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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.	

Voor	u	ligt	het	bestuursverslag	2017,	inclusief	de	
jaarrekening.

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.

In	2017	is	als	resultaat	van	een	ontwikkeltraject	een	nieuwe	
visie	gereed	gekomen.	

Bij Prodas………
geloven we in de kracht van samen
Samen kom je verder en kun je meer. 
Daarom werken we samen binnen 
scholen, tussen scholen onderling, maar 
ook daarbuiten. We geven samen vorm 
en inhoud aan ons onderwijs.
koesteren we eigenheid
Iedere school binnen Prodas heeft zijn eigenheid, zo ook 
iedere collega en iedere leerling. We dagen onze leerlingen, 
collega’s en scholen uit om hun eigenheid verder te 
ontwikkelen.
kijken we met een brede blik naar ontwikkeling
Resultaten vinden we belangrijk. Maar we begeleiden onze 
leerlingen ook in hun groei als mens. Zodat ze vol vertrouwen 
hun weg vinden in de maatschappij en daarin hun bijdrage 
leveren.
geven we ruimte aan talenten
Dat geldt voor onze leerlingen en ook voor onze collega’s. Op 
je eigen manier, in je eigen tempo aan de slag met je talenten, 
dat geeft kracht!
blijven we voortdurend in beweging
We staan in verbinding met de wereld om ons heen. Die 
wereld is voortdurend in beweging en wij bewegen mee. 
Hierdoor blijven wij onszelf en ons onderwijs ontwikkelen.	

We	zijn	trots	op	onze	nieuwe	visie	én	op	de	wijze	waarop	
deze	tot	stand	gekomen	is;	door	met	ouders,	leerlingen	en	
leerkrachten	het	gesprek	te	voeren	over	wat	zij	belangrijk	
vinden	in	onderwijs.	

En	we	hebben	meer	om	trots	op	te	zijn:
Steeds	meer	leerkrachten	weten	de	Ontdeklabs	in	
Someren	en	Deurne	te	vinden;	veel	kinderen	hebben	
in	2017	de	ontdeklabs	bezocht	en	kennis	gemaakt	met	
techniek,	duurzaamheid	en	innovatie.	Daarnaast	is	het	
uitleensysteem	van	materialen	een	succes.	De	begeleiding	

vanuit	het	Ontdeklabteam	in	combinatie	
met	het	uitleensysteem	maakt	
innovatie	in	de	onderwijspraktijk	meer	
toegankelijk.	Ook	hebben	we	in	2017	

Inleiding

http://www.bs-bogerd.nl
http://www.sbodebrigantijn.nl
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bij	het	ontdeklab	volop	bezoek	gehad	vanuit	besturen	
en	samenwerkingsverbanden	vanuit	heel	Nederland.	De	
samenwerking	met	onder	nemers	en	maatschappelijke	
instanties	neemt	toe.	De	bestuurder	is	in	2017	het	gesprek	
gestart	met	ondernemers	in	de	regio	over	maakonderwijs	
en	de	wijze	waarop	onder	wijs	en	ondernemers	gebruik	
van	elkaar	kunnen	maken	en	van	elkaar	kunnen	leren.	
Duurzaamheid	heeft	als	nieuw	thema	een	plek	gekregen	
binnen	het	Ontdeklab.	Er	is	een	Kinderpersbureau	

opgestart.	Dit	wordt	in	2018	
verder	uitgebouwd.	

	Een	belangrijk	onderwerp	
was	ook	de	voorbereiding	op	
de	in	werking	treding	van	de	
wet	AVG.	Er	is	een	functiona-
ris	gegevensbescherming	
aangesteld	die	druk	doende	

is	om	het	onderwerp	bij	alle	betrokkenen	op	de	kaart	te	
zetten	en	beleid	te	maken	of	updaten.	Hierbij	moet	ons	wel	
van	het	hart	dat	de	invoering	van	deze	wet	nieuwe	druk	op	
medewerkers	legt,	zonder	dat	daarvoor	gecompenseerd	
wordt.	Overigens	geldt	dat	niet	alleen	voor	de	invoering	van	
deze	wet,	maar	ook	voor	andere	richtlijnen	vanuit	de	
overheid.	

In	2017	is	er	door	onze	scholen	twee	keer	deelgenomen	aan	
de	stakingen	die	door	PO	in	actie	werden	georganiseerd.	
Beide	keren	sloten	alle	scholen	hun	deuren	en	beide	keren	
heeft	het	bestuur	ervoor	gekozen	de	leerkrachten	door	
te	betalen	indien	vanuit	het	ministerie	ook	betaald	werd.	
Tegelijkertijd	is	de	bestuurder	in	de	organisatie	het	gesprek	
gestart	over	de	wijze	waarop	leerkrachten	de	werkdruk	
beter	hanteerbaar	kunnen	maken.

In	dit	verslag	treft	u	her	en	der	logo’s	van	onze	scholen	
aan.	Wanneer	u	daarop	klikt,	komt	u	vanzelf	terecht	op	de	
website	van	de	betreffende	school.	Neem	daar	vooral	een	
kijkje	want	u	zult	zien	dat	er	prachtige	dingen	gebeuren	
op	de	scholen	van	Prodas;	ondanks	de	enorme	werkdruk	
voor	leerkrachten.	Zij	verdienen	dan	ook	een	welgemeend	
compliment!

Jacqueline	Ketelaar
Bestuurder

http://www.bs-stbonifatius.nl
http://www.bs-zonnebloem.nl
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Investeren in onderwijskwaliteit
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	hoogbegaafdenonderwijs,	de	
taalklassen	voor	nieuwkomers	en	passend	onderwijs.	We	
investeren	in	de	kwaliteit	van	ons	personeel	met	behulp	
van	de	Prodas-academie,	managementconferenties,	
kwaliteitszorgsysteem	WMK	en	door	tijd	en	ruimte	
te	maken	voor	intervisiegroepen	en	professionele	

leergemeenschappen.	
Professionals	
komen	bij	elkaar	om	
ervaringen	uit	te	wisselen	en	van	elkaar	te	leren.	Vanuit	het	
strategisch	beleidsplan	dat	loopt	van	2014-2018	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.	
De	Raad	van	Bestuur	heeft	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	waarin	in	2017	geïnvesteerd	is.	

Onderwijskwaliteit

Programma + investering 2017

Impuls strategisch beleidsplan (€ 45.000) 
uitputting: €12.390 

Innovatiefonds (€ 100.000) 
uitputting: € 28.637 

Doelstelling en Voortgang

Om	de	vier	strategische	doelen	in	het	beleidsplan	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).	
Het	concretiseren	en	realiseren	van	de	strategische	doelen	betreft	
vier	thema’s:
1.	 Het	ontluikende	kind
2.	 Samenwerken	met	ouders
3.	 School	en	omgeving
4.	 Eigentijds	leren
Op	schoolniveau	is	het	moeilijk	om	de	uitputting	goed	in	beeld	te	
brengen.	De	kosten	zitten	verweven	in	de	schoolexploitatie.	Op	
schoolniveau	geven	we	inzicht	in	de	werkelijke	uitgaven	t.o.v.	de	
begroote	kosten	om	de	uitputting	te	bewaken.	Scholen	die	een	
nieuw	concept	ontwikkelen	maken	gebruik	van	dit	budget.	Dit	zijn	
de	Zeilberg,	de	Tijl	Uijlenspiegel,	‘t	Rendal,	de	Vonder.

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	2017	zijn	drie	pitchrondes	gehouden.	Die	hebben	ertoe	geleid	dat	

http://www.wegwijzervlierden.nl
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In Gesprek (€100.000)
uitputting: € 61.738 

Training weerbaarheid (€50.000) 
uitputting: € 47.621 

Investeren in opleiden (€60.000) 
uitputting: € 5000 

Strategisch huisvestingplan (p.m.)

aan	14	medewerkers	een	innovatiebedrag	is	toegekend	van	in	totaal	
€	113.780	.	Medewerkers	werken	aan	hun	projecten	en	hebben	tot	op	
heden	€28.637,-	daadwerkelijk	daaraan	uitgegeven.		Voorbeelden	zijn	
het	werken	met	virtual	en	augmented	reality	en	het	ontdekken	van	
een	nieuwe	manier	om	rekenonderwijs	vorm	te	geven.

In	Gesprek	is	een	traject	om	met	de	organisatie	en	haar	stakeholders	
(ouders,	leerlingen	en	leerkrachten)		te	komen	tot	een	breed	
gedragen	visie	op	toekomstbestendig	onderwijs	voor	stichting	
Prodas	en	vervolgens	te	komen	tot	een	passende	organisatie	
inrichting.	De	visie	is	in	2017	gereed	gekomen.	
Zie	voor	uitgebreide	informatie	pagina	13

In	2017	is	ingezet	op	de	ontwikkeling	van	leerkrachten	en	directeuren	
in	het	omgaan	met	ouders	die	grensoverschrijdend	gedrag	vertonen.
De	training	weerbaarheid	is	bedoeld	voor	alle	medewerkers.		
Al	een	flink	aantal	leerkrachten	heeft	inmiddels	deelgenomen	aan	de	
training	en	de	training	wordt	zeer	hoog	gewaardeerd.		

Managementvaardigheden	directeuren:	Er	is	een	aantal	individuele	
trainingen	afgesproken	met	directeuren	in	het	kader	van	de	F&B	
cyclus.	Tijdens	de	najaarsconferentie	2017	is	een	start	gemaakt	met	
een	management	development	traject	voor	directeuren.	Uitvoering	
van	het	traject	start	in	januari	2018.

Het	uitvoeren	van	concrete	acties	benoemd	als	‘laaghangend	fruit’

Eindopbrengsten
In	tegenstelling	tot	eerdere	jaren	worden	scores	niet	
meer	afgezet	tegen	het	landelijk	gemiddelde,	maar	kijkt	
de	inspectie	alleen	naar	de	score	ten	opzichte	van	de	
ondergrens.	Dit	doet	zij	omdat	zij	het	toezicht	op	scholen	
in	een	breder	kader	wil	gaan	zien.	Er	zijn	meer	zaken	van	
belang	in	de	bepaling	of	een	school	goede	kwaliteit	levert,	
dan	alleen	de	eindopbrengst	in	groep	acht.	De	Raad	van	
Bestuur	van	Stichting	Prodas	is	erg	blij	met	deze	opstelling	
en	uitspraak.	Zij	is	het	met	de	inspectie	eens	dat	breder	
gekeken	moet	worden	als	het	gaat	om	kwaliteit.	Zij	is	dan	
ook	tevreden	als	de	resultaten	van	de	eindtoets	‘voldoende’	
zijn.	Het	streven	voor	de	RvB	is	niet	perse	‘goed’	of	zelfs	
‘excellent’,	zeker	niet	als	dat	oordeel	alleen	afhangt	van	de	
eindtoets.	Het	streven	naar	een	goede	beoordeling	van	de	
inspectie,	die	gebaseerd	wordt	op	het	functioneren	van	
de	totale	school,	vindt	zij	veel	belangrijker.	Zoals	in	het	
overzicht	van	Prodas	te	zien	is,	scoren	in	2017	drie	scholen	
onder	de	ondergrens.	De	andere	21	scholen	scoren	daar	
boven;	iets	om	trots	op	te	zijn!

http://www.bs-gerardus.nl
http://www.bswillibrordus.nl
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2017     

School Score Score Score Ruwe score 2017 % gewogen  ondergrens
 2014 2015 2016  leerlingen 

Antoniusschool	 543,0	 539,4	 539,9	 540,0	 1,0	 535,1

Gerardusschool	 537,1	 536,7	 537,7	 539,5	 3,0	 534,8

Wegwijzer	 533,3	 532,7	 532,1	 538,8	 2,0	 534,9

Peelparel	 534,6	 540,6	 539,9	 538,4	 1,0	 535,1

D’n	Bogerd	 538,3	 538,1	 535,1	 537,0	 4,0	 534,6

St.	Jozef	 537,3	 538,6	 539,4	 536,9	 9,0	 533,9

Voordeldonk	 536,1	 537,6	 537,0	 536,2	 2,0	 534,9

t	Rendal	 535,3	 532,3	 539,3	 535,8	 2,0	 534,9

St.	Bonifatius	 535,5	 535,1	 534,1	 535,6	 4,0	 534,6

Zeilberg	 533,3	 538,4	 537,1	 535,6	 6,0	 534,3

Zonnebloem	 533,2	 536,5	 530,0	 535,6	 9,0	 533,9

Willibrordus	D	 537,7	 535,5	 534,3	 535,4	 10,0	 533,7

het	Talent	 533,5	 533,1	 538,3	 535,3	 14,0	 533,1

Tijl	Uilenspiegel	 535,3	 538,9	 535,2	 535,3	 5,0	 534,5

De	Vonder	 533,4	 535,1	 533,4	 536,4	 8,0	 534

Heiakker	 536,9	 535,5	 532,7	 535,0	 5,0	 534,5

LeerRijk	 536,2	 537,1	 535,3	 534,5	 7,0	 534,2

Piramide		 535,5	 536,8	 533,4	 532,8	 19,0	 532,3

Maria	route	8	 538,9	 536,7	 206,0	 216,8	 4,0	 200,6

St.	Lambertus	IEP	 539,7	 533,3	 533,5	 89,0	 3,0	 79,6

t	Lover	IEP	 537,9	 534,5	 534,3	 79,0	 22,0	 76,6

Willibrordus	N	IEP	 536,9	 538,1	 536,8	 75,4	 4,0	 79,4

Diamant	Iep	 530,6	 529,9	 86,0	 73,2	 33,0	 74,9

De	Ratelaar	IEP	 -	 533,6	 533,7	 66,0	 10,0	 78,5

De	scholen	die	dit	jaar	onder	de	ondergrens	scoorden	zijn	
Willibrordus	Neerkant,	De	Diamant	en	De	Ratelaar.	Van	
deze	scholen	werd,	ondanks	fikse	inzet	door	leerkrachten,	
directeuren	en	externe	begeleiders	vanaf	begin	van	het	
schooljaar,	al	verwacht	dat	de	ondergrens	niet	gehaald	zou	
worden.	De	eind	adviezen	die	eerder	door	de	scholen	aan	
de	kinderen	gegeven	zijn,	waren	conform	de	uitslag	van	de	
eindtoets.	De	scholen	verwachten	alle	drie	dat	zij	volgend	
jaar	beter	scoren	gezien	de	resultaten	die	de	kinderen	in	

groep	zeven	nu	behalen.	Dit	blijft	echter	spannend	doordat	
ook	die	groepen	weer	klein	zijn	en	ook	hier	kinderen	met	
minder	cognitief	vermogen	de	eindscore	mede	bepalen.

http://bsleerrijk.nl
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Ieder	jaar		stelt	de	Raad	van	Bestuur	van	Prodas	zich	
doel	stellingen	die	zij	dat	jaar	wil	bereiken.	De	beleids-
agenda	en	de	begroting	worden	daarop	afgestemd.	De	
doelstellingen	leveren,	soms	direct	en	soms	indirect		een	
bijdrage	aan	de	kwaliteit	van	onderwijs.	In	het	schema	
hieronder	kunt	u	lezen	aan	welke	doelstellingen	Prodas	in	
2017		gewerkt	heeft.	

Hoewel	onderstaande	lijst	lang	is	
waren	er	voor	de	RvB	in	2017	2	thema’s	
die	specifiek	om	aandacht	vroegen;	
Organisatieontwikkeling	In	Gesprek	
en	het	Tevredenheidsonderzoek.	Deze	
thema’s	worden	in	aparte	paragrafen	hieronder	verder	
uitgewerkt.	

Voortgang beleidsdoelstellingen 
Raad van Bestuur 2017

Doelstelling RvB

Onderwijskwaliteit

Stichting	Prodas	staat	garant	
voor	eigentijds	onderwijs	met	
oog	voor	vernieuwingen.

Stichting	Prodas	hecht	aan	
goede	beheersing	van	de	
basisvaardigheden.

Stichting	Prodas	haalt	het	
optimale	uit	kinderen	en	verzorgt	
een	passend	onderwijsaanbod.

Stichting	Prodas	is	betrokken	bij	
het	kind	en	biedt	het	een	veilige	
en	vertrouwde	omgeving.

