengsten realiseren. Dat is de belangrijkste opdracht. 
Personeel en middelen worden ingezet om die opdracht te 
bereiken. Het is zaak dat het personeel zich optimaal kan 
ontwikkelen en dat de inzet of het aanhouden van 
financiële middelen aantoonbaar bijdraagt aan goed 
onderwijs en een daaraan dienstbaar, succesvol voort
bestaan van de onderwijsinstelling. De doelstelling van 
Stichting Prodas met betrekking tot het financieel beleid is 
als volgt:

Het in stand houden en/of opbouwen van een financiële 
positie, waarmee de continuïteit van de scholen en de 
kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd.

In operationele zin is het volgende aan de orde: 

Het verschaffen van middelen die nodig zijn voor het 
realiseren van de doelen van de organisatie, waarbij de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk 
in de organisatie liggen.

Goed financieel management is gericht op het bereiken van 
gestelde doelen en adequate opbrengsten. Deze kunnen 
worden bereikt door een evenwichtige combinatie van 
sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Sturing 
betekent in deze context dat vanuit de doelstellingen van 
de organisatie richting wordt gegeven aan de verdeling van 
middelen over de organisatieonderdelen of activiteiten. 
Beheersing betreft maatregelen om te zorgen dat die 
middelen ook werkelijk door die organisatieonderdelen aan 
de activiteiten waarvoor ze bedoeld zijn worden uitgege
ven. Verantwoording gaat over de verantwoording van de 
bestede middelen. Bij toezicht staat de behartiging van de 
belangen van de stakeholders centraal.

7.1.1 Kengetallen

Financieel beoordelingskader: Centraal staan twee aspecten, 
namelijk het vermogensbeheer en het budgetbeheer. Bij de 
beoordeling van het vermogensbeheer gaat het om de vraag 
of de instelling het beschikbare kapitaal optimaal inzet voor 
het onderwijs. Bij de beoordeling van het budgetbeheer gaat 
het om de vraag wat de capaciteit is van de instelling om 
tegenvallers op korte of middellange termijn op te vangen.

Beoordeling van het vermogensbeheer: Voor de beoordeling 
van het vermogensbeheer worden drie kengetallen gehan
teerd. Dit zijn als eerste de Kapitalisatiefactor en Financiële 
buffer die hieronder zijn toegelicht. Het andere kengetal is de 
Solvabiliteit, dat de verhouding uitdrukt tussen het eigen 
vermogen vermeerderd met de voorzieningen in relatie tot 
het totaal vermogen. Dit geeft een indicatie over de mate 
waarin een bestuur nog mogelijkheden heeft om externe 
financiering aan te gaan. De laatste twee kengetallen: de 
Financierings en transactiefunctie zijn berekend om 
uiteindelijk de Financiële buffer te kunnen berekenen.

Solvabiliteit: Eigen vermogen + Voorzieningen/ balanstotaal

Kapitalisatiefactor: De definitie is als volgt: “Mate waarin het 
kapitaal wordt benut voor de vervulling van taken”. 
De kapitalisatiefactor is het startpunt van de berekening van 
de beschikbare buffer en wordt als volgt berekend: (Totaal 
Kapitaal –Grond en terreinen)/Totale Baten

Financieringsfunctie: Deze is gelijk aan de middelen die 
moeten worden aangehouden om de materiële vaste activa 
(niet zijnde gebouwen en terreinen) te zijner tijd te kunnen 
vervangen. Voor de bepaling van de vervangingswaarde gaan 
we uit van de normatieve methode. Liever gingen we uit van 
onze eigen activa administratie, maar door het ontbreken van 
de herwaardering van de leermethoden in 2006 is deze naar 
onze mening niet volledig genoeg om deze als uitgangspunt 
te hanteren. De normatieve methode houdt in dat de 
vervangingswaarde bepaald wordt op 37% van de totale 
jaarbaten. In verband met de investeringsverspreiding kan 
een correctiepercentage van 55% toegepast worden. 
Vervangingswaarde MVA/(totale baten + rentebaten)
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Transactiefunctie: Deze is gelijk aan de middelen die 
moeten worden aangehouden om de kortlopende 
schulden te voldoen. De transactieliquiditeit is gelijk aan 
het bedrag van de kortlopende schulden.  (kortlopende 
schulden/(totale baten + rentebaten)

Beschikbare financiële buffer: Dit zijn de middelen die 
schoolbesturen moeten aanhouden om de risico’s op te 
vangen. (kapitalisatiefactor / transactiefunctie / 
financieringsfunctie)

Hiernaast de kengetallen zoals deze bij Prodas van 
toepassing zijn:

Beoordeling van het budgetbeheer: Bij de beoordeling 
van het budgetbeheer gelden twee kengetallen. Voor een 
beoordeling van de liquiditeitspositie geldt het kengetal 
Current Ratio. Dit brengt eventuele overliquiditeit in 
beeld; de middelen die beschikbaar zijn naast de 
middelen benodigd om aan de lopende verplichtingen te 
kunnen voldoen. Daarnaast wordt aan de hand van het 
kengetal Rentabiliteit gekeken in welke mate baten en 
lasten van de instelling met elkaar in evenwicht zijn.

Het beoordelingskader is een instrument voor het 
bestuur, het decentrale toezicht en de inspectie. Het 
kader biedt de toezichthouders handvatten om een 
doelmatige inzet van onderwijsgeld te bespreken met 
het bestuur. Door bijgaande berekeningen krijgt men 
inzicht in de kapitaal en vermogenspositie van Prodas.
De aanschaf of het aanhouden van bezittingen is niet 
gratis. Vermogen zorgt ervoor dat men zich kapitaal kan 
permitteren. Of dat vermogen reserves zijn of vreemd 
vermogen doet in theorie weinig ter zake. Eigen reserves 
verdienen echter de voorkeur. Het is langdurig beschik
baar en er kleven geen aflossings of renteverplichtingen 
aan. Dit betekent dat een gunstige verhouding tussen 
reserves en vreemd vermogen wenselijk is en dat een 
goede solvabiliteit een groot goed is. Zelfs een erg hoge 
solvabiliteit is geen slechte zaak. Solvabiliteit verwijst 
immers slechts naar de verhouding tussen reserves en 
vreemd vermogen en is geen indicatie voor een te grote 
omvang van het kapitaal en de mogelijke overtolligheid 
van bezittingen.
 

Kengetallen Signalering 2016 2015 2014    
Solvabiliteit  ≤ 30%  82,1%   80,1%  77,7% 
Kapitalisatiefactor ≥ 35% 50,8% 49,3% 46,5%
Financieringsfunctie n.v.t. 19,5% 20,4% 20,4%
Transactiefunctie n.v.t. 4,6% 4,6% 4,5%
Financiële buffer geen 26,7% 24,4% 21,6%
Personele lasten/Rijksbijdrage ≥ 95% 88,4% 87,2% 88,5%
Personele lasten/Totale baten ≥ 90% 81,7% 79,6% 79,5%

Budgetbeheer Signalering 2016 2015 2014    
Current ratio  ≤ 1  2,8   2,3  1,9 
Rentabiliteit 3 jaar negatief 0,5% 1,2% 0,4%

7.1.2	 Activerings-	en	afschrijvings	-	 	
 beleid

Investeringen van substantiële waarde ( > € 2.500) worden 
vanaf 112006 geactiveerd en over diverse boekjaren ten 
laste van de exploitatie afgeschreven.

Meubilair Vervangingsplanningen: de investeringen c.q. te 
plegen vervangingen zijn afgeleid van de inventarisatie die 
gepleegd is door één functionaris in dienst van Stichting 
Prodas. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een afschrij
vings programma.  De afschrijvingstermijnen variëren van 
1530 jaar. De administratieve registratie van het meubilair 
vindt plaats op bevoegd gezag niveau en niet op school
niveau. Meubilair wordt geactiveerd vanaf een bedrag van € 
2.500. De afschrijving vindt voor de eerste keer plaats in het 
kalenderjaar na investering.
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  Realisatie 2016  Realisatie 2015  Verschil 
   € (x1.000)  € (x1.000)  € (x1.000) 
BATEN     
Rijksbijdragen   24.830   24.448  382 
Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden   182   237   55 
College, cursus, les en examengelden         
Baten werk in opdracht van derden   51     51 
Overige baten   393   408   15 

Totaal baten   25.456   25.093  363 
     
LASTEN     
Personeelslasten   20.789  20.330  459 
Afschrijvingen   544  649   105 
Huisvestingslasten   2.263  2.435   172 
Overige lasten   1.810   1.902  92 

Totaal lasten   25.406   25.316  90 
     
Saldo baten en lasten   50   -223   273 
     
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN   65   93  -28 
     
Resultaat   115   -130   245

ICT  In de kalenderjaren 2014 t/m 2017 zal de totale ICT
infrastructuur aangepakt gaan worden. Er is een budget 
beschikbaar gesteld van € 800.000 voor de ICThardware. 
Door middel van een Europese aanbesteding zijn de 
leveranciers bepaald. De afschrijvingstermijnen variëren 
van 36 jaar. 