Scholen	van	Prodas	hebben	een	
duidelijke	visie	op	onderwijs	en	
een	herkenbare	identiteit.

Stichting	Prodas	hanteert	een	
systeem	voor	kwaliteitsborging.

Voortgang

Voor	de	zomer	is	de	visie	op	eigentijds	onderwijs	voor	Prodas	gereed	
gekomen.	Sindsdien	richt	In	gesprek	zich	op	de	vraag	wat	dit	betekent	voor	de	
organisatiestructuur,	de	visie	op	leiderschap	en	professionalisering	en	de	visie	
op	kwaliteit	van	onderwijs.	De	RvB	ontvangt	in	maart	2018	een	advies	van	een	
werkgroep	van	directeuren	over	de	organisatiestructuur.	

Uit	het	4-jaarlijkse	tevredenheidsonderzoek	komt	naar	voren	dat	alle	
betrokkenen	(zowel	ouders,	leerlingen	als	medewerkers)	tevreden	zijn	over	de	
wijze	waarop	vorm	gegeven	wordt	aan	eigentijds	onderwijs.	

21	Scholen	hebben	naar	tevredenheid	gescoord.	Zie	voor	een	overzicht	en	een	
analyse	pagina	9

Op	alle	scholen	van	Prodas	wordt	een	zgn.	‘warme	overdracht’	van	leerlingen	naar	
VO	verzorgd.	Dit	betekent	dat	de	leerkracht	van	groep	8	contact	heeft	met	de	
nieuwe	school	om	belangrijke	informatie	uit	te	wisselen.	

Er	is	in	2017	één	klacht	ingediend.	Deze	werd	deels	gegrond	verklaard.	Op	
basis	daarvan	heeft	de	stichting	het	beleid	toelaten,	verwijderen	en	schorsen	
aangepast.			

De	Inspectie	heeft	positief	geoordeeld	over	de	veiligheid	op	de	bezochte	scholen.	

De	bestuursmonitor	laat	zien	dat	identiteit	op	alle	scholen	duidelijk	herkenbaar	
is.

De	systematiek	WMKis	geëvalueerd.	Conclusie	is	dat	alle	scholen	verder	willen	
met	het	instrument.	De	RvB	gaat	de	bovenschoolse	module	inzetten	om	ook	op	
stichtingsniveau	de	kwaliteitscyclus	goed	te	kunnen	doorlopen	in	lijn	met	het	
inspectietoezicht.

http://www.antonius-heusden.nl
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Organisatie-ontwikkeling

Bij	Stichting	Prodas	is	‘Ruimte	
voor	verschillen’	een	vaste	
waarde.

Bij	Stichting	Prodas	is	
structureel	aandacht	voor	
communicatie.	

Personeel

Bij	Stichting	Prodas	is	
personeel	de	belangrijkste	
kwaliteitsfactor.

Medewerkers	zijn	tevreden	over	
Prodas	als	werkgever.

Bij	Stichting	Prodas	is	aandacht	
voor	ziekte	én	herstel	van	
medewerkers.	

Stichting	Prodas	hecht	belang	
aan	balans	(leeftijd	en	geslacht)	
in	haar	personeelsbestand.

Alle	scholen	denken	na	over	de	wijze	waarop	het	onderwijs	zich	kan	ontwikkelen	
van	klassikaal	naar	meer	gericht	op	de	capaciteiten	van	het	kind.	De	ene	school	is	
verder	in	deze	ontwikkeling	dan	de	andere.	

2	Scholen	werken	specifiek	aan	‘het	op	orde	brengen	van	de	basis’.
2	scholen	zijn	in	17-18	gestart	met	een	visietraject	in	het	kader	van	concept-
ontwikkeling,	5	scholen	doen	dat	in	18-19.
De	overige	scholen	werken	conform	schoolplan	aan	hun	doelstellingen.	

In	2016	is	een	organisatiebreed	communicatiebeleid	opgesteld.	In	2017	is	daar	
uitvoering	aan	gegeven.	Zo	is	in	het	kader	van	de	interne	communicatie	een	
intranetomgeving	ontwikkeld	en	gevuld	en	zijn	redacteuren	opgeleid.	Aan	
imago-ontwikkeling	is	gewerkt	door	elke	school	te	voorzien	van	een	bordje	bij	de	
ingang	‘een	Prodas-school’	(imago).
Er	is	gewerkt	aan	de	ontwikkeling	van	een	nieuwe	Prodas	website	die	als	basis	zal	
gaan	dienen	voor	de	nieuw	te	ontwikkelen	websites	van	alle	scholen.

Een	aantal	onderdelen	van	strategisch	HR	beleid	is	ontwikkeld	(zoals	rond	
mobiliteit,	verzuimbegeleiding,	gesprekkencyclus).	Op	een	aantal	onderwerpen	
wordt	nog	beleid	geschreven.	Dit	krijgt	vorm	aan	de	hand	van	een	vertaling	van	
de	nieuw	geformuleerde	visie.	Een	werkgroep	met	directeuren	geeft	hier	samen	
met	P&O	in	schooljaar	17-18	vorm	en	inhoud	aan.

Uit	het	tevredenheidsonderzoek	komt	naar	voren	dat		medewerkers	van	
Prodas	op	algemene	tevredenheid	een	8,5	scoren.	Dat	is	gelijk	aan	de	landelijke	
benchmark.	92%	van	de	medewerkers	geeft	aan	tevreden	te	zijn	over	het	werk.
Uit	de	resultaten	blijkt	dat	de	werkdruk,	waaronder	ook	de	administratieve	last,	
als	groot	wordt	ervaren.	Meer	informatie	hierover	volgt	op	pagina	13

Het	verzuimpercentage	over	2017	was	5,86%	Hoewel	Prodas	de	afgelopen	jaren	
een	verzuimpercentage	had	dat	onder	het	landelijk	gemiddelde	lag,	verdient	het	
verzuim	wel	aandacht.	Het	verzuimpercentage	stijgt	vooral	door	een	toename	
van	de	gemiddelde	verzuimduur.	Bij	mogelijke	maatregelen	wordt	gekeken	naar	
een	relatie	met	de	ervaren	werkdruk.	

Hieraan	is	nog	geen	actieve	aandacht	besteed.	Het	thema	wordt	onderdeel	van	
het	strategisch	personeelsplan.

http://www.bszeilberg.nl
http://www.hetlover.nl
http://www.bs-someren-heide.nl
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Bij	Stichting	Prodas	werkt	
iedereen	aan	de	eigen	
ontwikkeling

Financiën

De	begroting	+	meerjaren-
begroting	is	een	financiële	
weergave	van	beleidsmatige	
doelstellingen.

De	RvB	werkt	structureel	samen	
met	de	relevante	belanghouders	
om	tot	toekomst	bestendige	
huisvesting	te	komen	in	Deurne,	
Asten	en	Someren.

Samenwerking met stakeholders

Stichting	Prodas	is	betrokken	bij	
haar	belanghouders

Stichting	Prodas	hecht	aan	een	
betekenisvolle	samenwerking	
met	GMR

Stichting	Prodas	gebruikt	
input	van	belanghouders	bij	
planvorming.	(responsieve	
organisatie).

Stichting	Prodas	betrekt	
belanghouders	bij	het	onderwijs.

Uiteraard	is	via	de	Prodas-academie	zoals	altijd	aandacht	besteed	aan	
opleiding	en	ontwikkeling	van	leerkrachten.	We	zijn	gestart	met	het	toelaten	
van	externe	cursisten	van	collega-besturen.	De	post	HBO	opleiding	tot	interne	
begeleider,	specialist	jonge	kind	en	talentbegeleider	hebben	we	in	company	
aan	kunnen	bieden.	In	2017	is	veel	aandacht	besteed	aan	de	introductie	van	
Talentmanager.	Via	dit	platform	zijn	de	opleidingen	die	we	aanbieden	voor	alle	
medewerkers	overzichtelijk	te	zien	en	is	inschrijven	gemakkelijk.	Bij	de	inkoop	
van	opleidingen	is	rekening	gehouden	met	de	niveaus	van	bekwaamheid.	
De	komende	tijd	zal	nog	meer	worden	gekeken	naar	de	aansluiting	van	het	
aanbod	op	de	ontwikkeling	van	medewerkers.	

De	begroting	inclusief	meerjarenprognose	is	goedgekeurd	door	de	RvT.	
Jaarrekening	en	jaarverslag	zijn	goedgekeurd	door	de	RvT	en	accountant.

IHP	Asten	is	goedgekeurd	door	de	gemeenteraad	Asten	onder	voorbehoud	van	
beantwoording	van	vragen	in	een	motie.	Dit	betekent	dat	er	de	komende	jaren	
nieuwbouw	en	herbouw	plaats	gaat	vinden	in	Asten.	In	plaats	van	vijf	school	
gebouwen	van	Prodas,	zullen	dat	er	drie	worden.	
Ook	in	de	gemeenten	Deurne	en	Someren	is	er	sprake	van	een	verouderd	en	
door	krimp,	deels	leegstaand	gebouwenbestand.		Prodas	heeft	in	overleg	met	
de	verantwoordelijke	beleidsambtenaar	een	aanvraag	gedaan	bij	gemeente	
Someren	om	een	IHP	traject	te	starten.	Hiermee	wordt	in	2018	gestart.	
IHP	Deurne	is	nog	niet	gestart,	maar	is	wel	onderwerp	van	gesprek	met	de	
gemeente.
Verder	is	besloten	het	bestuurskantoor	te	verhuizen	naar	de	Antoniusschool	in	
Heusden	omdat	daar	leegstand	heerst.	Dit	zal	in	2018	gebeuren.	
De	voorbereidende	werkzaamheden	hiertoe	zijn	aangevangen.

De	ouders	van	Prodas	scoren	een	algemene	tevredenheid	van	7.7.	dat	is	
gelijk	aan	de	benchmark.	De	leerlingen	van	Prodas	scoren	een	algemene	
tevredenheid	een	8.1.	Dat	is	0.1	lager	dan	de	benchmark	Meer	informatie	
hierover	volgt	in	pagina	13

De	GMR	en	RvB	zijn	beide	tevreden	over	de	samenwerking.	In	het	jaarverslag	
GMR,	dat	verder	op	in	dit	verslag	te	vinden	is,	leest	u	daar	meer	over.	

Het	traject	In	Gesprek	dient	er	bij	uitstek	voor	om	belanghouders	mee	te	laten	
praten	over	(on)	mogelijkheden	in	de	ontwikkeling	van	het	onderwijs.	Brainport	
en	Pabo	de	Kempel	zijn	partners	waarmee	Prodas	regelmatig	in	overleg	treedt	
over	de	toekomst	van	het	onderwijs.

Op	scholen	worden	regelmatig	gasten	uitgenodigd	om	de	buitenwereld	ook	bij	
de	school	te	betrekken.		
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In Gesprek
In	december	2016	is	het	programma	In	Gesprek	gestart.	
Aanleiding	voor	het	starten	van	dit	programma	was	het	
grote	aantal	complexe	vraagstukken	dat	we	op	ons	af	
zagen	komen.	Hoe	ziet	het	onderwijs	in	de	toekomst	er	uit?	
Wat	vraagt	dat	van	ons?	Hoe	kunnen	we	onze	organisatie	
zodanig	inrichten	dat	we	antwoord	kunnen	geven	op	al	
deze	vragen?	

In	plaats	van	als	bestuur	aan	de	slag	te	gaan	met	al	deze	
vraagstukken	en	antwoorden	te	formuleren,	is	expliciet	
gekozen	voor	een	andere	benadering:	zoeken	naar	
antwoorden	door	met	elkaar	in	gesprek	te	gaan,	op	alle	
niveaus	van	de	organisatie	en	met	onze	omgeving.Net	voor	
de	zomervakantie	van	2017	is	de	nieuwe	visie	van	Prodas	
gepresenteerd	aan	alle	medewerkers.	Deze	hernieuwde	
visie	kwam	tot	stand	na	uitgebreide	gesprekken	met	
leerlingen,	ouders,	leerkrachten	en	directeuren.	Tijdens	de	
Prodas	dag	in	maart	hebben	alle	medewerkers	van	Prodas	
met	elkaar	gesproken	over	belangrijke	thema’s	voor	het	
onderwijs.	Alle	verzamelde	informatie	heeft	geleid	tot	vijf	
elementen	die	gezamenlijk	de	visie	van	Prodas	vormen.	
(deze	vind	je	in	de	inleiding	van	dit	verslag).

Na	de	zomer	is	een	werkgroep	van	directeuren	en	het	
Hoofd	P&O	aan	de	slag	
gegaan	met	de	opdracht	om	
een	voorstel	te	doen	voor	een	
organisatiestructuur	die	past	
bij	de	nieuwe	visie.	Ook	is	er	een	
filmpje	geproduceerd	dat	de	
organisatie	handvatten	biedt	bij	
het	werken	met	de	nieuwe	visie.	

Tevredenheidsonderzoek
	In	de	afgelopen	periode	oktober/november	heeft	Stichting	
Prodas	het	4-jaarlijkse	tevredenheidsonderzoek	onder	
leerlingen,	ouders	en	medewerkers	uitgevoerd.	

LTO
Van	alle	deelnemende	leerlingen	van	de	scholen	van	
Stichting	Prodas	hebben	1852	leerlingen	de	vragenlijst	
ingevuld.

Over	het	algemeen	zijn	de	leerlingen	van	de	scholen	
van	Stichting	Prodas	redelijk	tevreden	met	hun	school.	
Leerlingen	zijn	zeer	tevreden	over	de	hoofdaspecten:	
leerkracht	en	sociaal-emotioneel.

Over	de	voorzieningen	zijn	de	leerlingen	matig	tevreden.	
Het	hoofdaspect	scoort	gelijk	aan	de	benchmark	primair	

onderwijs	en	komt	in	de	prioriteitenmatrix	naar	voren	als	
een	verbeterpunt	met	minder	hoge	prioriteit.	De	leerlingen	
geven	aan	dat	er	op	school	regelmatig	geen	computer	vrij	is	
als	ze	er	één	nodig	hebben	en	dat	de	wc’s	meestal	vies	zijn.	
Verder	zien	we	dat	de	
leerlingen	aangeven	dat	ze	
regelmatig	zenuwachtig	
zijn	als	ze	een	toets	moeten	
maken.	Ook	geeft	24%	van	
de	leerlingen	aan	dat	er	in	
hun	groep	gepest	wordt.

MTO
Van	de	449	medewerkers	van	de	scholen	van	Stichting	
Prodas	die	een	uitnodiging	hebben	ontvangen,	hebben	381	
medewerkers	de	vragenlijst	ingevuld.	Dit	levert	een	respons	
op	van	85%.

De	medewerkers	van	de	scholen	van	Stichting	Prodas	geven	
aan	over	het	algemeen	zeer	tevreden	te	zijn	met	hun	werk.	
Ze	voelen	zich	zeer	betrokken	bij	hun	school	en	bij	hun	team.	
Naast	deze	‘algemene	tevredenheid	en	betrokkenheid’	
zijn	de	medewerkers	ook	zeer	tevreden	over	de	sfeer,	het	
onderwijs	en	de	inhoud	van	het	werk.

Werkdruk
We	zien	dat	de	medewerkers	ontevreden	zijn	over	de	
werkdruk.	Het	hoofdaspect	scoort	gelijk	aan	de	benchmark	
primair	onderwijs	en	komt	in	de	prioriteitenmatrix	naar	
voren	als	een	verbeterpunt	met	hoge	prioriteit.	Binnen	
het	hoofdaspect	werkdruk	zijn	medewerkers	ontevreden	
over	vrijwel	alle	onderscheiden	deelaspecten.	Vooral	
over	de	mentale	inspanning	die	hun	werk	vergt,	de	mate	
waarin	ze	toekomen	aan	de	voorbereiding	van	hun	lessen/
correctiewerk	en	de	tijd	die	ze	hebben	om	leerlingen	die	
extra	zorg	nodig	hebben	te	begeleiden	zijn	de	medewerkers	
ontevreden.

OTO
50%	van	de	ouders	heeft	deelgenomen	
aan	het	tevredenheidsonderzoek.	
Voorop	staat	dat	ouders	redelijk	
tevreden	zijn	over	de	scholen	van	
Stichting	Prodas.	Ze	beoordelen	
de	scholen	met	een	gemiddeld	
rapportcijfer	van	7.7.	Deze	score	is	gelijk	
aan	de	benchmark	Primair	onderwijs.	
Met	name	over	de	begeleiding,	schoolleiding/directie,	
algemene	ontwikkeling,	onderwijs,	voorzieningen,	sfeer	en	
de	leerkracht	zijn	de	ouders	(zeer)	tevreden.

http://www.bs-neerkant.nl
http://www.ratelaardeurne.nl
http://www.bsvoordeldonk.nl
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Relatief	veel	ouders	geven	aan	dat	ze	de	indruk	hebben	
dat	leerlingen	met	gedrags-,	motivatie-	en	leerproblemen	
onvoldoende	extra	aandacht	krijgen.	De	onvrede	lijkt	mede	
naar	voren	te	komen	doordat	ouders	vinden	dat	er	in	de	
klas	van	hun	kind	teveel	leerlingen	zitten.	Daarnaast	geven	
relatief	veel	ouders	aan	dat	hun	zoon/dochter	wel	eens	
gepest	wordt.	Ook	zijn	relatief	veel	ouders	van	mening	dat	
de	school	van	hun	kind	geen	goede	sportfaciliteiten	heeft.	

Overwegingen RvB
De	Raad	van	Bestuur	is	tevreden	met	de	uitkomsten	van	alle	
drie	de	onderzoeken.	Op	de	hoofdcategorieën	scoren	we	
hoger	dan	de	benchmark	PO.	Met	name	zijn	we	trots	op	de	
oudertevredenheid	over	de	leerkrachten;	het	onderzoek	laat	
zien	dat	ons	primaire	proces	op	orde	is	en	dat	de	kwaliteit	
van	onze	medewerkers	als	goed	ervaren	wordt.		

Maar	een	tevredenheidsonderzoek	is	er	niet	alleen	om	
bevestiging	te	krijgen	over	wat	goed	gaat.	We	willen	vooral	
ook	leren	van	de	leer-	en	verbeterpunten;	dat	leerlingen	
de	hygiëne	als	slecht	beoordelen	trekken	wij	ons	aan;	in	de	
aanbesteding	schoonmaak	die	momenteel	uitgeschreven	
wordt,	zullen	we	dit	punt	expliciet	benoemen.	

Het	probleem	rondom	computers	is	ons	niet	onbekend.	Het	
speelt	in	het	complete	onderwijsveld	en	zal	de	komende	
jaren	een	steeds	grotere	uitdaging	worden.	Niet	alleen	
op	stichtingsniveau	maar	ook	op	landelijk	ministerieel	
niveau	zal	hiervoor	aandacht	gevraagd	en	gegeven	moeten	
worden.		

De	werkdruk	is	een	zorgelijk	punt.	Leerkrachten	geven	
massaal	aan	de	werkdruk	te	hoog	te	vinden.	Zij	maken	zich		
zorgen	en	met	hen	de	Raad	van	Bestuur.	Binnen	Prodas	
is	er	al	een	werkgroep	van	directeuren	actief	rondom	
het	thema	werkdruk.	Ook	heeft	één	van	onze	scholen	
meegewerkt	aan	‘Operatie	Regels	Ruimen’	wat	geresulteerd	
heeft	in	een	handreiking	van	het	ministerie	betreffende	
het	verminderen	van	de	administratieve	lasten.	Niet	
alleen	op	schoolniveau,	maar	ook	als	totale	Stichting	gaan	
we	bekijken	hoe	wij	zelf	de	administratieve	last	kunnen	
verminderen.	Gezien	de	uitkomsten	van	het	onderzoek	
zullen	we	in	de	werkgroep	werkdruk	bespreken	op	welke	
wijze	het	thema	een	extra	impuls	krijgt.	

Ten	aanzien	van	de	oudertevredenheid	vindt	de	Raad	van	
Bestuur	de	(relatieve)	ontevredenheid	over	extra	aandacht	
voor	zorgleerlingen	en	de	grote	klassen	opvallend.	In	
vergelijking	met	andere	stichtingen	verwijzen	wij	veel	naar	
het	SBO.	Daarnaast	hebben	wij	een	continuum	van	zorg	in	
eigen	beheer	van	SBO	tot	en	met	hoogbegaafdenonderwijs.	
Ook	het	expertisenetwerk	is	gericht	op	de	ondersteuning	
van	zorgleerlingen.	Wij	zullen	dan	ook	nader	analyseren	
waar	de	ontevredenheid	van	ouders	in	dit	kader	vandaan	
komt	en	wat	wij	er	aan	kunnen	doen.

24%	van	de	leerlingen	geeft	aan	dat	er	in	hun	klas	wel	eens	
gepest	wordt,	ook	ouders	geven	aan	dat	hun	kind	wel	eens	
gepest	wordt.	De	Raad	van	Bestuur	zal	de	rapportages	per	
school	hierop	analyseren	en	met	de	betreffende	scholen	in	
gesprek	gaan	over	verbetermogelijkheden.	Wat	betreft	de	
sportfaciliteiten	hopen	wij	met	de	gemeenten	het	goede	
gesprek	te	kunnen	voeren.

http://www.rendal.nl
http://www.peelparel.nl
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Formatie op bestuurskantoor per 31-12

Raad van Bestuur

Bestuurssecretaris

Medewerker communicatie

Receptioniste

Hoofd financiën

Medewerker FZ

Hoofd P&O

Adviseur P&O

Medewerker PSA

Medewerker ICT

Manager 0-12

Beleidsmedewerker onderwijs

Adviseur Arbo en privacy

Totaal

Formatie op scholen

Directeuren

Locatieleider

Leerkracht

Onderwijsassistent

Administratief medewerker

Conciërge

Schoonmaker

Overige functies

Totaal scholen

Eindtotaal Prodas

 WTF 2016 

 2,00

0,75

0,80

0,81

0,80

2,17

0,97

2,18

2,68

2,00

0,20

0,50

15,86

WTF 2016

15,31

5,80

262,94

10,59

6,22

4,96

5,39

6,59

317,80

333,66

 WTF 2017 

 1,00

0,85

0,80

1,00

0,80

1,4

1,00

2,30

1,90

1,80

0,20

0,60

1,00

14,65

WTF 2017

16,8

4,4

260

11,93

5,87

5,87

4,12

3,63

312,62

327,27

Personele ontwikkelingen in cijfers

Ten aanzien van het onderwerp personeel is een aantal 
ontwikkelingen van belang. Allereerst het hogere 
ziekteverzuim. De afgelopen jaren zien we met name het 
langdurend verzuim toenemen. Dit is overigens ook een 
landelijke trend. Omdat hierbij naar alle waarschijnlijkheid 
een aantal factoren een rol spelen (zoals werkdruk, al dan 
niet verhoogd door Passend Onderwijs, de veranderende 
rol van de leerkracht, de hoge gemiddelde leeftijd van 
ons personeelsbestand),  zijn we in 2018, samen met onze 
arbodienst, gestart met een analyse van het verzuim. De 

Personele ontwikkelingen

resultaten daarvan zijn bepalend voor een aanpak voor het 
realiseren van duurzame inzetbaarheid.

Per 1 januari 2017 is het eigen risico dragerschap voor de 
WGA van Prodas geëindigd en is Prodas teruggekeerd in 
het publieke bestel. Dit betekent dat Prodas per 1 januari 
2020 opnieuw eigen risicodrager kan worden. Om een juiste 
afweging te kunnen maken voor deze keuze, zal begin 2019 
een analyse gemaakt moeten worden.

http://www.bs-tijluilenspiegel.nl
http://www.bsdevonder.nl
http://www.heiakker.nl
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Verzuimpercentage naar leeftijdscategorie
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Verzuim

In	2017	is	de	formatie	met	zo’n	7	fte	gedaald.	Deels	door	
medewerkers	die	met	pensioen	zijn	gegaan,	deels	door	
beëindiging	om	een	andere	reden.	Om	te	voorkomen	dat	
Prodas	geconfronteerd	wordt	met	de	lasten	van	WW-

uitkeringen,	wordt	voor	iedere	beëindiging	waarbij	dat	
aan	de	orde	is	de	zogenoemde	instroomtoets	bij	het	
Participatiefonds	gedaan.	In	2017	zijn	uit	instroomtoetsen	
geen	toewijzingen	voortgekomen.
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 2018 2019 2020 2021 2022

Totaal	aantal	fte	 320,25	 315,17	 312,44	 310,16	 302,71

Formatieprognose
Met	de	formatiegegevens	van	1	januari	2018	als	
uitgangspunt,	kunnen	we	voor	de	komende	jaren	de	
volgende	prognose	geven	voor	de	totale	formatie:

De	prognoses	voor	de	jaren	2018	tot	en	met	2022	zijn	
gedaan	op	basis	van	uitstroom	bij	het	bereiken	van	de	
AOW-gerechtigde	leeftijd	van	het	huidige	personeel.	Tussen	
1	januari	2018	en	1	januari	2022	bereikt	in	totaal	18	fte	de	
AOW-gerechtigde	leeftijd.	13,2	fte	daarvan	is	leerkracht.	
Dat	is	5%	van	ons	huidige	aantal	fte	aan	leerkrachten.	In	
diezelfde	periode	daalt	het	leerlingaantal	met	zo’n	1,3%.	
Daaruit	kunnen	we	concluderen	dat	we	in	ieder	geval	
ruimte	hebben	voor	instroom	van	leerkrachten.

Deze	berekeningen	zijn	allemaal	gedaan	op	basis	van	de	
AOW-gerechtigde	leeftijd.	In	de	praktijk	gaan	medewerkers	
vaak	eerder	met	pensioen.	Bovendien	stromen	ieder	jaar	
ook	nog	leerkrachten	uit	om	andere	redenen	(zoals	ontslag,	
al	dan	niet	op	eigen	verzoek).

Deze	prognoses	maken	duidelijk	dat	Prodas	over	2	tot	4	
jaar	veel	nieuwe	leerkrachten	zal	moeten	werven.	Met	een	
landelijk	lerarentekort	in	aantocht	dient	Prodas	op	korte	
termijn	te	investeren	in	goed	werkgeverschap.	Het	gaat	erg	
belangrijk	worden	om	startende	leerkrachten	aan	ons	te	
binden.	Zaken	als	goede	loopbaan-	en	opleidingstrajecten	
helpen	daarbij.

Vervangingen
Sinds	augustus	2015	vullen	we	vervanging	op	scholen	in	
met	medewerkers	met	een	min-max	contract	uit	onze	
eigen	vervangerspool.	Deze	medewerkers	krijgen	een	
contract	voor	de	duur	van	een	jaar.	Tijdens	hun	tijdelijk	
contract	in	de	pool	worden	vervangers	beoordeeld	en	
bij	een	goede	beoordeling	krijgen	zij	na	ongeveer	2	jaar	
een	vaste	benoeming.	Vanaf	dat	moment	mogen	zij	ook	
solliciteren	op	reguliere	banen	op	de	scholen	van	Prodas.

Ieder	jaar	wordt	voor	de	zomer,	aan	de	hand	van	de	inzet	van	
vervangers	in	het	afgelopen	jaar,	beoordeeld	hoe	groot	de	
pool	kan	zijn	in	het	volgende	schooljaar.

Het	schooljaar	2017-2018	zijn	we	gestart	met	31	leerkrach-
ten	in	een	min	max	contract.	Deze	hebben	allemaal	een	
minimale	aanstelling	van	0,4	fte.	Over	heel	2017	is	11,2	fte	
ingezet	aan	contracten	van	0,4.	Dat	betekent	gemiddeld	28	
personen.

In	totaal	is	in	2017	20,15	fte	ingezet	aan	vervanging.	Dat	is	
7,75%	van	het	totale	aantal	fte	onderwijzend	personeel.	Het	
ziekteverzuim	inclusief	zwangerschapsverlof	bedroeg	over	
2017	6,67%.	
Uitgaande	van	een	ongeveer	gelijk	ziekteverzuim,	kan	de	
pool	voor	schooljaar	2018-2019	gestart	worden	met	een	
gelijk	aantal	medewerkers.

In	2017	zijn	we	wel	een	aantal	keren	geconfronteerd	met	
een	tekort	aan	vervangers.	Enerzijds	door	veel	griepgevallen	
in	de	eerste	maanden,	anderzijds	door	een	toenemende	
vraag	naar	vervangers	voor	scholingsdagen	van	vaste	
medewerkers.	Om	de	personeelslasten	in	de	hand	te	
houden,	moeten	we	met	elkaar	in	gesprek	over	hoe	we	hier	
mee	om	kunnen	gaan.

Het	leerlingaantal	lijkt	zich	te	stabiliseren.

Dat	betekent	dat	de	Rijksbekostiging	meer	zal	aansluiten	
bij	het	leerlingaantal	en	we	niet	meer	de	financiële	buffer	
van	de	t-1	bekostiging	in	de	begroting	hebben.	Een	goede	
personeelsplanning	is	dan	ook	essentieel.

De	formatieprognoses	laten	zien	dat	we	de	komende	jaren	
vacatureruimte	zullen	hebben.	Met	een	lerarentekort	
in	aantocht,	is	goed	werkgeverschap	(een	aantrekkelijk	
arbeidsvoorwaardenpakket)	belangrijk	om	nieuwe	
medewerkers	aan	ons	te	kunnen	binden.

Als	laatste	kan	worden	geconcludeerd	dat	de	vervangings-
behoefte	van	Prodas	toeneemt.	Deze	toename	zorgt	voor	
een	toename	van	de	omvang	van	de	vervangingspool.	
Daarbij	is	het	essentieel	om	de	totale	loonkosten	in	de	hand	
te	houden.	Om	dat	te	doen	is	het	terugdringen	van	het	
ziekteverzuim	een	speerpunt.	

http://www.bsdediamant.nl
http://www.stlambertus.nl
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Raad van Bestuur
Onder	het	bestuur	van	Stichting	Prodas	ressorteren	één	
speciale	school	voor	basisonderwijs	op	twee	locaties	en	
24	scholen	voor	basisonderwijs.	Prodas	kent	katholiek,	
protestant-christelijk	en	algemeen	bijzonder	onderwijs.	
De	Raad	van	bestuur	bestond	in	2017	uit:

			
Jacqueline	Ketelaar	 Sjaak	Ghielen
Voorzitter RvB  Lid RvB

Met	ingang	van	1	augustus	2017	is	dhr.	Ghielen	met	
pensioen	gegaan.	

Governance

Klachten
Er	is	in	2017	één	klacht	ingediend	bij	de	commissie	
onderwijsgeschillen.	De	klacht	is	deels	gegrond	verklaard	
en	heeft	geleid	tot	aanpassing	van	het	beleid	Toelaten,	
verwijderen	en	schorsing.	