Onderwijsleerpakketten De administratieve registratie van 
deze activa vindt op bestuur en schoolniveau plaats. Per 
jaar wordt een overzicht verstrekt aan de scholen van deze 
registratie. De prognose van de vervangingsplanningen 
bestrijkt een periode van 8,5 jaar.

Vanaf het kalenderjaar 2008 wordt de aanschaf van digitale 
schoolborden tevens opgenomen onder de onderwijsleer
pakketten. De afschrijving van digiborden/touchscreens is 
inmiddels gesteld op 6 jaar.

De balanswaarde per 1 januari 2006 is gesteld op nihil. 
Onderwijspakketten worden geactiveerd vanaf een bedrag 
van € 2.500. De afschrijving vindt voor de eerste keer plaats 
in het kalenderjaar na investering.
 

7.1.3 Financiële analyse vergelijking   
 resultaat 2016 met het resultaat  
 2015

In 2016 is de financiële administratie opnieuw ingericht. 
Dit heeft geleid tot veel verschuivingen in grootboekposten. 
Ten gevolge hiervan kunnen niet alle posten vergeleken 
worden. Voor 2016 volstaan we dan ook met een analyse op 
hoofdlijnen. 

Het exploitatieresultaat over 2016 bedraagt positief 
€ 115.000.
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2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
  23.198  
 
   23.198 
 
 
  313  
 
   313 
 
 
  1.319  
 
   1.319 
 
  24.830

2015 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
  23.001  
 
   23.001 
 
 
 223  
 
   223 
 
 
  1.224  
 
   1.224 
 
  24.448 

Verschil 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
    197  
 
   197 
 
 
  90  
 
   90 
 
 
  95  
 
   95 
 
  382 

 

BATEN
Rijksbijdragen 

Rijksbijdragen OCW/EZ 
- OCW 

Totaal rijksbijdragen OCW/EZ 

Overige subsidies OCW/EZ 
- OCW 

Totaal overige subsidies OCW/EZ 

Af: inkomensoverdrachten 
- Doorbetalingen rijksbijdrage SWV 

Totaal af: inkomensoverdrachten 

Totaal rijksbijdragen 

Baten 
Rijksbijdrage De totale rijksbijdrage zijn gestegen met 
€ 382.000 wat met name verklaard kan worden door een 
wijziging in de normatieve Rijksbekostiging.

Overige baten De overige overheidsbijdragen en subsidies 
zijn gedaald met € 55.000,. De belangrijkste oorzaak 
hiervan is een afname van de Gemeentelijke subsidies.

2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
   18  
 
  18 
 
   164 
 
  182

2015 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
   13  
 
  13 
 
   224 
 
  237

Verschil 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
   5  
 
  5 
 
   60 
 
  -55

 

BATEN
 Overige overheidsbijdragen en subsidies 

 Participatiebudget 
-  ID-banen 

 Totaal participatiebudget 

 Overige overheidsbijdragen en subsidies 

 Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 
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Overige baten De overige baten in opdracht van derden zijn 
gestegen met € 51.000. Reden van deze stijging is dat er een 
verschuiving van de verantwoording plaats heeft gevonden 
van overige baten naar overige baten in opdracht van 
derden. Het betreft in deze de dienstverleningsovereen
komsten van het SWV en Den Doelhof.

Overige baten De overige baten zijn gedaald met € 15.000. 
Reden hiervan is de verschuiving van de verantwoording 
van de dienstverleningsovereenkomsten. Dit zorgt voor een 
daling van € 51.000. Verder is de verhuur met € 22.000 
gestegen en de sponsoring met € 19.000 gedaald de overige 
baten zijn met € 23.000 gestegen door een aantal mooie 
subsidies die we mochten ontvangen op een aantal scholen. 

2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
   51  
 
  51 
 
   51  
 

2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
    188 
  71 
  67 
  5 
  62 

   393 

2015 
€ (x1.000)  
 
 
 
     
 
   
 
    

2015 
€ (x1.000)  
 
 
 
     166  
  117 
  86 
   
   39

  408

Verschil 
€ (x1.000)  
 
 
 
   51  
 
  51 
 
   51

Verschil 
€ (x1.000)  
 
 
 
    22 
   46 
   19
   5 
   23 

  -15

 

BATEN
Baten in opdracht van derden 

- Overige baten werk i.o.v. derden 

Totaal overige baten werk i.o.v. derden 

Totaal baten in opdracht van derden 

 

BATEN
 Overige baten 

 Verhuur 
 Detachering personeel 
 Sponsoring 
 Ouderbijdragen 
 Overige  

 Totaal overige baten 
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2016 
€ (x1.000)  
 
 
 

 15.106    
 1.858   
 1.700 
 
  18.664 

 
  27  
  2.351  
  
   2.378 

   253 

  20.789

2015 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
 14.725  
 1.749  
 1.792  
 
  18.266 
 
 
 87  
 2.269  
 
  2.356 
 
   292 
 
  20.330 

Verschil 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
     381  
 109  
 92  
 
  398 
 
 
  60  
  82  
 
  22 
 
   39 
 
  459 

 

LASTEN
 Personeelslasten 

Lonen en salarissen 
- Brutolonen en salarissen 
- Sociale lasten 
- Pensioenpremies 

Totaal lonen en salarissen 

Overige personele lasten 
- Dotaties personele voorzieningen 
- Overig 

Totaal overige personele lasten 

 Af: uitkeringen 

 Totaal personele lasten 

lasten
De totale lasten zijn € € 90.000 hoger t.o.v. 2015.
 
Personele lasten  De personele lasten zijn met € 459.000 
gestegen.

Deze stijging wordt naast een stijging van de personele 
inzet mede veroorzaakt door een  stijging van deze loons
verhoging van 3,8% conform CAO en door een verschuiving 
van de verantwoording m.b.t. de inleen personeel. Deze 

werd in 2015 meegenomen onder de adminstratie en 
beheerslasten en is in 2016 meegenomen onder de 
personele lasten.

82% van onze lasten bestaat uit personele lasten. Het is dan 
ook van belang om een goed zicht te hebben op het 
personeelsbestand, maar ook op het verloop van de 
personele lasten. 

De stijging van de personeelslasten kan als volgt worden 
weergegeven:

Afschrijvingen De afschrijvingskosten zijn met € 105.000 
gedaald. De daling wordt veroorzaakt doordat in 2015 de 
digiborden versneld zijn afgeschreven en de afschrijvingen 
dat jaar dus hoger was.

2016 
 € (x1.000)  
 
 
 
    544

  544 

2015 
 € (x1.000)  
 
 
 
    649  

  649

Verschil 
 € (x1.000)  
 
 
 
    105  

  -105

 

LATEN
Afschrijvingen

Materiële vaste activa 

 Totaal afschrijvingen  
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Huisvestingslasten In 2016 zijn de huisvestinglasten 
€ 172.000 lager dan in 2015. 

De reguliere onderhoudskosten zijn t.o.v. 2015 met 
€ 336.000 gedaald. Reden hiervoor is dat groot onderhoud 
in 2015 niet als onttrekking aan de voorziening opgenomen 
is maar als onderhoudskosten waardoor de onderhouds
kosten 2016 lager uitvallen dan in 2015. Verder zijn de 
energiekosten met € 15.000 gedaald.

In 2015 heeft het bestuur besloten om de bestemmings
reserve huisvesting te laten vervallen en daarvoor in de 
plaats is er besloten om een voorziening groot onderhoud 
te vormen. In 2015 is er een onderhoudsvoorziening 
gevormd ad. € 857.000. In 2016 is er door een extern bedrijf 
een nieuw strategisch huisvestingsplan opgesteld. A.d.h.v. 
dit plan zal de jaarlijkse dotatie beoordeeld worden en 
indien noodzakelijk gewijzigd worden. 

2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
     39 
   198 
   412 
   590 
   28 
   900 
   96 

  2.263 

2015 
€ (x1.000)  
 
 
 
      5 
   534 
   397 
   503 
   53 
   857 
   86 

  2.435 

Verschil 
€ (x1.000)  
 
 
 
     34 
   336 
   15 
   87 
   25 
   43 
   10 

  -172 

 

LASTEN
Huisvestingslasten 

Huur 
Onderhoud 
Energie en water 
Schoonmaakkosten 
Heffingen 
Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 
Overige 

Totaal huisvestingslasten 
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Overige instellingslasten De overige instellingslasten dalen 
met € 92.000 t.o.v. 2015. Deze daling wordt met name 
veroorzaakt door een verschuiving van de verantwoording 
m.b.t. de inleen personeel. Deze werd in 2015 meegenomen 
onder de adminstratie en beheerslasten en is in 2016 
meegenomen onder de personele lasten.

2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
      147 
   75 
   1.588 

  1.810

 22  
    
    
    
 
   22

2015 
€ (x1.000)  
 
 
 
       581 
   1.026 
   295 

  1.902 

 19  
    
    
    
 
   19

Verschil 
€ (x1.000)  
 
 
 
      434 
   951 
   1.293 

  -92

 3  
    
    
    
 
   3
 

 

LASTEN
Overige instellingslasten 

Administratie en beheerslasten 
Inventaris, apparatuur 
Overige 

Totaal overige instellingslasten 

Uitsplitsing honorarium accountant 
Onderzoek jaarrekening 
Andere controleopdrachten 
Fiscale adviezen 
Andere nietcontroledienst 

Totaal accountantslasten

Door de her rubricering van kosten in 2016 heeft een andere 
toerekening van kosten plaatsgevonden. In kosten voor 
inventaris en apparatuur zijn in 2015 o.a. de kosten voor 
verbruiksmateriaal leermiddelen opgenomen. In 2016 is dit 
verantwoord onder post overig.

Financiële baten en lasten De totale financiële baten en 
lasten zijn met € 28.000 gedaald t.o.v. 2015. 
Deze daling valt deels te verklaren door een daling van het 
rentepercentage en in 2015 was dit verantwoord onder de 
overige opbrengsten financiële vaste activa. Verder zijn in 
2016 de kosten voor beleggingsadvisering opgenomen 
onder de rente lasten.

2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
      17 
    
   
  67 

    
  19 

   65 

2015 
€ (x1.000)  
 
 
 
       40 
    
   
  63 

   10 
    

   93 

Verschil 
€ (x1.000)  
 
 
 
     23 
    
   
  4 

   10 
  19 

  -28 

 

 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

 Rentebaten 
 Resultaat deelnemingen 
 Waardeveranderingen financiële  
         vaste activa en effecten 
 Overige opbrengsten financiële  
         vaste activa en effecten 
 Rentelasten (/) 

Totaal financiële baten en lasten 
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7.1.4 Financiële analyse vergelijking   
	 resultaat	2016	met	de	begroting		
 2016

De goedgekeurde begroting laat een exploitatieresultaat 
zien van € 529.000 negatief. Het resultaat voor 2015 
bedraagt positief € 115.000. Het uiteindelijke resultaat wijkt 
dus in positieve zin af t.o.v. de begroting voor een bedrag van 
€ 659.000.

Onderstaand volgt een analyse van de meest opvallende 
afwijkingen ten opzichte van de begroting 2015.

  Realisatie 2016  Begroting 2016  Verschil 
   € (x1.000)  € (x1.000)  € (x1.000) 
BATEN     
Rijksbijdragen   24.830    24.319   511 
Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden   182   211   29 
College, cursus, les en examengelden         
Baten werk in opdracht van derden   51     51 
Overige baten   393   242   151 

Totaal baten   25.456    24.772   684 
     
LASTEN     
Personeelslasten   20.789  21.133  344 
Afschrijvingen   544  532   12 
Huisvestingslasten   2.263  1.505   758 
Overige lasten   1.810   2.211  401 

Totaal lasten   25.406   25.381  25 
     
Saldo baten en lasten   50   -609   659 
     
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN   65   80  - 
     
Resultaat   115   -529   659
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2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
  23.198  
 
   23.198 
 
 
  313  
 
   313 
 
 
  1.319  
 
   1.319 
 
  24.830

Begroting 2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
   22.769  
 
   22.769 
 
 
 211  
 
   211 
 
 
 1.339  
 
  1.339 
 
   24.319  

Verschil 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
     429  
 
   429 
 
 
 102  
 
   102 
 
 
 20  
 
   20 
 
  511 

 

BATEN
Rijksbijdragen 

Rijksbijdragen OCW/EZ 
- OCW 

Totaal rijksbijdragen OCW/EZ 

Overige subsidies OCW/EZ 
- OCW 

Totaal overige subsidies OCW/EZ 

Af: inkomensoverdrachten 
- Doorbetalingen rijksbijdrage SWV 

Totaal af: inkomensoverdrachten 

Totaal rijksbijdragen 

(Rijks) bijdrage OCW  In 2016 is € 511.000 meer ontvangen 
dan begroot. Het verschil wordt veroorzaakt door de 
stijging van de normatieve Rijksbijdrage.

Overige overheidsbijdragen  De overige baten zijn t.o.v. de 
begroting 2016 € 29.000 lager. Deze verhoging wordt met 
name veroorzaakt door een afname van de 
gemeentesubsidies.

2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
   18  
 
  18 
 
   164 
 
  182

Begroting 2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
    
 
   
 
   211 
 
  211

Verschil 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
   18  
 
  18 
 
   47 
 
  -29

 

BATEN
 Overige overheidsbijdragen en subsidies 

 Participatiebudget 
-  ID-banen 

 Totaal participatiebudget 

 Overige overheidsbijdragen en subsidies 

 Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 
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Overige baten De overige baten in opdracht van derden zijn 
t.o.v. de begroting 2016 € 51.000 hoger. Deze verhoging 
wordt veroorzaakt door een verschuiving van de inkomsten 
uit dienstverleningsovereenkomsten.

Overige baten De overige baten zijn t.o.v. de begroting 2016 
€ 151.000 hoger. Deze verhoging wordt veroorzaakt door 
een verschuiving van de inkomsten uit dienstverlenings
overeen komsten. Verder is in de begroting geen rekening 
gehouden met sponsorinkomsten en inkomsten vanuit 
detachering. 

2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
   51  
 
  51 
 
   51  
 

2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
    188 
  71 
  67 
  5 
  62 

   393 

Begroting 2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
     
 
   
 
    

Begroting 2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
     218  
   
   
   7
   17

  242

Verschil 
€ (x1.000)  
 
 
 
   51  
 
  51 
 
   51

Verschil 
€ (x1.000)  
 
 
 
    30 
   71 
   67
   2 
   45 

  151

 

BATEN
Baten in opdracht van derden 

- Overige baten werk i.o.v. derden 

Totaal overige baten werk i.o.v. derden 

Totaal baten in opdracht van derden 

 

BATEN
 Overige baten 

 Verhuur 
 Detachering personeel 
 Sponsoring 
 Ouderbijdragen 
 Overige  

 Totaal overige baten 
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2016 
€ (x1.000)  
 
 
 

 15.106    
 1.858   
 1.700 
 
  18.664 

 
  27  
  2.351  
  
   2.378 

   253 

  20.789

Begroting 2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
   
   
   
 
   
 
 
   
  
 
   
 
    
 
  21.133 

Verschil 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
      
   
   
 
   
 
 
   
   
 
   
 
    
 
  -344 

 

LASTEN
 Personeelslasten 

Lonen en salarissen 
- Brutolonen en salarissen 
- Sociale lasten 
- Pensioenpremies 

Totaal lonen en salarissen 

Overige personele lasten 
- Dotaties personele voorzieningen 
- Overig 

Totaal overige personele lasten 

 Af: uitkeringen 

 Totaal personele lasten 

Personele lasten  De personele lasten zijn € 344.000 hoger 
dan begroot. 
Dit verschil wordt met name veroorzaakt door een 
verschuiving van de verantwoording m.b.t. de inleen 
personeel. Deze werd in 2015 meegenomen onder de 
adminstratie en beheerslasten en is in 2016 meegenomen 
onder de personele lasten.

Afschrijvingen De afschrijvingskosten zijn € 12.000 hoger 
dan begroot door een onjuiste bepaling van dit bedrag.

2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
    544

  544 

Begroting 2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
    532  

  532

Verschil 
€ (x1.000)  
 
 
 
    12 

  12

 

LATEN
Afschrijvingen

Materiële vaste activa 

 Totaal afschrijvingen  
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Huisvestingslasten De huisvestingslasten stijgen t.o.v. de 
begroting met € 758.000. 

De stijging wordt mede veroorzaakt doordat er in 2015 een 
voorziening grootonderhoud is gevormd voor een bedrag 

2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
     39 
   198 
   412 
   590 
   28 
   900 
   96 

  2.263 

Begroting 2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
       539 
   66 
   480 
   391 
    
    
   29 

  1.505 

Verschil 
€ (x1.000)  
 
 
 
      500 
   132 
   68 
   199 
   28 
   900 
   67 

  758 

 

LASTEN
Huisvestingslasten 

Huur 
Onderhoud 
Energie en water 
Schoonmaakkosten 
Heffingen 
Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 
Overige 

Totaal huisvestingslasten 

van € 857.000 en deze niet opgenomen is in de begroting 
2016. De energiekosten zijn lager als begroot in verband 
met de eindafrekening die niet meegenomen is in de 
begroting.

Overige instellingslasten De overige instellingslasten zijn 
€ 401.000 lager dan  begroot. 

Dit verschil wordt met name veroorzaakt door een 
verschuiving van de verantwoording m.b.t. de inleen 
personeel. Deze werd in 2015 meegenomen onder de 

2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
      147 
   75 
   1.588 

  1.810

 22  
    
    
    
 
   22

Begroting 2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
       522 
   46 
   1.643 

  2.211 

   
    
    
    
 
   -

Verschil 
€ (x1.000)  
 
 
 
      375 
   29 
   55 

  -401

 22  
    
    
    
 
   22
 

 

LASTEN
Overige instellingslasten 

Administratie en beheerslasten 
Inventaris, apparatuur 
Overige 

Totaal overige instellingslasten 

Uitsplitsing honorarium accountant 
Onderzoek jaarrekening 
Andere controleopdrachten 
Fiscale adviezen 
Andere nietcontroledienst 

Totaal accountantslasten

adminstratie en beheerslasten en is in 2016 meegenomen 
onder de personele lasten.