Raad van Toezicht
Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht

Samenstelling
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	capaciteit	om	elk	onderwerp	te	kunnen	aanpakken.	
Dat	betekent	ook	dat	er	geen	portefeuilleverdeling	is;	alle	
leden	praten	over	elk	onderwerp	mee.	In	het	afgelopen	jaar	
heeft	de	Raad	van	Toezicht	besloten	om	het	aantal	leden	
uit	te	breiden	naar	zes.	Redenen	hiervoor	zijn	de	toename	
van	het	aantal	activiteiten	en	het	geplande	vertrek,	wegens	
voltooien	van	zittingstermijn,	van	enige	leden.	
De	samenstelling	per	31-12-2017

Naam

drs	F.J.	Berends	RC

mw	dr	I.A.M.	Janssen	Reinen

drs	H.G.J.	van	den	Boorn
	

drs	S.G.M.	van	Erp

mw	P.M.G.	van	Horssen

mw	A.	Mengde

mw	N.	Lemlijn

Leeftijd

49

52

61

50

66

48

55

Rol

Voorzitter
Tot	01-03-2017

Vice	voorzitter
Einde	zittings	termijn	
1	maart	2017

Voordracht	door	GMR
Voorzitter	per	1	maart	
2017
Lid	governance	cie

Vice	voorzitter	vanaf	
1	maart	2017
Lid	governance	cie	tot	
juli	2017,	daarna	lid	
onderwijs	cie

Lid	onderwijs	cie

Vanaf	9	mei	2017
Lid	audit	cie

Vanaf	6	juni	2017
Lid	governance	cie

Beroep

Manager	Gemeente

Lid	College	van	Bestuur	ROC

Internationale	zaken	
Belastingdienst

Manager	Woningcorporatie

Voormalig	vz	RvB	primair	
onderwijs

Senior	onderzoeker	
Zuidelijke	Rekenkamer

Zelfstandige;	besturen,	
projecten,	advies

Overige 
toezichtfuncties

Voorzitter	klachten-
commissie	Savant	
Zorgboog,	Vitalis	en	
Archipel

lid	Coöperatie	fonds	
Rabobank,	bestuurslid	St.
Gedenkbos	Asten,	lid	raad	
van	advies	Varendonck

Secretaris	Kerkbestuur
Parochie	Asten/Someren

Lid	RvT	combinatie	
Jeugdzorg

Benoeming/ 
herbenoeming

2010	/	2014

2010	/	2014

2012	/	2016

2010	/	2014

2015	/	2019

2017	/	2021

2017	/	2021

Aftreden

2018

2017

2020

2018

2023

2025

2025
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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	invulling	heeft	gegeven	aan	haar	taken	in	
2017:

Werkzaamheden Raad van Toezicht
De	RvT	heeft	haar	werkzaamheden	ingericht	in	overeen-
stemming	met	de	code	goed	bestuur.	Eerder,	in	2016,	
werd	het	besluit	genomen	om	afstand	te	nemen	van	
de	Policy	Governance	code.	Met	de	code	Goed	Bestuur	
en	het	rapport	van	de	commissie	Meurs	bleek	de	Policy	
Governance	code	niet	effectief	meer	voor	Prodas.	Als	
vervolg	hier	op	is	in	het	1e	halfjaar	2017	veel	tijd	gestoken	
in	de	ontwikkeling	en	actualisatie	van	de	governance	
documenten.	Dit	proces	is	medio	2017	afgerond.	Ter	
vervanging	werd	een	toetsingskader	vastgesteld	en	een	
jaaragenda	voor	de	RvT.	Elke	RvT	vergadering	bevat	een	
relevant	thema	dat	wordt	toegelicht	door	de	bestuurder	en/
of	degene	die	zij	daarvoor	uitnodigt.	In	diezelfde	periode	
werd	ook	gestart	met	commissies	binnen	de	Raad	van	
Toezicht;	governancecommissie,	onderwijscommissie	
en	auditcommissie.	In	deze	commissies	is	een	verdieping	
mogelijk	van	zaken	die	later,	met	advies	van	de	betreffende	
commissie,	in	de	voltallige	RvT	geagendeerd	worden.	

In	2017	heeft	de	RvT	6	formele	vergaderingen	belegd	en	
daarnaast	5	themabijeenkomsten.	Deze	themabijeenkom-
sten	waren	gericht	op	de	resultaten	van	externe	onder-
zoeken	en	op	het	Integrale	huisvestingsplan	zoals	dat	door	
de	gemeente	Asten,	in	overleg	met	de	betrokken	besturen	
Prodas	en	Platoo,	werd	vastgesteld.	Tijdens	deze	thema-
bijeenkomst	werden	actuele	onderwerpen	in	de	diepte	
doorgesproken	met	enkele	schooldirecteuren	en	
specialisten.	Naast	deze	vergaderingen	heeft	de	RvT	voor	
elke	formele	RvT	bijeenkomst	met	de	bestuurder	in	
beslotenheid	vergaderd	met	als	onderwerpen:	bespreking	
agenda,	resultaten	externe	onderzoeken,	huisvestingsplan,	
functioneren	RvT,	de	remuneratiegesprekken	en	een	
wisseling	in	de	samenstelling	van	de	RvB	medio	2017.	Ook	
heeft	de	RvT	deelgenomen	aan	twee	themabijeenkomsten	
van	de	GMR	met	vertegenwoordigers	van	iedere	MR	om	de	

verbinding	tussen	GMR	en	de	afzonderlijke	MR	en	te	
verstevigen	en	aan	de	gezamenlijke	GMR/MR	bijeenkomst.	
De	leden	van	de	RvT	hebben	gesproken	met	de	leden	van	de	
RvB	in	het	kader	van	hun	professionalisering,	prestatie	en	
beoordeling.	Daarnaast	is	er	frequent	overleg	tussen	de	
voorzitters	van	de	GMR,	RvB	en	RvT	waarin	actuele	thema’s	
worden	besproken.	

In	het	eerste	kwartaal	heeft	de	RvT		
onder	begeleiding	van	een	extern	
bureau	enkele	extra	bijeenkomsten	
georganiseerd	om	haar	eigen	
functioneren	en	dat	van	de	RvB	te	
evalueren.	Ook	werd	door	een	extern	
bureau	een	onderzoek	gedaan	naar	
mogelijke	bedrijfsvoeringrisico’s	
binnen	de	organisatie,	naar	de	
mogelijke	gevolgen	van	pensionering	
van	een	lid	van	de	Raad	van	Bestuur	en	werd	onderzocht	of	
en	in	welke	mate	het	gepensioneerde	lid	vervangen	diende	
te	worden.	Dit	onderzoek,	waarin	ook	de	GMR	en	leden	van	
de	organisatie	betrokken	werden,	leidde	tot	meerdere	
debatten	in	de	RvT.	In	2017	werd	gekozen	voor	een	parttime	
en	tijdelijke	opvolging	van	het	gepensioneerde	RvB	lid.	Dit	
proces	werd	in	gang	gezet	maar	ontmoette	enige	
inhoudelijke	en	praktische	bezwaren,	denk	hier	aan	
toekomstige	wachtgeldregelingen.	Verdere	uitwerking	en	
besluitvorming	vindt	plaats	in	2018.

Tijdens	formele	vergaderingen	zijn	in	2017	de	volgende	
besluiten	genomen:	
•	 Goedkeuring	jaarverslag	en	jaarrekening	2016	alsmede	

de	opdracht	voor	de	accountant	voor	controle	over	2017.
•	 Goedkeuring	begroting	2017	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.

•	 Goedkeuring	begroting	2018.
•	 Benoeming	Mw	Mengde	en	Mw	Lemlijn.
•	 Vaststellen	toetsingskader	2017.
•	 Bespreken	treasurystatuut.	
•	 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	

http://www.piramideurne.nl
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2017	allemaal	een	basisarrangement	van	de	inspectie.	Dat	
betekent	dat	zij	eens	in	de	vier	jaar	een	kwaliteitscontrole	
krijgen.

Met	de	gemeenten	heeft	Prodas	vooral	contact	gehad	over	
huisvesting.	

GMR
Jaarverslag GMR 2017 

‘Wij	behartigen	het	Prodas-brede	belang	van	alle	MR-en	via	
hun	leerlingen,	ouders,	leerkrachten	en	scholen.	Wij	werken	
samen	om	maximaal	bij	te	dragen	aan	de	ontwikkeling	en	
het	geluk	van	alle	Prodas-kinderen’,	dat	is	de	ambitie	van	de	
GMR	van	Stichting	Prodas.	
De	ambitie	is	vertaald	in	4	doelen:	
1.		 Wij	staan	in	verbinding	en	hebben	een	open	dialoog	met	

de	MR-en,	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	beleids-
vormende	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	MR-en	van	alle	25	scholen	van	
de	stichting.	De	leden	van	de	GMR	worden	gekozen	uit	de	
medezeggenschapsraden	van	de	scholen.	De	GMR	
behandelt	Prodas-brede	thema’s	en	ontwikkelingen	(zoals	
strategie,	huisvesting,	onderwijskwaliteit,	onderwijsont-
wikkeling,	personeel,	financieel).	

In	2017	heeft	de	GMR	zeven	keer	vergaderd.	Alle	goedge-
keurde	verslagen	van	de	GMR-vergaderingen	in	2017	zijn	
terug	te	vinden	op	het	platform	GMR-MR	van	Stichting	
Prodas	en	vanaf	september	2017	ook	op	de	website	van	
Stichting	Prodas.	Tijdens	de	vergaderingen	zijn	de	volgende	
specifieke	thema’s	behandeld:
	
-	 	De	GMR	gaat	akkoord	met	de	begroting	GMR	07/2016	

tot	12/2017.	De	GMR	zet	in	op	scholing.	Als	het	verkregen	
bedrag	niet	helemaal	gebuikt	wordt,	dan	wordt	het	
restant	verdeeld	onder	de	scholen.	

zoals	georganiseerd	door	de	VTOI	in	samenwerking	met	
het	Zijlstra	Instituut	van	de	universiteit	van	Amsterdam	
en	zoals	georganiseerd	door	VoSS/ABB.	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	BTW	plicht	en	de	
wijzigingen	met	betrekking	tot	de	fiscaal	toegestane	
vrijwilligersvergoeding,	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	Instellingen	(VTOI).	Daarmee	wordt	een	
structureel	onafhankelijke	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	all	in	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	
WNT	was	juist	toegepast.	

Relevante 
ontwikkelingen 
Bert	van	den	Boorn	
heeft	op	1	maart	2017	
het	voorzitterschap	
RvT	overgenomen	
van	Frank	Berends	en	
Stephan	van	Erp	nam	

het	vice	voorzitterschap	over	van	Ingeborg	Janssen	Reinen,	
eveneens	per	1	maart.	Tot	slot	investeert	de	RvT	door	
cursussen	en	externe	begeleiding	investeren	in	de	kwaliteit	
van	toezichthouden	en	aandacht	besteden	aan	de	wijze	
waarop	zij	haar	toezichthoudende	rol	vervult.		

Code Goed Bestuur en horizontale verantwoording
De	Code	Goed	Bestuur	is	toegepast	in	2017.	De	Raad	van	
Toezicht	heeft	de	code	als	bijlage	in	het	toezichtkader	
opgenomen.	De	belangrijkste	externe	toezichthouder	is	de	
Inspectie	van	het	Onderwijs.	
De	Inspectie	van	het	Onderwijs	heeft	jaarlijks	overleg	
met	het	schoolbestuur	over	alle	scholen.	Deze	hadden	in	

http://www.hettalent-asten.nl
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-  De GMR adviseert positief omtrent het bestuursverslag 
2016, begroting Stichting Prodas 2017 en 2018, het 
jaarverslag GMR 2016 en de administratieve invulling van 
de 40-urige werkweek (zoals aangeboden aan de PGMR 
in de GMR-vergadering van 22 mei 2017 in document 
20170516- aanbiedingsmemo-werktijdenregeling). 

-  De GMR stemt in met het ambitiegesprek 2017 GMR-
RvB, de klokkenluidersregeling en de vakantieregeling 
2017-2018. - Verder heeft de GMR het vergaderschema 
2017-2018, een lijst met bevoegdheden voor GMR/MR, het 
rooster van aftreden, de lijst met contactpersonen vanuit 
de GMR en de ledenlijst vastgesteld. 

-  Overige onderwerpen die in 2017 behandeld zijn: 
Tevredenheidsonderzoek 2017; evaluatie met betrekking 
tot de nieuwe CAO en de 5x8-urige werkweek; ‘In 
Gesprek’; huisvesting; personeelsformatieplan; topstruc-
tuur Stichting Prodas; PO in actie; communicatieplan 
Stichting Prodas; integrale managementrapportage; 
voortgang de Ratelaar; voorzittersavond MR-en met GMR 
op 12 oktober 2017; thema-avond MR-en op 30 november 
2017 en evaluatie hiervan; opzet en lanceren communi-
catieplatform GMR-MR; samenstellen/voortgang 

werkgroepen vanuit de GMR (‘strategie, huisvesting en 
financiën’, ‘onderwijs’, ‘personeel’, ‘GMR in verbinding’). 

Ook is de GMR in gesprek geweest met de RvT op 24 oktober 
2017. En verder heeft de GMR gezorgd voor een basis- en 
verdiepingscursus voor nieuwe MR-leden. 

In dit jaar hebben we afscheid genomen van de GMR-
leden Joanita Verkuijl (ouder) en Sientje Smits (leerkracht). 
Wij danken hen voor hun jarenlange inzet. Als nieuwe 
leden hebben we Laura van den Broek (leerkracht), 
Monique Luijben (leerkracht) en Stephan Matthee (ouder) 
verwelkomd. Verder hebben we Ellis Pranger (ouder), 
Jennifer Berkhout (ouder), Ad Crommentuijn (ouder) en Piet 
van Oosterhout (leerkracht) als aspirant-leden verwelkomd. 
Ook zijn Mirjam van Asten als notulist en Joanita Verkuijl als 
secretaris benoemd.

Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO
Stichting Prodas valt onder het samenwerkingsverband 
PO3008 genaamd “Samenwerkingsverband Helmond-
Peelland PO”. 

Stichting Prodas heeft afspraken vastgelegd middels een 
begroting voor de gelden die ontvangen worden uit het 
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO3008. Deze 
afspraken worden opgenomen in de schoolbegrotingen.

Het samenwerkingsverband ontvangt ten gevolge van 
leerlingendaling, stijging verplichte afdracht aan SO en 
afbouw van de verevening elk jaar minder middelen. De 
middelen worden over de deelnemende besturen verdeeld 
naar rato van de aantal leerlingen van de besturen. Als 
gevolg van de leerlingendaling bij Prodas dalen ook de 
middelen voor het passend onderwijs. Dit vraagt om een 
zorgvuldige afstemming van de te verdelen middelen.

Prodas Personeel BV
Prodas Personeel B.V. is 23 november 2012 opgericht. 
Stichting Prodas heeft een belang van 100% in Prodas 
Personeel B.V. 

De bedrijfsactiviteiten zijn per 1-1-2013 gestart. 

Per 28-02-2018 is de Prodas personeel BV opgeheven.

Samenwerkingsverbanden 
en verbonden partijen

http://www.mariaschoolsomeren.nl
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Financieringsbeleid
In	2017	is	een	financieel	plan	opgesteld	waarin	het	bestuur	
de	financiële	kaders	vaststelt	waarbinnen	het	beleid	van	
Prodas	wordt	uitgevoerd.	

Prodas	is	verantwoordelijk	voor	het	best	mogelijke	onder-
wijs	voor	ieder	kind.	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	aan-
houden	van	financiële	middelen	aantoonbaar	bijdraagt	
aan	goed	onderwijs	en	een	daaraan	dienstbaar,	succesvol	
voortbestaan	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	
uitgegeven.	Verantwoording	gaat	over	de	verantwoording	
van	de	bestede	middelen.	Bij	toezicht	staat	de	behartiging	
van	de	belangen	van	de	stakeholders	centraal.

Financieel kader
De	financiële	kaders	zijn	nodig	voor	het	dragen	van	de	
bestuurdersverantwoordelijkheid	en	geven	houvast	
bij	investeringsbesluiten.	De	financiële	kaders	worden	
weergegeven	met	gangbare	financiële	kengetallen	en	hun	
signaleringsgrenzen.	Onderwijsinstellingen	die	boven	de	
signaleringsgrenzen	blijven,	hebben	grotere	zekerheid	van	

financiële	continuïteit.	We	streven	dus	naar	waarden	van	
kengetallen	die	op	of	boven	de	signaleringsgrenzen	van	
OCW	liggen.	

Een	te	hoge	waarde	duidt	op	investeringsruimte.	Als	we	
besluiten	deze	investeringsruimte	te	benutten	moeten	we	
wederom	binnen	de	grenzen	van	de	financiële	kengetallen	
blijven.

Kengetallen
Financieel toetsingskader OCW
Centraal	staan	twee	aspecten,	namelijk	het	vermogens-
beheer	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.

Vermogensbeheer
Voor	de	beoordeling	van	het	vermogensbeheer	worden	
drie	kengetallen	gehanteerd.	Dit	zijn	als	eerste	de	
Kapitalisatiefactor en Financiële buffer	die	hieronder	
worden	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.

De	onderwijsinspectie	toetst	de	jaarrekening	met	een	set	
financiële	kengetallen.	Dit	toetsingskader	van	OCW	en	de	
onderwijsinspectie	is	weergegeven	onder	signalering.	De	
onderstaande	kengetallen	zijn	bij	Prodas	van	toepassing.	
Liggen	de	waarden	buiten	de	signaleringsgrenzen	dan	
verscherpt	de	inspectie	het	financiële	toezicht.
	