De inventaris en apparatuur vallen € 29.000 hoger uit dan 
begroot. De leermiddelen liggen in lijn met de begroting. 
De overige lasten vallen € 55.000 lager uit dan begroot.
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Jaarrekening

7.2  Balans per 31 december 2016

31-12-2016 
€ (x1.000)  
 
 
 

    
  4.231  
  2.591  
 
   6.822 
 
 
    
  2.890  
  102  
  3.888  
 
   6.880 
 
   13.702 
 
 
 
 9.508  
    
   
 
   9.508  
 
   1.736 
 
    
 
   2.458 
 
   13.702 

31-12-2015 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
    
  4.089  
  2.898  
 
   6.987 
 
 
    
  2.660  
  300  
  3.164  
 
   6.124 
 
   13.111 
 
 
 
 9.393  
    
 
  
  9.393 
 
  1.117 
 
    
 
   2.601 
 
   13.111 

 

ACTIVA 

Vaste activa 
Immateriële vaste activa 
Materiële vaste activa 
Financiële vaste activa 

Totaal vaste activa 

Vlottende activa 
Voorraden 
Vorderingen 
Effecten 
Liquide middelen 

Totaal vlottende activa 

TOTAAL ACTIVA 

PASSIVA 

Eigen vermogen 
Aandeel van derden 
Groepsvermogen 

Eigen vermogen, totaal 

Voorzieningen 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden 

TOTAAL PASSIVA 
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  Realisatie 2016  Begroting 2016  Realisatie 2015   
   € (x1.000)  € (x1.000)  € (x1.000) 
BATEN     
Rijksbijdragen   24.830  24.319 24.448 
Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden   182  211  237  
College, cursus, les en examengelden         
Baten werk in opdracht van derden   51     51 
Overige baten   393   242   408 

Totaal baten   25.456    24.772  25.093 
     
LASTEN     
Personeelslasten   20.789  21.133   20.330 
Afschrijvingen   544  532    649 
Huisvestingslasten   2.263  1.505   2.435 
Overige lasten   1.810   2.211   1.902 

Totaal lasten   25.406   25.381  25.316 
     
Saldo baten en lasten   50   -609   -223 
     
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN   65   80    93 
     
Resultaat   115    -529  -130

7.3  Staat van baten en lasten 2016
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7.4  Kasstroomoverzicht 2016

Realisatie 2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
   50 
 
 
  544  
 619  
   1.163 
 
 
  230  
  198  
  143  
 
   175 
 
  84  
  19  
    
   65 
 
   1.103 
 
 
 
    
    
  686 
    
    
 
    
  307  
 
   -379 
 
   724 

Realisatie 2015 
€ (x1.000)  
 
 
 
   130 
 
 
  649  
  899  
   1.548 
 
 
  805  
 
  187  
 
   992 
 
  93  
    
    
   93 
 
   519 
 
 
 
    
    
  737 
  582  
    
 
    
    
 
   155 
 
   674 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat 
 Afschrijvingen 
 Mutaties voorzieningen 

 Veranderingen in vlottende middelen 
  Vorderingen (/) 
  Effecten (/) 
  Schulden 

 Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 

Ontvangen interest 
Betaalde interest (-/-) 
Buitengewoon resultaat 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in immateriële vaste activa (-/-) 
Desinvesteringen in immateriële vaste activa 
Investeringen in materiële vaste activa (-/-) 
Desinvesteringen in materiële vaste activa 
Investeringen in deelnemingen en 
samenwerkingsverbanden (-/-) 
Mutaties leningen (-/-) 
Overige investeringen in financiële vaste activa (-/-) 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Mutatie liquide middelen 



Stichting Prodas • Bestuursverslag 201650

7.5  Grondslagen

Grondslagen
Stichting Prodas 

Gehanteerde valuta 
De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn 
opgenomen in euro’s.

Presentatie 
De jaarrekening is opgemaakt conform de Regeling van 
de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 
12 december 2012, nr. WJZ/452622 (10269). De inrichtings
vereisten en overige bepalingen zijn gebaseerd op de 
inrichtingsvereisten voor de externe jaarverslaggeving 
zoals opgenomen in Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk 
Wetboek. Voor invulling van de normen die in het maat
schappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd 
zijn de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving 
van toepassing. Specifieke aspecten op het gebied van 
externe jaarverslaggeving voor onderwijsinstellingen 
zijn nader uitgewerkt in RJ660 Onderwijsinstellingen. 
De jaarrekening wordt opgesteld op het niveau van het 
bevoegd gezag. De in de jaarrekening opgenomen bedragen 
luiden in hele euro’s en deze luiden in duizendtallen.

Waardering van de activa en passiva 

Materiële vaste activa 
Met ingang van de jaarrekening 2006 worden investerin
gen in materiële vaste activa opgenomen in de balans tegen 
historische kostprijzen, verminderd met afschrijvingen. De 
per 1 januari 2006 aanwezige materiële vaste activa zijn 
gewaardeerd door middel van inventarisatie en opgeno
men in de balans voor zover dat in het verleden nog niet 
heeft plaatsgevonden. De materiële vaste activa worden 
gewaardeerd tegen de historische verkrijgingprijs 
verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijvings
percentages worden gebaseerd op de verwachte 
economische levensduur van de betreffende activa, 
rekeninghoudend met een eventuele restwaarde. 
De activeringsgrens van de investeringen bedraagt € 2.500. 
De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar na aanschaf. 

Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor gebouwen 
bedraagt 40 jaar. 
Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor terreinen 
bedraagt 0 jaar.
Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor andere vaste 
bedrijfsmiddelen bedraagt 9 tot 15 jaar.
Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor inventaris 
bedraagt 20 jaar.
Het gehanteerde afschrijvingspercentage voor apparatuur 
bedraagt 5 jaar.

Financiële vaste activa 
Uitgangspunt voor de waardering per 31 december is voor 
de obligaties, welke worden aangehouden tot het einde van 
de looptijd, de geamortiseerde kostprijs volgens de 
effectieverentemethode. Baten en lasten worden in de 
staat baten en lasten verwerkt via het amortisatieproces. 
De effectenportefeuille voldoet aan de door het Ministerie 
OCW opgestelde “Regeling beleggen en belenen”. 
De effectenportefeuille kent een hoofdsomgarantie. 
De marktwaarde van de effecten bedraagt € 2.821.026 per 31 
december 2016.

Voorraden 

Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamorti
seerde kostprijs onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorziening voor het risico van oninbaarheid.  

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde en staan ter vrije beschikking van de 
organisatie. 

Eigen vermogen 
Bestemmingsreserve	
Met ingang van 2015 zijn de bestaande bestemmings
reserves komen te vervallen. De algemene reserve is 
voldoende risico’s af te dekken, deze zijn inherent aan een 
onderwijsinstelling. Vanaf 2015 is er een bestemmings
reserve gevormd voor de vervanging van de materiele vaste 
activa. Deze reserve is gelijk aan het bedrag van de 
cumulatie ve afschrijvingen zoals die zijn opgenomen in het 
verloopoverzicht van de materiele vaste activa. 
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Onderhoudsvoorziening
De voorziening onderhoud moet leiden tot een even
wichtige verdeling van lasten voor grootonderhoud van de 
gebouwen en wordt bepaald op basis van de te verwachten 
uitgaven voor groot onderhoud over een reeks van jaren. De 
voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde 
onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht. De 
voorziening onderhoud is gewaardeerd tegen de nominale 
waarde.
	Spaarverlof	
 De voorziening spaarverlof is gevormd in verband met 
verplichtingen die samenhangen met het sparen van 
verlofuren. De waardering heeft plaatsgevonden op basis 
van de nominale waarde 
Jubileumgratificatie
De voorziening jubileumuitkeringen is gevormd in verband 
met verplichtingen die samenhangen met nog uit te keren 
jubileumuitkeringen. De waardering heeft plaatsgevonden 
op basis van contante waarde.  
Voorziening	duurzame	inzetbaarheid  
In de cao zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaar
heid waaronder werktijdvermindering en levensfase 
bewust personeelsbeleid. Hierbij wordt de mogelijkheid 
geboden om een spaartegoed op te bouwen dat later tot 
opname leidt. Hiervoor is het inrichten van een voorziening 
noodzakelijk binnen bepaling van de Regeling Jaarverslag
geving ter financiering van mogelijke vervanging. 
Voorziening	WGA	en	ziektewet
PRODAS is eigen risicodrager voor langdurige ziekte en 
WGAvast. Salariskosten bij langdurige ziekte en bij 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van medewerkers met 
een vast dienstverband komen daarom voor eigen rekening. 
Aangezien hoogte en duur niet te voorspellen zijn, kan geen 
betrouwbare schatting worden gemaakt van deze ver

plichting en is hiervoor ultimo 2016 geen voorziening 
gevormd. Wel wordt jaarlijks in de begroting financiële 
ruimte beschikbaar gemaakt voor salariskosten bij 
langdurige ziekte en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Langlopende schulden 
De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 

Overige activa en passiva 
Voor zover in het bovenstaande niet anders wordt 
aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op 
geamortiseerde kostprijs. Hierbij wordt op vorderingen, 
indien dit noodzakelijk is, een voorziening voor risico van 
oninbaarheid in mindering gebracht

Bepaling van het resultaat 
Voor de baten en lasten is het baten en lastenstelsel (ook 
wel matchingsbeginsel) van toepassing. De kenmerken van 
dit stelsel zijn: 
Opbrengsten en kosten toegerekend aan de periode waarop 
deze betrekking hebben. Uitgaven en ontvangsten hoeven 
nog geen kosten of baten zijn. Dit is dus ook voor de 
rijksvergoedingen van toepassing. Deze zijn in de rekening 
verantwoord voor zover deze aan het verslagjaar zijn toe te 
rekenen.

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode.
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Aanschafprijs             
112016

 € (x1.000) 

 817 
 159 

 5.881 
 1.404 

 345 

 8.606

Cumulatieve 
afschrijvingen 
en waarde
verminderingen 

 € (x1.000) 

 174 

 3.342 
 886 

 115 

 4.517 

Boekwaarde 
01-01-2016

 € (x1.000) 

 643 
 159 

 2.539 
 518 
 230 

 4.089 

Investeringen                   
2016

 € (x1.000) 

  

 560 
 97 
 29 

 686 

Des 
investeringen 
2016

 € (x1.000) 

  

 25 
 5 
 4 

 34 

Afschrijvingen             
2016

 € (x1.000) 

 20 

 344 
 119 
 27 

 510 

Aanschafprijs         
31122016

 € (x1.000) 

 817 
 159 

 6.018 
 1.373 
 368 

 8.735 

Cumulatieve 
afschrijvingen 
en waarde
verminderingen 

 € (x1.000) 

 194 

 3.288 
 882 
 140 

 4.504 

Boekwaarde 
31-12-2016

 € (x1.000) 

 623 
 159 

 2.730 
 491 
 228 

 4.231 

 ACTIVA 

 Materiële vaste activa 

 Gebouwen 
 Terreinen 
 Inventaris en apparatuur 
 OLP 
 Overige materiele vaste activa 

 Totaal materiële vaste activa 

7.6  Toelichting	op	de	onderscheiden		
 posten van de balans 2016

ACTIVA 
Materiële vaste activa

Per 1 januari 2006 zijn de bij de Stichting PRODAS 
aanwezige activa gewaardeerd. De boekwaarde van de 
ingebrachte activa bedroeg per 112006 € 1.727.279. De 
waardering per 112006 heeft plaatsgevonden voor ICT en 
meubilair, inventaris en apparatuur. Voor de waardering van 
de onderwijsleermethoden is uitgegaan van een nihil 
waarde per 112006.

De gebouwen bestaan uit: Het bestuurskantoor van 
Stichting PRODAS aan de Frits de Bruijnstraat 1 te Asten. In 
2009 is voor een bedrag van € 141.950 geïnvesteerd in de 
bouw van een BSOlokaal bij de Brede school D’n Bogerd.

De terreinen bestaan uit:  Grond aan de Biggekruid te Asten 
(basisschool ’t Lover). Grond aan de Frits de Bruijnstraat 1 te 
Asten (bestuurskantoor). Ondergrond van het BSO lokaal 
Brede school D’n Bogerd, kavel 5 ten grootte van 98m2.

In inventaris en apparatuur is een bedrag geïnvesteerd van 
€ 527.000. Er is geïnvesteerd in meubilair, apparatuur en ICT. 
In leermiddelen PO is een bedrag geïnvesteerd van € 
197.000. Er is geïnvesteerd in onderwijsleerpakketten en 
digitale schoolborden. In overige materiële vaste activa is 
een bedrag geïnvesteerd van € 14.000. 

De afschrijving over de in 2016 geïnvesteerde activa vindt 
voor de eerste keer plaats in het kalenderjaar 2017. 
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Financiële vaste activa

Financiële vaste activa 

Groepsmaatschappijen 
Andere deelnemingen 
Vorderingen op groepsmaatschappijen 
Vorderingen op andere deelnemingen 
Vorderingen op OCW 
Effecten 
Overige vorderingen 

Totaal financiële vaste activa 

Uitsplitsing 
Aandelen 
Obligaties 
Overige 

Totaal effecten

Boekwaarde 
01012016 

 € (x1.000) 

  
 175 

  
  

 2.723 
  

 2.898 

  
 2.723 

 175 

 2.898 

 Investering en 
verstrekte 
leningen 

 € (x1.000) 

  
  
  
  
  
  
  

 - 

  
  
  

  

 Desinvestering 
en afgeloste 
leningen 

 € (x1.000) 

  
 175 

  
  
  

 132 
  

 307 

  
 132 
 175 

 307  

 Resultaat 
deelnemingen 

 € (x1.000) 

  
  
  
  
  
  
  

 - 

  
  
  

 - 

Boekwaarde 
31-12-2016

 € (x1.000) 

  
  
  
  
  

 2.591 
  

 2.591 

  
 2.591 

  

 2.591 

Deelneming 
Stichting PRODAS heeft 4 aandelen, nominaal groot € 1, in 
PRODAS Personeel B.V. PRODAS Personeel B.V. is 23 november 
2012 opgericht. Stichting PRODAS heeft een belang van 
100% in PRODAS Personeel B.V. De aandelen zijn 
gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. 
De bedrijfsactiviteiten zijn per 112013 gestart. 

Effecten

Obligaties

1.25% Ned Fin Maatsch 2013/2018 aankoop

4.625% Eur. Investm. Bank 2004/2020 aankoop

belgië

HSBC

3.25% Frankrijk

Landwirtschaftliche rentebank 07/17

Rabo Var Coupon 09/16

Rabo Var lange rente

De marktwaarde van de effectne bedraagt € 2.821.026 per 31 december 2016

Looptijd

 2013 / 2018

 2004 / 2020

 2011 / 2021

 2010 / 2021

 2010 / 2021

 2007 / 2017

 2009 / 2016

 2010 / 2020

Boekwaarde 
per 31-12-2015

516.454

495.262

563.209

550.578

195.645

101.467

300.101

300.000

3.022.716

Boekwaarde 
per 31-12-2016

516.454

495.262

563.208

550.578

195.644

101.467

0

300.000

2.722.615

< 1 jaar

101.467

0

101.467

> 1 jaar

516.454

495.262

563.208

550.578

195.644

300.000

2.621.147
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31-12-2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
   87 
   1.044 
   4 
 
   1.381 
   339 
 
 
 35  
  
   35 
 
  2.890 
  
 31-12-2016  
 € (x1.000)  
 
 

   3.888 
 
   3.888 

31-12-2015 
€ (x1.000) 
 
 
 
   110 
   1.202 
   4 
   4 
   854 
  443 
 
 
 43  
  
   43 
 
  2.660  

 31-12-2015  
 € (x1.000)  
 

 
   3.164 
 
   3.164 

 

Vorderingen   
  
Debiteuren   
OCW / EZ   
Andere deelnemingen   
Personeel   
Overige overheden   
Overige vorderingen   
  
Overlopende activa   
- Vooruitbetaalde kosten   
    
Totaal overlopende activa   
  
 Totaal vorderingen 

  
Liquide middelen   
  
Tegoeden op bank en girorekeningen   
    
Totaal liquide middelen   

Vorderingen

Uitgangspunt voor de waardering per 31 december is voor 
de obligaties, welke worden aangehouden tot het einde van 
de looptijd, de geamortiseerde kostprijs volgens de 
effectieverentemethode. Baten en lasten worden in de 
staat baten en lasten verwerkt via het amortisatieproces. 
De effectenportefeuille voldoet aan de door het Ministerie 
OCW opgestelde “Regeling beleggen en belenen”. De 
effectenportefeuille kent een hoofdsomgarantie.
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PASSIVA 

Eigen vermogen 

Algemene	reserve	

Bestemmingsreserve	(publiek)	
- Bestemmingsreserve A	

Totaal eigen vermogen 

Stand per 
01-01-2016

Stand per 
01-01-2016

 4.875 

 4.518 

 9.393 

 Resultaat  

 
Resultaat  

  129 

 14 

 115 

  Overige 
mutaties 

 Overige 
mutaties 

  

  

 - 

Stand per 
31-12-2016

Stand per 
31-12-2016 

 5.004 

 4.504 

 9.508 

In bovenstaand overzicht is opgenomen hoe het resultaat 
van Prodas is bestemd. Statutair is niets opgenomen m.b.t. 
de bestemming van het resultaat.  

Bestemmingsreserves: 
Met ingang van 2015 zijn de bestaande bestemmings
reserves komen te vervallen. De algemene reserve is 
voldoende risico’s af te dekken, deze zijn inherent aan een 
onderwijsinstelling. Vanaf 2015 is er een bestemmings
reserve gevormd voor de vervanging van de materiele vaste 
activa. Deze reserve is gelijk aan het bedrag van de cumula
tieve afschrijvingen zoals die zijn opgenomen in het 
verloopoverzicht van de materiele vaste activa.