Financiële informatie 2017

Financieel toetsingskader Signalering 2015 2016 2017	
	 	 	
Kapitalisatiefactor	 ≥	35%	 49,3%	 50,9%	 51,1%
Financiële	buffer	 geen	 24,4%	 25,3%	 23,2%
Solvabiliteit	  ≤	30%		 80,1%		 	82,1%		 80,9%
Financieringsfunctie	 n.v.t.	 9,0%	 9,1%	 8,5%
Transactiefunctie	 n.v.t.	 14,8%	 16,5%	 19,4%
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De	definities	en	formules	van	de	financiële	kengetallen	zijn	
hieronder	weergegeven.

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.	Vanaf	2017	hanteert	OCW	
het	kengetal	kapitalisatiefactor	niet	meer,	omdat	dit	
kengetal	alleen	zinvol	is	als	rekening	wordt	gehouden	met	
de	specifieke	situatie	van	elke	onderwijsinstelling.	Een	
landelijk	gemiddeld	kengetal	is	niet	zinvol.	Formule: (Totaal 
Kapitaal –Grond en terreinen)/Totale Baten * 100%

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

Solvabiliteit:	Dit	geeft	een	indicatie	over	de	mate	waarin	een	
bestuur	nog	mogelijkheden	heeft	om	externe	financiering	
aan	te	gaan.	Formule: Eigen vermogen + Voorzieningen/ 
balanstotaal * 100%

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.	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.	Formule: Vervangingswaarde MVA/
(totale baten + rentebaten) * 100%

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.	Formule: (kortlopende 
schulden+voorzieningen)/(totale baten + rentebaten)*

*voor	2017	werd	hier	de	voorziening	niet	in	meegenomen.	
Om	een	goed	beeld	te	krijgen	van	de	vrije	ruimte	is	er	
per	2017	voorzichtigheidshalve	voor	gekozen	hierin	de	
voorziening	wel	op	te	nemen.

Budgetbeheer
Bij	de	beoordeling	van	het	budgetbeheer	gelden	twee	
kengetallen.	Voor	een	beoordeling	van	de	liquiditeitspositie	
geldt	het	kengetal	Current Ratio.	Daarnaast	wordt	aan	de	

hand	van	het	kengetal	Rentabiliteit	gekeken	in	welke	mate	
baten	en	lasten	van	de	instelling	met	elkaar	in	evenwicht	
zijn.

	
De	definities	en	formules	van	de	financiële	kengetallen	zijn	
hieronder	weergegeven.

Current ratio: De	current	ratio	meet	de	liquiditeit.	Het	
geeft	aan	in	hoeverre	het	kort	vreemd	vermogen	betaald	
kan	worden	met	de	vlottende	activa.	Formule: kortlopende 
vorderingen + liquide middelen) / kortlopende schulden

Rentabiliteit:	Het	exploitatiekengetal	rentabiliteit	geeft	
aan	in	hoeverre	de	baten	de	lasten	dekken,	oftewel	
hoeveel	geld	erover	blijft,	c.q.	tekort	is	in	enig	jaar.	Formule: 
Exploitatieresultaat / totale baten * 100%

Weerstandsvermogen:	Het	weerstandsvermogen	is	van	
belang	voor	het	bepalen	van	de	hoogte	van	de	buffer.	Dit	
buffervermogen	is	noodzakelijk	om	situaties	op	te	kunnen	
vangen	waarbij	de	noodzakelijke	uitgaven	tijdelijk	hoger	
liggen	dan	de	inkomsten.	Formule: (Eigen vermogen – 
materiele vaste activa) / rijksbijdragen * 100%

Exploitatiekengetallen t.o.v. de bekostigingsuitgangs-
punten
Het	onderwijs	moet	gegeven	kunnen	worden	met	de	
structurele	financiële	middelen	die	we	ontvangen	van	het	
rijk.	Door	de	uitgangspunten	van	de	rijksbekostiging	toe	
te	passen	op	onze	exploitatiecijfers	en	informatie-inzet	
monitoren	we	hoe	onze	kosten	zich	verhouden	t.o.v.	de	
rijksbekostiging.

Budgetbeheer Signalering 2015 2016 2017	 	 	 	
Current	ratio	  ≤	1		 2,2		 	2,8		 2,7	
Rentabiliteit	 3	jaar	negatief	 -0,5%	 0,5%	 -3,0%
Weerstandsvermogen	 10%	 21%	 21%	 20%

Inzet t.o.v. de bekostiging Signalering 2015 2016 2017	
Rijksbaten/totale	baten	 95%	 98,4%	 97,6%	 97,6%
Personele	lasten/rijksbijdragen	 85%	 87,5%	 88,4%	 90,0%
Materiële	lasten/rijksbijdragen	 15%	 20,2%	 20,1%	 21,8%
Huisvestingslasten/rijksbijdragen	 8,5%	 9,9%	 9,1%	 8,4%

	
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	
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bijgaande	berekeningen	krijgt	men	inzicht	in	de	kapitaal-	
en	vermogenspositie	van	Prodas.	Alle	kengetallen	vallen	
binnen	de	normering	van	de	commissie	Don,	gericht	op	
onderwijsinstellingen.	Dit	betekent	dat	Prodas	financieel	
gezond	is.	De	kengetallen	laten	zien	dat	Prodas,	zoals	
voorgenomen	in	de	begroting,	investeert	in	onderwijs.	
Jaarlijks	bepalen	we	aan	de	hand	van	de	kengetallen	in	
welke	mate	we	kunnen	blijven	investeren.	

Activerings- en afschrijvingsbeleid
Investeringen	van	substantiële	waarde	worden	in	het	
algemeen	geactiveerd	vanaf	een	bedrag	van	€	2.500	en	over	
diverse	boekjaren	ten	laste	van	de	exploitatie	afgeschreven.	
Activa	wordt	geactiveerd	en	de	eerste	afschrijving	
vindt	plaats	voor	de	eerste	keer	in	het		kalenderjaar	na	
investering.

Meubilair	Vervangingsplanningen:	de	investeringen	c.q.	
te	plegen	vervangingen	zijn	afgeleid	van	de	inventarisatie	
die	gepleegd	is	door	een	functionaris	in	dienst	van	
Stichting	Prodas.	Hierbij	wordt	gebruik	gemaakt	van	een	
afschrijvingsprogramma.		De	afschrijvingstermijnen	
variëren	van	5-15	jaar.	De	administratieve	registratie	van	het	
meubilair	vindt	plaats	op	bevoegd	gezag	niveau	en	niet	op	
schoolniveau.

Apparatuur	De	afschrijving	van	apparatuur	is	inmiddels	
gesteld	op	10	tot	15	jaar.

ICT 	In	de	kalenderjaren	2014	t/m	2017	is	de	totale	ICT-
infrastructuur	aangepakt.	Er	is	een	budget	beschikbaar	
gesteld	van	€	800.000	voor	de	ICT-hardware.	Door	middel	
van	een	Europese	aanbesteding	zijn	de	leveranciers	
bepaald.	De	afschrijvingstermijnen	variëren	van	3-6	jaar.	
Voor	de	devices	geldt	een		uitzondering	op	de	algemene	
regel.	Alle	aangeschafte	devices	worden	geactiveerd.

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	jaar.	Onderwijspakketten	
worden	geactiveerd	vanaf	een	bedrag	van	€	2.500.

Digiborden	De	afschrijving	van	digiborden/touchscreens	is	
gesteld	op	8	jaar.	Voor	de	afschrijving	van	de	beamers	is	een	
termijn	van	5	jaar	aangehouden.
Overige inventaris	De	afschrijving	van	de	overige	inventaris	
is	gesteld	op	5	tot	20	jaar.
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Financiële analyse vergelijking resultaat 2017 met de 
begroting 2017
De	goedgekeurde	begroting	laat	een	exploitatieresultaat	
zien	van	€	966.282	negatief.	Het	resultaat	voor	2017	
bedraagt	€	769.888	negatief.	Het	uiteindelijke	resultaat	
wijkt	dus	in	positieve	zin	af	t.o.v.	de	begroting	voor	een	
bedrag	van	€	196.393.

Onderstaand	volgt	een	analyse	van	de	meest	opvallende	
afwijkingen	ten	opzichte	van	de	begroting	2017.	

	 	 Realisatie 2017 Begroting 2017  Verschil 
	 		 €	(x1.000)		 €	(x1.000)		 €	(x1.000)	
BATEN 	 	 	 	 	
	Rijksbijdragen		 	25.382		 24.342		 1.040	
	Overheidsbijdragen	en	-subsidies	overige	overheden		 	189		 99		 90	
	College-,	cursus-,	les-	en	examengelden		 	-		 -		 -	
	Baten	werk	in	opdracht	van	derden		 	42		 57		 -15	
	Overige	baten		 	420		 310		 110	

 Totaal baten   26.033  24.808   1.225 	
	 	 	 	 	
LASTEN 	 	 	 	 	
Personeelslasten		 	21.951		 21.109		 842	
	Afschrijvingen		 	887		 573		 314	
	Huisvestingslasten		 	2.132		 2.285		 	-153	
	Overige	lasten		 	1.876		 1.887		 	-11	

Totaal lasten    26.845  25.853  992  
     
Saldo baten en lasten    -813  -1.046  233  
     
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN  43   79  -36 
     
Totaal resultaat    -770  -966  196 
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2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
		23.667		
	
	 		 23.667	
	
	
		 313		
	
	 		 312	
	 	
		 	 1.403		

	 		
	 	 25.382

Begroting 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
		22.771		
	
	 		 22.771	
	
	
	 223		
	
	 		 119	
	 	
		 	 1.454		

	 		
	 		 25.796 

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
				 897		
	
	 	 	897	
	
	
		 90		
	
	 		 193	
	 	
		 	 -50
	
	 		
	 	 -414	

	

BATEN
Rijksbijdragen	

Rijksbijdragen OCW/EZ	
- OCW	

Totaal	rijksbijdragen	OCW/EZ	

Overige subsidies OCW/EZ 
- OCW	

Totaal	overige	subsidies	OCW/EZ	

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 

Totaal rijksbijdragen 

Baten 

(Rijks) bijdrage OCW 

Het	verschil	in	de	rijksbijdragen	t.o.v.	de	begroting	
wordt	veroorzaakt	door	de	stijging	van	de	normatieve	
Rijksbijdrage.	Verder	is	de	bekostiging	toegenomen	t.o.v.	
voorgaand	jaar	door	een	wijziging	in	de	bekostiging	die	we	
in	september	2017	mochten	ontvangen.

De	overige	subsidies	OCW/EZ	zijn	voor	het	kalenderjaar	
2017	in	de	begroting	–	voorzichtigheidshalve	–	alleen	indien	
bekend	opgenomen.	

De	baten	vanuit	het	SWV	zijn	voor	het	kalenderjaar	2017	in	
de	begroting	opgenomen	op	basis	van	het	leerlingaantal	
op	de	scholen	per	1-10-2016	en	het	aantal	leerlingen	op	het	
SBO.	De	lagere	bijdrage	is	met	name	het	gevolg	van	het	
grotere	aantal	verwijzingen	richting	het	SBO	vanuit	Prodas	
in	verhouding	tot	de	andere	omringende	besturen,	conform	
afspraken	met	het	samenwerkingsverband.

Overige overheidsbijdragen 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
		 	19		
	
	 	 19	
	
	 		 170	
	
	 	 189

Begroting 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
		 	-		
	
	 	 -	
	
	 		 99	
	
	 	 99

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
		 	19		
	
	 	 19	
	
	 		 71	
	
	 	 90

	

 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

 Participatiebudget	
-  ID-banen	

	Totaal	participatiebudget	

	Overige	overheidsbijdragen	en	-subsidies	

	Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 

De	overige	baten	Gemeente	is	voorzichtig	meegenomen	in	
de	begroting	aangezien	er	een	grote	mate	van	onzekerheid	
is	rondom	deze	post.
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Baten in opdracht van derden

Het	werk	in	opdracht	van	derden	is	iets	afgenomen,	dit	
heeft	te	maken	met	de	bestuurdersvergoeding	die	is	komen	
te	vervallen.	De	structurele	inzet	is	ongewijzigd	en	zal	vanaf	
het	komend	jaar	naar	verwachting	iets	toe	gaan	nemen.

2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 	42		
	
	 	 42	
	
	 		 42		
	

Begroting 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 	57		
	
	 	 57	
	
	 		 57

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 	-15		
	
	 	 -15	
	
	 		 -15

	

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	

2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 	
	 	 182	
		 	 49
	
		 	 1	

	 	 74
	
	 	 -	
	 	

	 	 76	
	 	 37	

	 	 420 

begroting 2017	
€	(x1.000)	
	
	
	
		 		 	
	 	 225	
		 	 -	

		 	 -	

	 	 60
	
	 	 -	
	 	

	 	 25	
	 	 -	

	 	 310 

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 	
	 	 -42	
		 	 49
	
		 	 1
	
	 	 14
	
	 	 -	
	 	

	 	 51	
	 	 37	

	 	 110 

	

 Overige baten 

 Verhuur 
		-	Verhuur	en	medegebruik	lokalen/ruimten	
		-	Verhuur	en	medegebruik	gymzalen	

 Detachering personeel 

 Sponsoring 

 Ouderbijdragen 

 Overige  
	-	Overige	baten	
	-	Baten	en	lasten	voorgaande	jaren	

 Totaal overige baten	

Overige baten

Toename	sponsorbijdrage	Parentes	door	opstarten	5e	LEO	
groep.

Het	verschil	van	de	overige	baten	is	met	name	te	
verklaren	door	extra	inkomsten	vanuit	cultuurfonds	
(muzieksubsidie),	Prodas	Academie	en	de	kinderopvang	
i.v.m.	doorbelasting	huisvestingslasten.	

Baten	en	lasten	voorgaand	jaar	heeft	met	name	betrekking	
op	een	eindafrekening	van	het	SWV	over	het	jaar	2016.
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2017	
€	(x1.000)		
	
	
	

	1	16.089		
		 2.063		
		 2.157	
	
	 	 20.309	
	
	
		 126		
	
	
	 	186		
		 362		
	
	
		 -3		
	 	34		
	 	125		
	 	54		
	 	0		
	 	155		
		 11		
	 	82		
	 	0		
	 	52		
		 44		
		 304		
	 	88		
	 	235		
	 	48		
	
	 	 	1.902	
	
	 		 -259	
	
	 	 21.951	

Begroting 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
	 	19.128		
		 -		
	 	-	
	
	 	 	19.128	
	
	
		 50		
	
	
	 197		
		 219		
	
	
	 	-		
		 608		
		 110		
	 	-		
	 	-		
	 	-		
	 	-		
	 	106		
	 	-		
		 37		
		 54		
		 320		
		 95		
		 185		
		 -		
	
	 	 1.981	
	 	
	 	 	-	
	
	 	 21.109 

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
						-3.039		
		 2.063		
		 2.157		
	 	
	 	 	1.181	
	
	
		 76		
	
	
		 -11		
	 	143		
	
	
	 	-3		
	 	-573		
		 15		
		 54		
	 	0		
	 155		
		 11		
		 -24		
	 	0		
		 14		
		 -10		
	 	-16		
	 	-7		
	 	50		
	 	48		
	
	 	 -79	

	 	 	-259	
	
	 	 842 

	

LASTEN
 Personeelslasten 

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

	Totaal	lonen	en	salarissen	

 Overige personele lasten	
  -  Dotaties personele voorzieningen 

  -  Personeel niet in loondienst 
  -  Extern personeel prodas bv 
  -  Extern personeel	

	 -  Overig	
		-		Vergoedingen	
		-		Vervangingskosten	ziekte/verlof	
		-		Personele	knelpunten	
		-		Vrijwilligersvergoeding	
		-		Wervingskosten	nieuw	personeel	
		-		Reis	-	en	verblijfkosten	
		-		Vergaderkosten	
		-		Bedrijfsgezondheidszorg	
		-		Juridische	kosten	
		-		Personele	kosten	WKR	
		-		Kantine/Huishoudelijke	kosten	
		-		Scholingskosten	conform	CAO	
		-		Leerkrachtondersteuning/begeleiding	
		-		Teamscholing/ontwikkeling	
		-		Overige	personeelskosten	

	Totaal	overige	personele	lasten	

 Af: uitkeringen UWV	

 Totaal personele lasten	

Lasten

Personeelslasten

Het	verschil	in	de	personele	lasten	wordt	onder	andere	
veroorzaakt	door:
•	Toename	van	het	ziekteverzuim
•		Er	is	600K	(9,6FTE)	vervangingskosten	begroot,	in	de	
praktijk	is	1.000K	(16FTE)	nodig.	