PASSIVA 
Eigen vermogen
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Voorzieningen

 Voorzieningen 

Personeelsvoorzieningen
 Jubilea
 Spaarverlof
 Duurzame inzetbaarheid

Overige voorzieningen

Totaal voorzieningen

Stand per 
01-01-2016 

 
181 
 27 
 52 

 857 

 1.117 

Dotaties 

 27 

 900 

 927 

Onttrekking 

 35 

 273 

 308 

Vrijval 

  

 - 

Rente 
mutatie      
(contante 
waarde) 

  

  

 - 

Stand per 
31-12-2016 

  
 173 
 27 
 52 

 1.484 

 1.736 

Voorziening  
 
 
 Personeelsvoorzieningen  
 Overige voorzieningen  

 looptijd
deel < 1 jaar 

looptijd
deel 1  5 jaar 

 

looptijd
deel > 5 jaar 

 252 
 1.484 

 1.736 

Spaarverlof: De voorziening spaarverlof dient ter dekking 
van de kosten voor vervanging van personeelsleden die hun 
aanspraak op spaarverlof opnemen. De voorziening is 
gebaseerd op de personeelsleden die deelnemen.

Voorziening Duurzame Inzetbaarheid: Conform artikel 8A.1 
cao PO treedt het hoofdstuk ten aanzien van de duurzame 
inzetbaarheid in op 1 oktober 2014. Voor een schooljaar 
heeft een werknemer bij een voltijds dienstverband 
maximaal 140 uur voor duurzame inzetbaarheid. Naast de 
mogelijkheid om deze uren in het schooljaar te benutten 
kunnen deze uren ook worden gespaard. Deze gespaarde 
uren zijn de basis voor de waardering van de voorziening 
duurzame inzetbaarheid per ultimo 2015. 

Voorziening jubileumuitkeringen: Een werknemer heeft bij 
het bereiken van de jubileumdatum aanspraak op een door 
de werkgever uit te betalen jubileumgratificatie. Deze 
uitkering bedraagt bij een 25jarige diensttijd bij het 
onder wijs 50% en bij een 40, of 50jarig jubileum 100% van 

het maandsalaris. De voorziening jubileumuitkeringen is 
berekend op basis van het aantal FTE ultimo 2016 
vermenigvuldigd met € 550.

Voorziening onderhoud: In 2016 is een voorziening groot 
onderhoud gevormd om de kosten voor onderhoud 
evenredig over de jaren te verdelen. De jaarlijkse dotatie 
wordt berekend aan de hand van het Meerjarenonder
houds plan dat is opgesteld door TreeTops. 
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31-12-2016 
€ (x1.000)  
 
 
  
   651 
 
 
  751  
 
  36  
 
   787 
   205 
 
 
  5  
  34  
  648  
  20  
  108  
 
   815 
  
   2.458 

31-12-2015 
€ (x1.000) 
 
 
 
   957 
 
 
  677  
  3  
  58  
 
   732 
   196 
 
 
    
 
  510  
  14  
  192  
 
   716 
 
   2.601 

 

Kortlopende schulden 

Crediteuren 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
- Loonheffing 
- Omzetbelasting 
- Premies sociale verzekeringen  

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 
Schulden ter zake van pensioenen 

De overlopende passiva 
- Tussenrekening memoriaal salarissen 
- Vooruitontvangen bedragen 
- Vakantiegeld en -dagen 
- Accountants- en administratiekosten 
- Overige 

Overlopende passiva 

Kortlopende schulden, totaal 
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7.7  Toelichting	op	de	onder	scheiden		
 posten van de STAAT BATEN EN   
 LASTEN 2016

2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
  23.198  
 
   23.198 
 
 
  313  
 
   313 
 
 
  1.319  
 
   1.319 
 
  24.830

Begroting 2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
   22.769  
 
   22.769 
 
 
 211  
 
   211 
 
 
 1.339  
 
  1.339 
 
   24.319  

2015 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
  23.001  
 
   23.001 
 
 
 223  
 
   223 
 
 
  1.224  
 
   1.224 
 
  24.448 

 

BATEN
Rijksbijdragen 

Rijksbijdragen OCW/EZ 
- OCW 

Totaal rijksbijdragen OCW/EZ 

Overige subsidies OCW/EZ 
- OCW 

Totaal overige subsidies OCW/EZ 

Af: inkomensoverdrachten 
- Doorbetalingen rijksbijdrage SWV 

Totaal af: inkomensoverdrachten 

Totaal rijksbijdragen 

Overige overheidsbijdragen  De overige baten zijn t.o.v. de 
begroting 2016 € 29.000 lager. Deze verhoging wordt met 
name veroorzaakt door een afname van de 
gemeentesubsidies.

2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
   18  
 
  18 
 
   164 
 
  182

Begroting 2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
    
 
   
 
   211 
 
  211

2015 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
   13  
 
  13 
 
   224 
 
  237

 

BATEN
 Overige overheidsbijdragen en subsidies 

 Participatiebudget 
-  ID-banen 

 Totaal participatiebudget 

 Overige overheidsbijdragen en subsidies 

 Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 
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2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
   51  
 
  51 
 
   51  
 

2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
    188 
  71 
  67 
  5 
  62 

   393 

Begroting 2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
     
 
   
 
    

Begroting 2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
     218  
   
   
   7
   17

  242

2015 
€ (x1.000)  
 
 
 
     
 
   
 
    

2015 
€ (x1.000)  
 
 
 
     166  
  117 
  86 
   
   39

  408

 

BATEN
Baten in opdracht van derden 

- Overige baten werk i.o.v. derden 

Totaal overige baten werk i.o.v. derden 

Totaal baten in opdracht van derden 

 

BATEN
 Overige baten 

 Verhuur 
 Detachering personeel 
 Sponsoring 
 Ouderbijdragen 
 Overige  

 Totaal overige baten 
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2016 
€ (x1.000)  
 
 
 

 15.106    
 1.858   
 1.700 
 
  18.664 

 
  27  
  2.351  
  
   2.378 

   253 

  20.789

Begroting 2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
   
   
   
 
   
 
 
   
  
 
   
 
    
 
  21.133 

2015 
€ (x1.000)  
 
 
 
 
 14.725  
 1.749  
 1.792  
 
  18.266 
 
 
 87  
 2.269  
 
  2.356 
 
   292 
 
  20.330 

 

LASTEN
 Personeelslasten 

Lonen en salarissen 
- Brutolonen en salarissen 
- Sociale lasten 
- Pensioenpremies 

Totaal lonen en salarissen 

Overige personele lasten 
- Dotaties personele voorzieningen 
- Overig 

Totaal overige personele lasten 

 Af: uitkeringen 

 Totaal personele lasten 

2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
    544

  544 

Begroting 2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
    532  

  532

2015 
€ (x1.000)   
 
 
 
    649 

  649

 

LATEN
Afschrijvingen

Materiële vaste activa 

 Totaal afschrijvingen  

2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
     39 
   198 
   412 
   590 
   28 
   900 
   96 

  2.263 

Begroting 2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
       539 
   66 
   480 
   391 
    
    
   29 

  1.505 

2015 
€ (x1.000)  
 
 
 
      5 
   534 
   397 
   503 
   53 
   857 
   86 

  2.435 

 

LASTEN
Huisvestingslasten 

Huur 
Onderhoud 
Energie en water 
Schoonmaakkosten 
Heffingen 
Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 
Overige 

Totaal huisvestingslasten 
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2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
      147 
   75 
   1.588 

  1.810

 22  
    
    
    
 
   22

Begroting 2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
       522 
   46 
   1.643 

  2.211 

   
    
    
    
 
   -

2015 
€ (x1.000)  
 
 
 
       581 
   1.026 
   295 

  1.902 

 19  
    
    
    
 
   19

 

LASTEN
Overige instellingslasten 

Administratie en beheerslasten 
Inventaris, apparatuur 
Overige 

Totaal overige instellingslasten 

Uitsplitsing honorarium accountant 
Onderzoek jaarrekening 
Andere controleopdrachten 
Fiscale adviezen 
Andere nietcontroledienst 

Totaal accountantslasten

2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
      17 
    
   
  67 

    
  19 

   65 

Begroting 2016 
€ (x1.000)  
 
 
 
      80 
    
   
   

    
    

   80 

2015 
€ (x1.000)  
 
 
 
       40 
    
   
  63 

   10 
    

   93 

 

 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

 Rentebaten 
 Resultaat deelnemingen 
 Waardeveranderingen financiële  
         vaste activa en effecten 
 Overige opbrengsten financiële  
         vaste activa en effecten 
 Rentelasten (/) 

Totaal financiële baten en lasten 
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Bijlagen 

1  Algemene	gegevens	organisatie

De Stichting draagt de naam ‘Stichting Primair Onderwijs 
DeurneAstenSomeren’ afgekort Prodas en is statutair 
gevestigd in de gemeente Deurne, kantoorhoudend te 
Asten. 
Als adres van het secretariaat en tevens postadres geldt:  
Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR Asten.
Telefoonnummer: 0493 –  67 06 03
Email info@Prodas.nl
Website www.Prodas.nl

Het bestuursnummer van het bevoegd gezag is 41223
Het IBAN rekeningnummer is NL31 RABO 0138228086 
BIC RABONL2U
Kamer van Koophandel: 17124445
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1.1 Organogram

Raad van Toezicht
Stichting Prodas
Raad van Bestuur

MR
25 basisscholen

SWV PO 30-08

GMR 

25 Prodas-scholen

Bestuurskantoor

• Onderwijs, kwaliteit en innovatie
• Personeelszaken

• Financiën
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Naam

Afspraken mbt contractenregister:

Ajax-Chubb

AOC Snijders 

AON 

APS IT-diensten

Artheo galerie-atelier

Atlant Groep

Atlant Groep

Atlant Groep

Atlant Groep

Atlant Groep

Atlant Groep

Atlant Groep

Atlant Groep

BBZ

Boss beveiliging

Bouwmeestergroep 

Bouwmeester groep

Bouwmeester groep

Camp Schilderwerken BV

Christon van Vught

CTI security telecom

CTI security telecom

CTI security telecom

CTI security telecom

CTI security telecom

Cultuurplein Asten Someren

De Wal ICT

Deska Holding BV

Doorn van dakspecialist

Dubo techniek

Dubo techniek

DVEP

DVEP

Eersel van

Eersel van

Eersel van

Eersel van

Eindhovens Dagblad

Elektro Vogels

Enexis

Enexis

Enexis

Enexis

Enexis

Enexis

Enexis

Fitland

GOM

GOM

GOM

GOM

Grontmij/Sweco

HCC Arbozorg

Jens Hoogendoorn

Jens Hoogendoorn

Kempair

KPN

Loyalis

Loyalis

Merces

Merces

Merces

Mortel vd Elektrotechniek

NIC

Onderwijsgeschillen

Pardon

Omschrijving

onderhoudsovereenkomst brandblusmiddelen

keuren van toestellen in gym- en speelzalen

pakketpolis

licentie overeenkomsten

ontwerpen jubilarissen

overeenkomst detachering

overeenkomst detachering

Overeenkomst detachering

Overeenkomst detachering

Overeenkomst detachering

Detacheringcontract

Overeenkomst detachering

wijziging uren detachering

uitvoering groot onderhoud

contract alarmopvolging

Basisonline CMS Portaal website

licentie overeenkomsten instapinternet website/basisonline

Licentieovereenkomst instapinternet Prodas academy

Raamovereenkomst

juridische dienstverlening

Aangepast onderhoudscontract scholen Deurne/Asten/Someren

Service-onderhoudscontract B inbraaksignaleringssysteem Zonnebloem

Service-onderhoudscontract B inbraaksignaleringssysteem Bogerd

Dienstverleningsovereenkomst brandmeldinstall.

mantelovereenkomst contracten en certificering

intentieverklaring subsidiëring

werkplekbeheer alle locaties

Huurovereenkomst kantoorruimte

Raamovereenkomst

Overeenkomst onderhoud luchtbehandelinskast

levering warmte, koelte en warmtapwater

levering elektriciteit

levering gas

Beheer en (technisch) Onderhoud Hart van Heuze

Beheer en (technisch) Onderhoud scholen

Raamovereenkomst

Onderhoud DCW units 

Abonnement Eindhovens Dagblad

Dienstverlening onderhoud diverse installaties BMV de Vlieger

Overeenkomst huur/verhuur meetinr en verlening meetdienst elektr Antonius

Aansluiting en transport elektriciteit Antonius

overeenkomst aansluiting en transport van elektriciteit Talent

overeenkomst meetverantw/huur meetinr elektr en meetdiensten Talent

overeenkomst meetverantw/huur meetinr elektr en meetdiensten Vlieger

overeenkomst aansluiting en transport van elektr Vlieger

overeenkomst electriciteit BS Zonnebloem

Fitness overeenkomst

dienstverleningsovk schoonmaak, glasbewassing en sanitaire middelen

uitbreiding dienstverlening Mariaschool

uitbreiding schoonmaakonderhoud div locaties

uitbreiding schoonmaakonderhoud Willibrordus Deurne

uitvoering energiemanagement

overeenkomst arbozorg

ladder- en trapinspecties

speeltoestelinspecties

onderhoudsabon.Serverruimte bestuurskantoor

abonnement telefoon mobiel 0653527203 (+ simkaart 2)