•		De	eenmalige	uitkering	van	500,-	per	werknemer	in	april	
naar	rato	van	de	werktijdfactor	die	niet	begroot	is.	Dit	
heeft	geleid	tot	een	extra	uitgave	van	141K.

•		Uitkeringen	van	het	UWV	niet	meegenomen	in	de	
begroting	leiden	tot	een	voordeel	van	€	259K.
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Dotaties personeel
Er	is	vanaf	huidig	kalenderjaar	een	voorziening	voor	de	WGA	
uitkeringen	opgenomen.

Verder	heeft	een	herziene	berekening	van	de	voorziening	
jubilea	gezorgd	voor	een	hogere	dotatie	aan	de	voorziening.	
Er	is	voor	gekozen	om	de	voorziening	duurzame	inzetbaar-
heid	vrij	te	laten	vallen	en	de	kosten	jaarlijks	in	de	exploita-
tie	mee	te	nemen.

In	de	begroting	is	enkel	een	dotatie	aan	de	voorziening	
duurzame	inzetbaarheid	opgenomen.

Personeel niet in loondienst
De	raming	voor	personeel	niet	in	loondienst	is	gebaseerd	
op	de	individuele	beoordelingen	van	de	schooldirecties	ten	
aanzien	van	de	extra	inzet.	Op	deze	post	is	een	overschrij-
ding	zichtbaar.	De	overschrijding	betreft	de	inzet	van	

extern	personeel.	De	overschrijding	doet	zich	ook	voor	op	
het	bestuurskantoor	en	houdt	verband	met	de	volgende	
ontwikkelingen:
•		Inhuur	van	AON	betreffende	onderzoek	en	correctie	
gedifferentieerde	premie	2013.							

•		Ondersteuning	op	de	afdeling	financiën	en	de	vele	
verbetertrajecten	op	dat	terrein,	waardoor	in	2017	extra	
kosten	zijn	gemaakt	voor	de	inhuur	van	externen.

•		Onderbezetting	op	de	afdeling	secretariaat	waardoor	
in	2017	extra	kosten	zijn	gemaakt	voor	de	inhuur	van	
externen.

•		De	inhuur	van	externen	t.b.v.	tevredenheidsonderzoeken.	
Vanwege	de	benodigde	kennis	en	flexibiliteit,	ligt	het	
voor	de	hand	om	voor	dergelijke	werkzaamheden	geen	
personeel	aan	te	nemen,	maar	in	te	huren	naar	behoefte.

Beide	trajecten	leiden	tot	een	negatief	verschil	t.o.v.	de	
begroting.

2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 	-	

		 	 24	
		 	 319	
		 	 20	
		 	 170	
		 	 146	
		 	 192	
		 	 16	

		 	 887 

Begroting 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 			-	

		 	 20	
		 	 73	
		 	 22	
		 	 300	
		 	 -0	
		 	 129	
		 	 29	

		 	 573 

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 		-	

		 	 3	
		 	 247	
		 	 -2	
		 	 -129	
		 	 146	
		 	 62	
		 	 -13	

	 	  314 

	

Afschrijvingen

 Immateriële vaste activa 

 Materiële vaste activa 
	-	Afschrijvingkosten	gebouwen	
	-	Afschrijvingskosten	meubilair	
	-	Afschrijvingskosten	apparatuur	
	-	Afschrijvingskosten	ICT	
	-	Afschrijvingskosten	digiborden	
	-	Afschrijvingskosten	leermiddelen	
	-	Afschrijvingskosten	overige	inventaris	

 Totaal afschrijvingen 

Afschrijvingen

Doordat	investeringen	gedaan	in	een	boekjaar	het	eerst-
volgende	jaar	meegenomen	worden	in	de	afschrij	vingen,	is	
er	geen	groot	verschil	te	zien	in	de	realisatie	t.o.v.	de	
begroting	op	het	gebied	van	afschrijvingen.	Er	heeft	een	
schattingswijziging	(door	Leeuwendaal)	plaats	gevonden	
waarbij	de	afschrijvingstermijnen	van	alle	activa	onder	de	
loep	zijn	genomen	en	bijgesteld.	Als	gevolg	van	de	schat-
tingswijzigingen	zijn	de	afschrijvingslasten	€	226.410,17	
hoger	dan	wanneer	deze	niet	hadden	plaats	gevonden.
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2017	
€	(x1.000)		
	
	
	

		 		 		-8	
		 	 6	

	-	

		75	
	5	

	34	
	124		

	183	
	180	

	9	

	451	
	102	
	28	

	31	

	800	

	112	

 2.132	

Begroting 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	

		 		 		-	
	-	

	-	

	83	
	-	

	12	
	-		

	185	
	220	
	10	

	567	
	-	
	-	

	36	

	800	

	371	

 2.285 

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	

		 		 		-8	
	6	

	-	

	
	-9	
	5	
	21	

	124		

	-2	
	-40	
	-0	

	-115	
	102	
	28	

	-4	

	-

	-259	

 -153 

	

Huisvestingslasten 

 Huur	
		-	Huur	sportaccomodatie	
		-	Huur	en	medegebruik	gebouwen	

 Verzekeringen 

 Onderhoud	
		-	Klein	onderhoud	
	-	Onderhoud	inventaris	
	-	Tuinonderhoud	
	-	Onderhoud	overig		

 Energie en water 
	-	Electra	
	-	Gas	
	-	Water	

 Schoonmaakkosten 
	-	Schoonmaak	
	-	Overige	kosten	schoonmaak	
	-	Afvalverwerking	

 Heffingen 

 Dotatie onderhoudsvoorzieningen	

 Overige	

Totaal huisvestingslasten 

De	afwijkingen	betreffen	met	name	niet	ingezet	strategisch	
huisvestingsbeleid	in	de	vorm	van	het	aanpakken	van	
‘laaghangend	fruit’.	Daarnaast	zijn	de	schoonmaakkosten	
gestegen	t.o.v.	vorig	jaar	en	zijn	de	kosten	van	project-
begelei	ding	rondom	huisvesting	niet	meegenomen	onder	
groot	onderhoud	maar	apart	begroot.

 Huisvestingslasten 
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2017	
€	(x1.000)		
	
	
	

		 	 	25	
	 	56	
	 	8	
	 	4	
	 	96	
	 	13	
	
	
	 	6	
	 	78	
	 	3	
	 	27	
	 	487	
	 	117	
	 	20	
	
	 	-	
	
	
	 	8	
	 	37	
	 	73	
	 	15	
	 	216	
	 	-16	
	 	113	
	 	51	
	 	11	
	 	30	
	 	18	
	 	15	
	 	18	
	 	44	
	 	55	
	 	233	
	 	16	
	
	  1.876	

	 	
	25		
	-		
	-		
	-		
	
	 	 	25 

Begroting 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 			

	22	
	 	30	
	 	-	
	 	-	
	 	102	
	 	12	
	
	
	 	12	
	 	74	
	 	-	
	 	17	
	 	475	
	 	205	
	 	25	
	
	 	-	
	
	
	 	-0	
	 	40	
	 	-	
	 	20	
	 	235	
	 	8	
	 	0	
	 	193	
	 	-	
	 	-	
	 	43	
	 	-	
	 	36	
	 	-	
	 	91	
	 	225	
	 	22	
	
	 		 1.887		

	
	22		
	-		
	-		
	-		
	
	  22	

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	

		 				 	3	
	 	26	
	 	8	
	 	4	
	 	-6	
	 	1	
	
	
	 	-6	
	 	4	
	 	3	
	 	10	
	 	12	
	 	-88	
	 	-5	
	
	 	-	
	
	
	 	8	
	 	-3	
	 	73	
	 	-5	
	 	-19	
	 	-25	
	 	113	
	 	-142	
	 	11	
	 	30	
	 	-26	
	 	15	
	 	-18	
	 	44	
	 	-36	
	 	8	
	 	-5	
	
	  -11	
	

	
3		
	-		
	-		
	-		
	
	 	3 

	

 Overige instellingslasten 

 Administratie- en beheerslasten 
	-	Accountantskosten	
	-	Advieskosten	
	-	Fiscale	-	en	juridische	advies	
	-	Bankkosten	
	-	Administratiekosten	
	-	Verzekeringen	

 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 
	-	Kantoorbenodigdheden	
	-	Contributies	en	abonnementen	
	-	Portokosten	
	-	Klein	inventaris	
	-	Leermiddelen/verbruiksmateriaal	
	-	Leermethode	licenties	
	-	Testen	en	toetsen	

 Dotatie overige voorzieningen 

 Overige 
		-	(G)MR-OR	
		-	Schoolreisjes,	excursies	en	vieringen	
		-	Cultuur	
		-	Bibliotheek	
		-	Kopieerkosten	
		-	Tussenschoolse	opvang	
		-	Leerlingondersteuning/begeleiding	
		-	Overige	kosten	
		-	Drukwerk	
		-	Website	
		-	Representatiekosten	
		-	Marketing/PR	
		-	WMK	
		-	Communicatie	
		-	ICT	
		-	ICT	servicecontracten	en	licenties	
		-	Telefoonkosten	

 Totaal overige instellingslasten 

 Uitsplitsing honorarium 
 Onderzoek jaarrekening 
 Andere controleopdrachten 
 Fiscale adviezen 
 Andere niet-controledienst 

 Totaal accountantslasten 

 Overige instellingslasten 
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Financiële baten en lasten 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 	9	

	-34	
	68	

 43 

Begroting 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 				8	

	-	
	71	

 79 

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 		1	

	-34	
	-3	

 -36 

	

	FINANCIËLE	BATEN	EN	LASTEN	

 Rentebaten	

 Waardeveranderingen financiële  
vaste activa en effecten	
	-	Koersresultaten	effecten	
	-	Kosten	en	baten	effecten	

 Totaal financiële baten en lasten 

Het	verschil	van	de	totale	financiële	baten	en	lasten	is	te	
verklaren	door	een	sterkere	daling	van	het	rendement	op	
beleggingen	dan	verwacht.
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31-12-2017	
€	(x1.000)		
	
	
	

	 -		
		 3.800		
		 2.353		
	
	 		 6.153	
	
	
	 	-		
		 2.792		
		 505		
	 	4.225		
	
	 		 	7.522	
	
	 	 13.675 
	
	
	
	
	 6.268		
		 3.241		
		 -770	

	 	 	8.739	
	
	 		 2.253	
	
	 		 -	
	
	 		 2.683		

	 	 13.675 

31-12-2016	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
	 		-		
		 4.231		
		 2.591		
	
	 		 6.822	
	
	
		 -		
		 2.885		
		 102		
		 3.888		
	
	 		 6.876	
	
	 		 13.698
	
	
	
	
	4.874		
	4.518		
	116	

	 	 9.508	
	
	 		 1.736	
	
	 		 -	
	
	 	 2.453	
	
	 		 13.698 

verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
	 		-		
		 -432		
		 -238		
	
	 		 	-670	
	
	
		 -		
		 -93		
		 403		
		 337		
	
	 		 	647	
	
	 		 -23 
	
	
	
	
	1.393		
	-1.277		
	-886	

	 	 -770	
	
	 		 517	
	
	 	 -	
	
	 		 230	
	
	 		 -23 

	

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	
	Algemene	reserve	
	Bestemmingsreserve	
	Onverwerkt	resultaat	

Eigen vermogen, totaal 

Voorzieningen 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden 

TOTAAL PASSIVA	

Financiële analyse balans en financiële positie 2017 t.o.v. 
het resultaat 2016
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ACTIVA

De	materiele	vaste	activa	zijn	afgenomen	doordat	er	minder	
geïnvesteerd	is	dan	afgeschreven	in	2017.

De	financiële	vaste	activa	met	een	looptijd	van	meer	
dan	een	jaar	zijn	afgenomen.	Daarentegen	is	de	totale	

effectenportefeuille	toegenomen	door	de	aankoop	van	
nieuwe	obligaties.

De	afname	van	de	vorderingen	wordt	in	onderstaand	
overzicht	verklaard.	

31-12-2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
	 		 63	
	
		 1.201		
	 	 1.201	
	
	 	 	-	
	
	 	 1.118	
	
	
		 385		
	 	 	
	 	 385	
	
	
		 25		
		 1		
	
	 	 26	
	
	
	 	 2.792 

31-12-2016	
€	(x1.000)	
	
	
	
	 		 88	
	
	1.044		
	 	 	1.044	
	
	 	4	
	
	 	1.381	
	
	
		 334		
	
	 	 334	
	
	
		 34		
	 	1		
	
	 	 35	
	
	
	 		 2.885	

verschil	
€	(x1.000)	
	
	
	
	 		 -25	
	
		 157		
	 	 157	
	
	 	-4	
	
	 	-263	
	
	 	
	 51		
	
	 	 	51	
	
	
	 -9		
		 0		
	
	 	 	-9	
	
	
	 	  -93	

	

Vorderingen 	 	
	 	
	Debiteuren	

	OCW	/	EZ	

	Andere	deelnemingen	

	Overige	overheden	

	Overige	vorderingen	
	 - Overige  

	Totaal	overige	vorderingen	

	Overlopende	activa	
		-	Vooruitbetaalde	kosten	
		-	Borgsommen	

	Totaal	overlopende	activa	

 Totaal vorderingen 

De	effecten	zijn	toegenomen	doordat	de	beleggingen	met	
een	looptijd	korter	dan	een	jaar	t.o.v.	2017	toegenomen	zijn.	
In	2018	zal	voor	505K	aan	obligaties	vrijvallen.

31-12-2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
	 		 	0	
		 	 4.224	

	 	 4.225 

31-12-2016	
€	(x1.000)	
	
	
	
	 		 	0	
		 	 3.888	
	
	 	  3.888 

verschil	
€	(x1.000)	
	
	
	
	 		 	0	
		 	 337	

	 	 337	

	

 Liquide middelen 

	Kasmiddelen	
Tegoeden	op	bank-	en	girorekeningen	

Totaal liquide middelen 

De	liquide	middelen	zijn	toegenomen.	Een	toelichting	op	
deze	toename	is	te	vinden	bij	het	kasstroomoverzicht	onder	
de	financiële	verslaglegging.	
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PASSIVA

Het	eigen	vermogen	is	afgenomen	met	het	exploitatieresultaat	2017

 Voorzieningen 

	Personeelsvoorzieningen	
		-	Voorziening	jubilea	uitkeringen	
		-	Voorziening	spaarverlof	
		-	Voorziening	duurzame	inzetbaarheid	
		-	Voorziening	WGA	

	Overige	voorzieningen	
		-	Voorziening	onderhoud	

Totaal voorzieningen

Stand per 
01-01-2017 

	
174	
	27	
	52	

-

	1.484	

 1.736

Dotaties	

	114	
	-
	-	

77

	800	

 991

Onttrekking	

	27	
	3	
	-	
-

	381	

 422

Vrijval	

-	
	-	

	52	
-

	-	

 52

Rente	
mutatie						
(contante	
waarde)	

	
-	
	-
	-	
-

-	

 -

Stand per 
31-12-2017 

	
260	
	14	
	-	

77

	1.902	

 2.253

Voorzieningen	zijn	toegenomen	doordat	er	meer	gedoteerd	is	aan	de	voorzieningen	dan	onttrokken.
De	toename	van	de	kortlopende	schulden	wordt	in	onderstaand	overzicht	verklaard.