borgtochtverzekering onder de WIA

Collectieve IPAP overeenkomst

Dienstverleningsovereenkomst

overeenk.digitale salarisspecificatie

service level agreement

onderhoud en service noodverlichting

spendanalyse en inkoopprofessionalisering 

aansluiting commissies onderwijsgeschillen

licentienr. Pardon’s Salarisdisc

Looptijd

1 jaar, stilzwijgende verlenging van 1 jaar

1 jaar, stilzwijgende verlenging van 1 jaar

onbepaalde tijd

onbekend

5 jaar

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

2 maanden

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

1 jaar, met stilzwijgende verlenging van 1 jaar

3 jaar stilzwijgende verlenging van 1 jaar

2 jaar, stilzwijgende verlenging van weer 2 jaar

3 jaar, stilzwijgend verlengd met 1 jaar

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

1 jaar, stilzwijgend verlenging met 1 jaar

1 jaar, stilzwijgende verlenging met 1 jaar

1 jaar, stilzwijgende verlenging met 1 jaar

5 jaar, stilzwijgend verlenging met 1 jaar

5 jaar

4 jaar

1 jaar

1 jaar

onbepaalde tijd

3 jaar, stilzwijgende verlenging van 3 jaar

onbepaalde tijd

4 jaar 

4 jaar

5 jaar, met steeds stilzwijgende verlenging van 1 jaar

1 jaar, stilzwijgende verlenging van 1 jaar

onbepaalde tijd

1 jaar, stilzwijgende verlenging van 1 jaar

tot wederopzegging

2 jaar, stilzwijgende verlenging van 1 jaar

tot wederopzegging

tot wederopzegging

tot wederopzegging

tot wederopzegging

minimaal 5 jaar, stilzwijgende verlenging

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

3 jaar, stilzwijgende verlenging van 3 jaar

2 jaar, verlenging 2 x 1 jaar mogelijk

gelijk met dienstverleningsovereenkomst schoonmaak

gelijk met dienstverleningsovereenkomst schoonmaak

gelijk met dienstverleningsovereenkomst schoonmaak

5 jaar

1 jaar, stilzwijgende verlenging

1 jaar, zonder automatische verlenging

1 jaar, zonder automatische verlenging

1 jaar, automatische verlenging met 1 jaar

2 jaar, automatische verlenging

1 jaar, met stilzwijgende jaarlijkse verlenging

3 jaar met stilzwijgende verlenging

4 jaar, met stilzwijgende verlenging voor 4 jaar

tot wederopzegging

tot wederopzegging

1 jaar, met stilzwijgende verlenging van 1 jaar

tot hele proces is afgehnadeld

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

Ingangsdatum

1-jan.-2011

1-aug.-2015

17-mei-2011

1-jan.-2004

4-feb.-2010

6-feb.-2006

1-okt.-2014

1-jul.-2003

28-nov.-2011

29-aug.-2011

1-jun.-2006

15-nov.-2015

1-aug.-2012

1-jan.-2016

14-sep.-2007

25-feb.-2013

7-jul.-2005

11-jan.-2010

1-sep.-2005

1-jul.-2012

17-sep.-2008

1-jan.-2011

1-jan.-2011

1-jan.-2009

1-jan.-2014

1-jan.-2017

28-sep.-2016

1-jan.-2012

1-sep.-2005

1-jan.-2014

18-dec.-2009

1-jan.-2017

1-jan.-2017

25-mrt.-2014

1-mrt.-2014

29-aug.-2005

1-mrt.-2014

8-nov.-2002

1-jan.-2016

22-mei-2012

22-mei-2012

22-jul.-2015

22-jul.-2015

20-mrt.-2015

20-mrt.-2015

19-okt.-2010

1-mrt.-2014

1-jan.-2014

21-nov.-2016

9-feb.-2015

8-sep.-2016

1-jun.-2014

1-jan.-2008

1-jul.-2015

1-jul.-2015

1-jan.-2012

24-nov.-2015

1-jul.-2007

1-okt.-2013

1-jan.-2014

3-dec.-2007

10-feb.-2006

2-feb.-2015

25-feb.-2016

27-mei-2016

10-jul.-2008

Opzegtermijn

3 maanden, aangetekend

1 maand

onbekend

onbekend

onbekend

3 maanden

2 maanden

3 maanden 

geen opzegtermijn

3 maanden

3 maanden

1 maand

geen opzegtermijn

3 maanden

3 maanden

3 maanden 

tenminste 3 maanden

per direct schriftelijk

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

onbekend

onbekend

onbekend

3 maanden, aangetekend

per direct 

2 maanden aangetekend

geen, via Hellemans

geen, via Hellemans

3 maaden

3 maanden

per direct

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

2 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

nvt

3 maanden

2 maanden

2 maanden

3 maanden schriftelijk

3 maanden

3 maanden voor prolongatie

1 maand per aangetekende

1 jaar

onbekend

onbekend

3 maanden

onbekend

onbekend

onbekend

2 Niet	uit	de	balans	blijkende	verplichtingen



Stichting Prodas • Bestuursverslag 201665

PO Raad

Pro Active

Pro Mereor

Procyon

Reinders Oisterwijk BV

Ricoh

Ricoh

RO groep

RO groep

Rovict

Rovict

Ruys

Saasen opleidingen BV

Sita

Sita

Stanley

Toshiba

TriNed Glasvezel

Trined VOIP alle locaties

UPC Kabel scholen DEURNE

Variant

Vertrouwenswerk.nl

Vlakwerk projectinrichting

Vodafone 

Vodafone

Voss/ABB

machtiging opvragen gegevens als belangenbehartiger sector

modules factuurverwerking en bankimport

Schoonmaakaanbesteding + VSR

beheer en monitoring netwerk

Raamovereenkomst Leermiddelen

Huurovereenkomst 3 machines

Huurovereenkomst kopieermachines stichting

strategisch onderwijshuisvestingsplan addendum

strategisch onderwijshuisvestingsplan

bewerkersovereenkomst onderwijsmiddelen en privacy 2.0

contract bestuursarrangement ESIS

overeenkomst frankeermachine 

Gebruiksovereenkomst DVVS (web)software

afvalverwerking

wijziging lopende overeenk.

service-overeenkomst Beheer-Brandmeldinstallatie (BBMI)

multifunctionals

Glasvezelverbindingen Asten en Someren

VOIP alle locaties

radio/tv scholen Deurne

dakschoonmaak

externe vertrouwenspersoon

Raamovereenkomst

Simkaart lift Talent

Simkaarten liften

lidmaatschap PO/VO Ratelaar Deurne

onbepaalde tijd

3 jaar, met stilzwijgende verlenging van 1 jaar

onbepaalde tijd

1 jaar, met stilzwijgende verlenging van 1 jaar

3 jaar daarna kan verlenging met 1 jaar

5 jaar

3 jaar

tot gehele traject is afgehandeld

tot gehele traject is afgehandeld

gelijk met ovk product- en dienstovereenkomst (start 01-08-2011)

2 jaar, stilzwijgend verlengd met 2 jaar

1 jaar, stilzwijgende verlenging

1 jaar

1 jaar, met stilzwijgende verlenging van 1 jaar

24 maanden

1 jaar, silzwijgend verlengd met 1 jaar

4 jaar, op verzoek eenmaal verlengd met 1 jaar

1 jaar stilzwijgend per kwartaal verlengd

1 jaar stilzwijgend per kwartaal verlengd

1 jaar, silzwijgend verlengd met 1 jaar

5 jaar, tussentijds per jaar opzegbaar

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

2 jaar

2 jaar

1 jaar, stilzwijgende verlenging

5-sep.-2014

15-jul.-2015

1-jan.-2013

6-sep.-2016

18-dec.-2013

8-okt.-2012

26-jun.-2014

24-aug.-2016

24-aug.-2015

23-nov.-2016

1-aug.-2011

6-okt.-2000

13-jun.-2014

27-sep.-2012

11-jan.-2006

1-nov.-2016

1-jul.-2017

22-okt.-2013

div datums 2014

22-okt.-2013

14-mrt.-2013

2-jul.-2015

1-sep.-2005

11-jan.-2016

31-mrt.-2015

1-mei-2005

3 maanden voor 1 augustus

3 maanden

30 dagen

1 maand

3 maanden

onbekend

onbekend

onbekend

3 maanden, schriftelijk

3 maanden, schriftelijk

3 maanden

3 maanden

3 maanden schriftelijk

3 maanden schriftelijk

1 maand schriftelijk

1 maand schriftelijk

3 maanden schriftelijk

onbekend

3 maanden

per direct schriftelijk

onbekend

onbekend

3 maanden

3 Model G Subsidies
Er zijn geen subsidies ontvangen > € 25.000.
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4 Model H WNT
WNT-verantwoording 2016 Stichting PRODAS

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR   
     
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in 
werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de 
jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen 
als de norm overschreden wordt.    
    
Indeling en bezoldigingsklasse        
“De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie generieke 
instellingscriteria te weten:
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren.
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd op 
functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de 
betreffende bestuursfunctie.    
    
Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal complexiteitspunten. 
Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de rechtspersoon of instelling valt en 
welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de 
complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCWsectoren.   
     
Complexiteitspunten    

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

Totaal aantal complexiteitspunten

Bezoldigingsklasse

Bezoldigingsmaximum

2016

4
3
2

9

D

 € 140.000 

Afwijkende bezoldiging 
Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2016.   
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR 
    
Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 
functievervulling en gewezen topfunctionaris     
De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand 
van de functievervulling en gewezen topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling    
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1 12 van de 
functievervulling.    

Dienstbetrekking in 2016

Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Functie(s)
(Fictieve) dienstbetrekking
Aanvang functie in verslagjaar
Afloop functie in verslagjaar
Taakomvang (fte)
Gewezen topfunctionaris

Bezoldiging 2016

Beloning
Belastbare onkostenvergoeding
Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging
Totale bezoldiging
Afwijkend WNTmaximum
Individueel WNTmaximum
Motivering overschrijding bezoldigingsnorm
Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm

Gegevens 2015

Aanvang functie voorgaand verslagjaar
Afloop functie voorgaand verslagjaar
taak omvang voorgaand verslagjaar (fte)
Beloning in voorgaand verslagjaar
Belastbare onkostenvergoeding in voorgaand verslagjaar
Beloning betaalbaar op termijn in voorgaand verslagjaar
Totale bezoldiging in voorgaand verslagjaar

Onslaguitkering 2016

De heer
J.W.J.

Ghielen
Lid RvB

Ja
0101
3112
1,00
Nee

 92.288 
 1.959 

 15.043 
 109.291 

  
 109.291 

 140.000 
Niet van toepassing
Niet van toepassing

0101
3112
1,00

 102.819 
  

 14.906 
 117.725 

Niet van toepassing

Mevrouw
J.M.J.

Ketelaar
Voorzitter RvB

Ja
0101
3112
1,00
Nee

 101.903 
 1.140 

 15.152 
 118.196 

  
 118.196 

 140.000 
Niet van toepassing
Niet van toepassing

0101
3112
1,00

 103.575 
  

 14.929 
 118.504 

Niet van toepassing
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR   
    
Toezichthoudend topfunctionaris    
De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.    

Niet-topfunctionarissen boven de norm    
Niet van toepassing, er zijn geen niettopfunctionarissen boven de norm.    

    
De vergoeding RvT bestond in 2015 uit dezelfde basisvergoeding als in 2016 plus een correctie als gevolg van een 
administratieve fout.  Correctie hierop heeft in april 2015 plaatsgevonden.    

Dienstbetrekking in 2016

(Fictieve) dienstbetrekking
Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Functiecategorie
Aanvang functie in verslagjaar
Afloop functie in verslagjaar

Bezoldiging 2016

Beloning
Belastbare onkostenvergoeding
Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging
Totale bezoldiging
Afwijkend WNTmaximum
Individueel WNTmaximum
Motivering overschrijding bezoldigingsnorm
Toelichting overschrijding bezoldigingsnorm

Gegevens 2015

Aanvang functie voorgaand verslagjaar
Afloop functie voorgaand verslagjaar
Beloning in voorgaand verslagjaar
Belastbare onkostenvergoeding in voorgaand 
verslagjaar
Beloning betaalbaar op termijn in voorgaand 
verslagjaar
Totale bezoldiging in voorgaand verslagjaar

Ja
De heer

F.J.

Berends
Voorzitter RvT

0101
3112

 5.250 
    
    

 5.250 

 5.250 

Niet van toepassing
Niet van toepassing

0101
3112
 7.163 

    
 
   
 

7.163 

Ja
De heer

S.G.M.
van
Erp

Lid RvT
0101
3112

 3.500 
    
    

 3.500 

 3.500 

Niet van toepassing
Niet van toepassing

0101
3112

 5.396 
    

    

 5.396 

Ja
Mevrouw

I.A.M

JansenReinen
Lid RvT

0101
3112

 3.500 
    
    

 3.500 

 3.500 

Niet van toepassing
Niet van toepassing

0101
3112

 5.396 
    

    
 

5.396 

Ja
De heer

H.J.G.
van den

Boom
Lid Rvt

0101
3112

 3.500 
    
    

 3.500 

 3.500 

Niet van toepassing
Niet van toepassing

0101
3112

 5.396 
    

    
 

5.396 

Ja
Mevrouw

P.M.G. 

Brensvan Horssen
Lid RvT

0101
3112

 3.500 
    
    

 3.500 

 3.500 

Niet van toepassing
Niet van toepassing

0111
3112
 292 

    

    

292 
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