31-12-2017	
€	(x1.000)		
	
	
	 	 	
		 	 	362	
	
	
		 1.175		
		 0		
		 3		
		 48		
	
	 	 1.225	
	 	 243	
	
	
		 677		
		 14		
		 4		
		 75		
		 19		
		 0		
		 65		
	
	 	 853	
	
	 		 2.683 

31-12-2016	
€	(x1.000)	
	
	
	
	 	 	651	
	
	
		 752		
		 0		
		 5		
		 31		
	
	 	 787	
	 	 	205	
	
	
		 648		
		 20		
		 2		
		 106		
		 -		
		 0		
		 34		
	
	 	 810	
	
	 		 2.453	

verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	
	 	 -289	
	
	
		 423		
		 -0		
		 -2		
		 17		
	
	 	 438	
	 	 38	
	
	
		 29		
		 -6		
		 2		
		 -31		
		 19		
		 -0		
		 30		
	
	 	 43	
	
	 		 230 

	

Kortlopende	schulden	

Crediteuren	

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

Totaal	belastingen	en	premies	sociale	verzekeringen	
Schulden	ter	zake	van	pensioenen	

De	overlopende	passiva	
  - Vakantiegeld en -dagen 
  - Accountants- en administratiekosten 
  - Netto salarissen 
  - Overige schulden 
  - Werkgroep kunstzinnige vorming Deurne 
  - Nog uit te keren eindejaarsuitkering 
  - Vooruitontvangen bedragen 

Overlopende	passiva	

Kortlopende schulden, totaal 
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Financiële analyse resultaat en financiële positie 2017 t.o.v. 
het resultaat 2016

De	exploitatie	van	2017	laat	een	resultaat	zien	van	€	769.889	
negatief.	Het	resultaat	voor	2016	bedraagt	positief	€	116.014.	
Het	resultaat	t.o.v.	voorgaand	jaar	wijkt	dus	€	885.903		af.

Onderstaand	volgt	een	analyse	van	de	meest	opvallende	
afwijkingen	ten	opzichte	van	de	realisatie	2016.	

	 	 Realisatie 2017 Realisatie 2016  Verschil 
	 		 €	(x1.000)		 €	(x1.000)		 €	(x1.000)	
BATEN 	 	 	 	 	
	Rijksbijdragen		 	25.382		 	24.831		 551	
	Overheidsbijdragen	en	-subsidies	overige	overheden		 	189		 116		 73	
	College-,	cursus-,	les-	en	examengelden		 	-		 -		 -	
	Baten	werk	in	opdracht	van	derden		 	42		 51		 -9	
	Overige	baten		 	420		 461		 -41	

 Totaal baten   26.033  25.459   574 	
	 	 	 	 	
LASTEN 	 	 	 	 	
Personeelslasten		 	21.951		 20.874		 1.077	
	Afschrijvingen		 	887		 544		 343	
	Huisvestingslasten		 	2.132		 2.263		 	-132	
	Overige	lasten		 	1.876		 1.726		 	150	

Totaal lasten    26.845  25.408  1.438  
     
Saldo baten en lasten    -813  51  -864  
     
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN  43   65  -22 
     
Totaal resultaat    -770  116  -886 
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2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
		 	418		
		 16.358		
		 3.535		
		 2.689		
		 668		
	
	 	 23.667	
	
	
	
		 10		
		 302		
	
	 	 312	
	
	 	 1.403	
	
	 	 25.382 

2016	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
				 -		
		 16.343		
		 3.591		
		 2.671		
		 467		
	
	 	 23.073	
	
	
	
		 126		
		 313		
	
	 	 439	
	
	 	 1.319	
	
	 	 24.831	

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
				 	418		
		 15		
		 -57		
		 18		
		 200		
	
	 	 594	
	
	
	
		 -116		
		 -11		
	
	 	 -127	
	
	 	 84	
	
	 	 551	

	

BATEN
 Rijksbijdragen

Rijksbijdragen OCW/EZ 
		-	Bekostiging	voorgaande	jaren	
		-	Personele	bekostiging	OCW	
		-	Vergoeding	Materiële	Instandhouding	
		-	Vergoeding	personeel-	en	arbeidsmarktbeleid	
		-	Prestatiebox 

	Totaal	rijksbijdragen	OCW/EZ	

 Overige subsidies OCW/EZ 
	OCW	
		-	Vergoeding	Zigeunerkinderen	
		-	Overige	Rijksbijdrage	OCW	

	Totaal	overige	subsidies	OCW/EZ	

 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 

 Totaal rijksbijdragen 

Baten 

Rijksbijdragen

De	bekostiging	is	gebaseerd	op	het	leerlingaantal	van	de	
oktobertelling	van	het	voorgaande	jaar.	Een	dalend	
leer	ling	aantal	betekent		dat	de	inkomsten	ook	dalen.	
Ondanks	de	daling	is	er	een	positief	verschil	t.o.v.	voorgaand	
jaar	zien.	De	rijksbijdrage	is	inclusief	een	bedrag	van	

Overige overheidsbijdragen  
2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
		 	19		
	
	 	 19	
	
	 		 170	
	
	 	 189

2016	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
		 18		
	
	 	 18	
	
	 		 98	
	
	 	 116

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
		 	1		
	
	 	 1	
	
	 		 72	
	
	 	 73

	

BATEN
	Overige	overheidsbijdragen	en	-subsidies	

	Participatiebudget	
-  ID-banen	

	Totaal	participatiebudget	

	Overige	overheidsbijdragen	en	-subsidies	

	Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 

€	417.616	dat	betrekking	heeft	op	boekjaar	2016.	Verder	is	de	
bekostiging	toegenomen	t.o.v.	voorgaand	jaar	door	een	
wijziging	in	de	bekostiging	die	we	in	september	2017	
mochten	ontvangen.

De	belangrijkste	oorzaak	van	het	verschil	is	een	toename	
van	de	Gemeentelijke	subsidies.
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2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 42		
	
	 	 42	
	
	 		 42		
	

2016	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 	51		
	
	 	 51	
	
	 		 51		

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 	-9	
	
	 	 -9
	
	 		 -9	

	

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 in opdracht van derden  

De	baten	betreffen	de	dienstverleningsovereenkomsten	
van	het	SWV,	Den	Doelhof	en	Prodas	personeel	BV.

2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		

	182	
	49	

	1	

	74	

	-	

	76	
	37	

 420 

2016	
€	(x1.000)			
	
	
	
		 		 		

189	
	67	

	71	

	67	

	5	

	51	
	11	

 461 

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		

	-7	
	-18	

	-70	

	7	

	-5	

	25	
	25	

	-41 

	

BATEN
 Overige baten 

 Verhuur 
		-	Verhuur	en	medegebruik	lokalen/ruimten	
		-	Verhuur	en	medegebruik	gymzalen	

 Detachering personeel 

 Sponsoring 

 Ouderbijdragen 

 Overige		
	-	Overige	baten	
	-	Baten	en	lasten	voorgaande	jaren	

 Totaal overige baten	

Onder	verhuur	is	de	verhuur	van	ruimtes	en	gymzalen	
opgenomen.

Detachering	personeel:	hierin	zijn	in	2016	onterecht	de	
inkomsten	van	interne	detachering	meegenomen.

Sponsoring	betreft	de	inkomsten	vanuit	Parentes	en	ASML	
t.b.v.	hoogbegaafden	onderwijs.	Afgelopen	jaar	is	een	
vijfde	Leo	groep	gestart	waardoor	deze	inkomsten	toe	zijn	
genomen.

Onder	overige	baten	staan	de	inkomsten	vanuit	verworven	
subsidies,	verhuur	van	materialen	en	faciliteiten.

Toename	van	de	baten	t.o.v.	voorgaand	jaar	heeft	met	name	
betrekking	op	een	eindafrekening	van	het	SWV	over	het	jaar	
2016.
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2017	
€	(x1.000)		
	
	
	

	1	16.089		
		 2.063		
		 2.157	
	
	 	 20.309	
	
	
		 126		
	
	
	 	186		
		 362		
	
	
		 -3		
	 	34		
	 	125		
	 	54		
	 	0		
	 	155		
		 11		
	 	82		
	 	0		
	 	52		
		 44		
		 304		
	 	88		
	 	235		
	 	48		
	
	 	 	1.902	
	
	 		 -259	
	
	 	 21.951	

2016	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
	 		15.107		
		 1.858		
		 1.700
	
	 	 18.664	
	
	
	 	-		
	
	
	 	1.131		
		 461		
	
	
	 	-14		
	 	2		
		 46		
		 34		
		 14		
	 	16		
	 16		
		 103		
	 	16		
		 37		
		 54		
		 455		
	 	2		
		 1		
		 91		
	
	 	 	2.463	
	
	 		 -253	
	
	 	 20.874 

Verschil	
€	(x1.000)	)		
	
	
	
	
				 		982		
		 205		
		 457	
	
	 	 	1.644	
	
	
	 	126		
	
	
		 -945		
	 	-99		
	
	
	 	11		
		 33		
		 79		
		 20		
	 	-14		
	 139		
		 -5		
	 	-20		
		 -16		
	 15		
		 -10		
		 -151		
	 	87		
	 	234		
	 	-43		
	
	 	 	-561	
	
	 	 	-7	
	
	 	 1.077 

	

LASTEN
 Personeelslasten 

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

	Totaal	lonen	en	salarissen	

 Overige personele lasten	
  -  Dotaties personele voorzieningen 

  -  Personeel niet in loondienst 
  -  Extern personeel prodas bv 
  -  Extern personeel	

	 -  Overig	
		-		Vergoedingen	
		-		Vervangingskosten	ziekte/verlof	
		-		Personele	knelpunten	
		-		Vrijwilligersvergoeding	
		-		Wervingskosten	nieuw	personeel	
		-		Reis	-	en	verblijfkosten	
		-		Vergaderkosten	
		-		Bedrijfsgezondheidszorg	
		-		Juridische	kosten	
		-		Personele	kosten	WKR	
		-		Kantine/Huishoudelijke	kosten	
		-		Scholingskosten	conform	CAO	
		-		Leerkrachtondersteuning/begeleiding	
		-		Teamscholing/ontwikkeling	
		-		Overige	personeelskosten	

	Totaal	overige	personele	lasten	

 Af: uitkeringen UWV	

 Totaal personele lasten	

Lasten

Personeelslasten

Lonen en salarissen
Het	verschil	in	de	post	lonen	en	salarissen	wordt	veroor-
zaakt	door	extra	inzet	van	formatie	door	toename	van	het	
ziekteverzuim.

De	reiskosten	woon-werk	zijn	vorig	jaar	meegenomen	

onder	de	loonkosten.	Dit	jaar	hebben	we	het	geboekt	onder	
de	juiste	post.	

Er	heeft	een	eenmalige	uitkering	van	500,-	per	werknemer	
plaatsgevonden	in	april	naar	rato	van	de	werktijdfactor.
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Overige personeelslasten
Er	is	vanaf	huidig	kalenderjaar	een	voorziening	voor	de	WGA	
uitkeringen	opgenomen.

Verder	heeft	een	herziene	berekening	van	de	voorziening	
jubilea	gezorgd	voor	een	dotatie	van	114K	aan	de	
voorziening.	

Er	is	voor	gekozen	om	de	voorziening	duurzame	inzetbaar-
heid	vrij	te	laten	vallen	en	de	kosten	jaarlijks	in	de	
exploitatie	mee	te	nemen.

2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 	-	

		 	 24	
		 	 319	
		 	 20	
		 	 170	
		 	 146	
		 	 192	
		 	 16	

		 	 887 

2016	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 			-	

		 	 	20	
	92	
	26	
	163	
	87	
	123	
	32	

 544 

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 		-	

		 	 	3	
	227	
	-6	
	7	

	58	
	68	
	-16	

 343 

	

Afschrijvingen

 Immateriële vaste activa 

 Materiële vaste activa 
	-	Afschrijvingkosten	gebouwen	
	-	Afschrijvingskosten	meubilair	
	-	Afschrijvingskosten	apparatuur	
	-	Afschrijvingskosten	ICT	
	-	Afschrijvingskosten	digiborden	
	-	Afschrijvingskosten	leermiddelen	
	-	Afschrijvingskosten	overige	inventaris	

 Totaal afschrijvingen 

Een	stijging	van	de	afschrijvingskosten	digiborden	wordt	
veroorzaakt	doordat	er	afgelopen	jaar	geïnvesteerd	is	in	
Digiborden.	Een	verdere	stijging	van	de	afschrijvingskosten	
meubilair	is	zichtbaar	door	de	schattingswijziging	van	de	
afschrijftermijn	van	meubilair.	Deze	is	gewijzigd	van	30	jaar	
naar	10	tot	20	jaar.	Als	gevolg	van	de	schattingswijzigingen	
zijn	de	afschrijvingslasten	€	226.410,17	hoger	dan	wanneer	
deze	niet	hadden	plaats	gevonden.

Vanaf	schooljaar	2017/2018	is	personeel	van	Prodas	
personeel	BV	overgeheveld	naar	Prodas	en	komen	deze	
loonkosten	tot	uiting	onder	de	lonen	en	salarissen	en	niet	
meer	onder	de	overige	personele	lasten.

Reiskosten	zijn	vorig	jaar	opgenomen	onder	lonen	en	
salarissen.

Ontwikkeling	van	de	werknemers	wordt	binnen	Prodas	
gestimuleerd	en	is	zichtbaar	in	de	toename	van	de	
scholingskosten.

Afschrijvingen
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2017	
€	(x1.000)		
	
	
	

		 		 			-8	
	6	

	-	

	-	
	75	
	5	

	34	
	124	

	-	

	183	
	180	

	9	

	451	
	102	
	28	

	31	

	800	

	112	

	2.132 

2016	
€	(x1.000)		
	
	
	

		 		 			9	
	29	

	-	

	-	
	96	
	7	
	17	
	79	
	-	

	184	
	218	
	10	

	554	
	12	
	24	

	29	

	900	

	97	

	2.263 

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	

		 		 				-17	
	-24	

	-	

	-	
	-21	
	-1	
	17	
	45	
	-	

	-1	
	-38	
	-0	

	-102	
	89	
	4	

	3	

	-100	

	16	

 -132 

	

Huisvestingslasten 

 Huur	
		-	Huur	sportaccomodatie	
		-	Huur	en	medegebruik	gebouwen	

 Verzekeringen 

 Onderhoud	
	-	Groot	onderhoud	
	-	Klein	onderhoud	
	-	Onderhoud	inventaris	
	-	Tuinonderhoud	
	-	Onderhoud	overig	
	-	Aanpassing	gebouwen	

 Energie en water 
	-	Electra	
	-	Gas	
	-	Water	

 Schoonmaakkosten 
	-	Schoonmaak	
	-	Overige	kosten	schoonmaak	
	-	Afvalverwerking	

 Heffingen 

 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen	

 Overige	

Totaal huisvestingslasten 

Voorgaand	jaar	is	ten	onrechte	interne	doorbelasting	van	de	
huur	opgenomen	in	de	huisvestingslasten.	

Met	Sweco	is	een	contract	afgesloten	van	2014	tot	2019.	
Zij	monitoren	en	optimaliseren	het	energieverbruik	
binnen	Prodas.	Hierdoor	zien	we	jaarlijks	een	daling	van	de	
energielasten.

Het	verschil	van	de	totale	huisvestingslasten	wordt	
met	name	veroorzaakt	door	een	lagere	dotatie	aan	de	
onderhoudsvoorziening.

 Huisvestingslasten 

In	2015	heeft	het	bestuur	besloten	om	de	bestemmings-
reserve	huisvesting	te	laten	vervallen	en	daarvoor	in	de	
plaats	een	voorziening	groot	onderhoud	te	vormen.	In	2016	
is	er	een	onderhoudsvoorziening	gevormd	à	€	900.000.	
In	2016	is	er	door	een	extern	bedrijf	een	nieuw	strategisch	
huisvestingsplan	opgesteld.	A.d.h.v.	dit	plan	zal	de	jaarlijkse	
dotatie	beoordeeld	en	indien	noodzakelijk	gewijzigd	
worden.	
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2017	
€	(x1.000)		
	
	
	

		 	 	25	
	 	56	
	 	8	
	 	4	
	 	96	
	 	13	
	
	
	 	6	
	 	78	
	 	3	
	 	27	
	 	487	
	 	117	
	 	20	
	
	 	-	
	
	
	 	8	
	 	37	
	 	73	
	 	15	
	 	216	
	 	-16	
	 	113	
	 	51	
	 	11	
	 	30	
	 	18	
	 	15	
	 	18	
	 	44	
	 	55	
	 	233	
	 	16	
	
	 	1.876 

	 	
	25		
	-		
	-		
	-		
	
	 	 	25 

2016	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 			

	22	
	22	
	1	
	4	

	74	
	12	

	9	
	67	
	5	

	19	
	467	
	117	
	26	

	-	

	8	
	44	
	16	
	16	

	258	
	-14	
	118	
	12	
	8	
	17	
	41	
	-	

	25	
	13	

	196	
	101	
	23	

 1.726 

	
	22		
	-		
	-		
	-		
	
	  22	

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	

		 				 		4	
	34	
	7	
	0	
	22	
	1	

	-3	
	11	
	-2	
	8	

	20	
	0	
	-7	

	-	

	-0	
	-7	
	57	
	-1	

	-42	
	-3	
	-5	
	39	
	4	
	12	

	-24	
	15	
	-7	
	31	

	-141	
	133	
	-6	

	 	  150  

	
3		
	-		
	-		
	-		
	
	 	3 

	

 Overige instellingslasten 

 Administratie- en beheerslasten 
	-	Accountantskosten	
	-	Advieskosten	
	-	Fiscale	-	en	juridische	advies	
	-	Bankkosten	
	-	Administratiekosten	
	-	Verzekeringen	

 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 
	-	Kantoorbenodigdheden	
	-	Contributies	en	abonnementen	
	-	Portokosten	
	-	Klein	inventaris	
	-	Leermiddelen/verbruiksmateriaal	
	-	Leermethode	licenties	
	-	Testen	en	toetsen	

 Dotatie overige voorzieningen 

 Overige 
		-	(G)MR-OR	
		-	Schoolreisjes,	excursies	en	vieringen	
		-	Cultuur	
		-	Bibliotheek	
		-	Kopieerkosten	
		-	Tussenschoolse	opvang	
		-	Leerlingondersteuning/begeleiding	
		-	Overige	kosten	
		-	Drukwerk	
		-	Website	
		-	Representatiekosten	
		-	Marketing/PR	
		-	WMK	
		-	Communicatie	
		-	ICT	
		-	ICT	servicecontracten	en	licenties	
		-	Telefoonkosten	

 Totaal overige instellingslasten 

 Uitsplitsing honorarium 
 Onderzoek jaarrekening 
 Andere controleopdrachten 
 Fiscale adviezen 
 Andere niet-controledienst 

 Totaal accountantslasten 

 Overige instellingslasten 
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De	administratie	en	beheers	lasten	stijgen	t.o.v.	2016.	Deze	
stijging	wordt	met	name	veroorzaakt	door	een	stijging	van	
de	advieskosten	(advies	t.b.v.	de	Ratelaar	en	het	IHP	Asten).	
Verder	is	er	een	stijging	van	de	kosten	voor	de	administratie	
pakketten	en	de	bijbehorende	service	zichtbaar.	

Overige:
Besparing	kopieerkosten	ten	gevolge	van	een	nieuwe	
aanbesteding.

Cultuur	bijdrage	Leef	gemeente	Deurne	en	Someren	en	
bijdrage	werkgroep	kunstzinnige	vorming.

Vanuit	model	accountantshonoraria	blijkt	een	toename	
in	de	kosten	ten	opzichte	van	voorgaand	jaar.	Dit	wordt	
gedeeltelijk	veroorzaakt	door	de	afrekening	van	de	kosten	
jaarrekening	2016	door	DVE.

Financiële baten en lasten 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 	9	

	-34	
	68	

 43 

2016	
€	(x1.000)			
	
	
	
		 		 					17	

	-29	
	78	

	65 

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 			-8	

	-5	
	-10	

 -22 

	

	FINANCIËLE	BATEN	EN	LASTEN	

 Rentebaten	

Waardeveranderingen financiële  
vaste activa en effecten	
	-	Koersresultaten	effecten	
	-	Kosten	en	baten	effecten	

 Totaal financiële baten en lasten 

Het	verschil	van	de	totale	financiële	baten	en	lasten	
is	te	verklaren	door	een	daling	van	het	rendement	op	
spaargelden	en	beleggingen.
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Treasurybeleid en doelstelling
Het	Treasurystatuut	wordt	vastgesteld	door	de	bestuurder	
en	goedgekeurd	door	de	Raad	van	Toezicht.	De	commissie	
bestaat	uit	de	voorzitter	RvB	van	Prodas,	hoofd	financiën	
van	Prodas,	een	lid	RvB	van	een	collega	bestuur	Primair	
Onderwijs,	en	twee	extern	financieel	deskundigen.Het	
Treasury	Statuut	is	in	2016	herzien	en	de	commissie	is	
van	nieuwe	leden	voorzien.	Het	hernieuwde	statuut	is	in	
2017	ter	goedkeuring	aan	de	RvT	aangeboden.	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	OCenW	welke	zijn	
vastgelegd	in	de	Regeling	beleggen,	lenen	en	derivaten	
OCW	2016.	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.

Uitvoering Treasury
De	uitvoering	van	de	treasuryfunctie	wordt	opgedragen	
aan	hoofd	financiën	van	Prodas.	De	bestuurder	is	verant-
woordelijk	voor	de	totale	uitvoering	van	het	treasurybeleid.	
In	de	treasurycommissie,	die	één	keer	per	jaar	bij	elkaar	
komt,	worden	de	wijzigingen	in	de	meerjarenontwikkeling	
en	de	marktomstandigheden	besproken.	Tevens	wordt	
een	treasury	plan	voor	het	komend	jaar	opgesteld.	Bij	
het	opstellen	van	het	jaarplan	zal	de	treasurycommissie	
beoordelen	in	welke	mate	bij	de	financieringsbehoefte	
sprake	zal	zijn	van	jaarlijks	terugkerende,	en	dus	structu-
rele,	elementen	die	van	invloed	kunnen	zijn	op	de	
afweging	tussen	korte	en	lange	termijnfinanciering	c.q.	
beleggingsmogelijkheden.

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

Treasury 2017

Effectenportefeuille
In	2017	zijn	de	obligaties	Lanwirtschafliche	rentenbank	
verkocht	voor	nominaal	€	100.000	en	de	obligaties	
Oostenrijk	1,2	met	een	nominale	waarde	van	€	280.000,-	
aangekocht.

	

Treasury

Obligaties

Landwirtschaftliche	rentenbank	07/17

1.25%	Ned	Fin	Maatsch	2013/2018	aankoop

4.625%	Eur.	Investm.	Bank	2004/2020	aankoop

Rabo	Var	lange	rente

HSBC

België	4,5

3,25%	Frankrijk

Oostenrijk	1,2

Looptijd

2007	/	2017

2013	/	2018

2004	/	2020

2010	/	2020

2010	/	2021

2011	/	2021

2010	/	2021

2015	/		2025

Boekwaarde 
per 31-12-2016

	100.697	

	510.708	

	496.369	

	300.000	

	540.528	

	552.182	

	191.228	

	-	

 2.691.711 

Boekwaarde 
per 31-12-2017

	-	

	504.977	

	497.472	

	300.000	

	530.506	

	541.185	

	186.823	

	297.062	

 2.858.025	

< 1 jaar

	-			

	504.977	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	504.977	

> 1 jaar

0

	-	

	497.472	

	300.000	

	530.506	

	541.185	

	186.823	

	297.062		

2.353.048 

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	
effectieve-rentemethode.	Baten	en	lasten	worden	in	de	
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staat	baten	en	lasten	van	de	jaarrekening	verwerkt	via	
het	amortisatieproces.	De	effectenportefeuille	voldoet	
aan	de	door	het	Ministerie	OCW	opgestelde	“Regeling	
beleggen	en	belenen”.	De	effectenportefeuille	kent	een	
hoofdsomgarantie.

Vergelijk gegevens voorgaand jaar
Het	beheer	van	de	beleggingsportefeuille	van	de	Stichting	
is	ondergebracht	bij	Rabobank	Beleggingen	te	Helmond.	

2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 				

	-34	
	68	

	

2016	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 				

	-29	
	78	

	

Verschil	
€	(x1.000)			
	
	
	
		 		 			

	-5	
	-10	

	

	

Financiële baten en lasten 

Waardeveranderingen financiële  
vaste activa en effecten	
	-	Koersresultaten	effecten	
	-	Kosten	en	baten	effecten	

Effectenportefeuille
1.25%	Ned	Fin	Maatsch
4.625%	Eur.	Investm.	Bank
Rabo	Var	lange	rente
HSBC
België	4,5
3,25%	Frankrijk
Oostenrijk	1,2

Totaal

Ratings:	verdeling
AAA
AA
A

Van bovenstaande portefeuille valt vrij
in	2018
in	2020
in	2021
in	2025

Totaal

Rating
AAA
AAA
A
AA
AA
AA
AA

Waarde
	€	504.977	
	€	497.472	
	€	300.000	
	€	530.506	
	€	541.185	
	€	186.823	
	€	297.062	

 € 2.858.025 

€	1.002.449	
	€	1.555.576	
	€	300.000	

 € 2.858.025 

€	504.977	
	€	797.472	
	€	1.258.514	
	€	297.062	

 € 2.858.025 

vrijval
2018
2020
2020
2021
2021
2021
2025

Vrijval en rating effectenportefeuille

Kosten	bedragen	12K	per	jaar	(inclusief	korting).	Ontvangen	
rente	over	de	portefeuille	bedraagt	80K	in	2017.	Het	
beleggingsresultaat	2017	is	per	saldo	minder	positief	t.o.v.	
2016.
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Leerlingen 

Leerlingenaantallen
Op	teldatum	1-10	2017	is	het	aantal	leerlingen	bij	Prodas	
4415.	In	Deurne	zijn	2233,	in	Asten	1047	en	in	Someren	1135	
leerlingen.	

Voor	het	toelatingsbeleid	van	Prodas	geldt	als	uitgangspunt	
de	keuzevrijheid	van	ouders.	Zij	zoeken	een	school	die	het	
beste	aansluit	bij	hun	eigen	opvattingen	en	ideeën	over	
goed	onderwijs.	Het	niet	honoreren	van	een	aanmelding	
wordt	tot	een	minimum	beperkt.	

In	principe	zijn	alle	leerlingen	welkom	op	een	van	de	scholen	
van	Stichting	Prodas.	Er	wordt	geen	onderscheid	gemaakt	
op	grond	van	levensbeschouwing,	cultuur	of	handicap.	
Maar	soms	kan	er	reden	zijn	waarom	een	school	een	kind	
niet	als	leerling	kan	toelaten.	Afhankelijk	van	de	reden	
waarom	een	school	weigert	om	een	kind	als	leerling	toe	te	
laten,	kan	de	school	in	kwestie	dan	de	zorgplicht	hebben	om	
een	andere	school	te	vinden	die	wel	bereid	is	om	het	kind	als	
leerling	toe	te	laten.	Meer	informatie	hierover	is	te	vinden	
in	het	beleid	Toelaten,	verwijderen	en	schorsen	dat	op	de	
website	van	Prodas	te	vinden	is.	

Marktaandeel
Op	01-10-2017	waren	er	5305	schoolgaande	kinderen	in	DAS.	
Daarvan	zijn	er	4415	ingeschreven	op	scholen	van	Prodas	en	
890	op	scholen	van	PlatOO.	Het	marktaandeel	is	daarmee	
83,22%	voor	Stichting	Prodas	en	16,78%	voor	PlatOO	voor	de	
drie	gemeenten.

Prognose leerlingenaantallen
Op	basis	van	de	huidige	verdeling	van	kinderen	en	rekening	
houdend	met	overige	informatie,	zoals	demografische	
ontwikkelingen,	is	voor	de	komende	jaren	een	prognose	
opgesteld.	Hiervoor	is	gebruik	gemaakt	van	informatie	van	
het	Scenariomodel	Primair	Onderwijs.

Continuïteitsparagraaf

Aantal Leerlingen

Deurne

Asten	

Someren

Totaal

Prodas
16-17

2207

1079

1153

4439

Prodas
17-18

2233

1047

1135

4415

PlatOO
16-17

361

269

261

891

PlatOO
17-18

372

249

269

890

Totaal
17-18

2605

1296

1404

5305

Marktaandeel 
Prodas 16-17

85,7%

80,8%

80,8%

83,2%

https://www.prodas.nl
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Teldatum

Deurne

Asten	

Someren

BO

Stijging	%

Teldatum

Deurne

Someren

SBO

Stijging	%

Teldatum

Totaal	PO

Totaal	SBO

PRODAS TOTAAL

Stijging	(%)

01-10-2017

2168

1047

1016

4231

-0,45%

01-10-2017

65

119

184

-2,65%

01-10-2017

4231

184

4415

-0,54%

01-10-2018

2151

1016

982

4149

-1,94%

01-10-2018

65

119

184

0,00%

01-10-2018

4149

184

4333

-1,86%

01-10-2019

2017

974

1048

4039

-2,65%

01-10-2019

65

119

184

0,00%

01-10-2019

4039

184

4223

-2,54%

01-10-2020

2013

955

1072

4040

0,02%

01-10-2020

65

119

184

0,00%

01-10-2020

4040

184

4224

0,02%

01-10-2021

2046

945

1101

4092

1,29%

01-10-2021

65

119

184

0,00%

01-10-2021

4092

184

4276

1,23%

01-10-2022

2046

945

1101

4092

0,00%

01-10-2022

65

119

184

0,00%

01-10-2022

4092

184

4276

0,00%

Ontwikkeling leerlingtelling Stichting Prodas

Het	leerlingenaantal	van	Prodas	daalt	ten	gevolge	van	een	
afname	van	de	instroom	in	de	onderbouw.	Dit	komt	door	
een	afname	van	de	bevolking	in	Deurne,	Asten	en	Someren;	
het	is	een	krimpregio.	Omdat	de	rijksbekostiging	voor	de	
onderbouw	hoger	is	dan	voor	de	bovenbouw	dalen	de	
inkomsten	procentueel	meer	dan	het	aantal	leerlingen.
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Gemeente Asten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antonius	 164	 156	 156	 159	 160	 160
Bonifatius	 140	 132	 124	 119	 119	 119
Lambertus	 149	 139	 129	 125	 122	 122
Lover	 148	 139	 142	 133	 128	 128
Talent	 204	 206	 189	 189	 182	 182
Voordeldonk	 242	 244	 234	 230	 234	 234	

Totaal  1047 1016 974 955 945 945 
	 	 	 	 	 	

Gemeente Someren 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Diamant	 88	 86	 95	 95	 98	 98
Jozef	 101	 97	 85	 88	 89	 89
Leerrijk	 196	 196	 206	 218	 229	 229
Maria	School	 298	 293	 334	 347	 362	 362
Rendal	 131	 138	 137	 139	 144	 144
Vonder	 202	 172	 191	 185	 179	 179	

Totaal 1016 982 1048 1072 1101 1101	
	 	 	 	 	 	

Gemeente Deurne 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bogerd	 296	 293	 285	 281	 293	 293
Gerardusschool	 187	 185	 157	 156	 158	 158
Heiakker	 292	 294	 295	 295	 295	 295
Peelparel	 78	 79	 88	 91	 95	 95
Piramide	 231	 231	 231	 234	 237	 237
Ratelaar	 41	 34	 47	 49	 55	 55
Tijl	Uilenspiegelschool	 221	 220	 212	 212	 219	 219
Wegwijzer	 122	 119	 118	 120	 119	 119
Willibrordusschool	D	 95	 90	 93	 87	 88	 88
Willibrordusschool	N	 125	 125	 127	 130	 131	 131
Zeilberg	 214	 224	 208	 199	 196	 196
Zonnebloem	 266	 257	 156	 159	 160	 160	

Totaal 2168 2151 2017 2013 2046 2046

Scholen per gemeente (exclusief SBO)
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Meerjarenformatieplan

Met	de	formatiegegevens	van	1	januari	2018	als	uitgangs-
punt,	kunnen	we	voor	de	komende	jaren	de	volgende	
prognose	geven	voor	de	totale	formatie:

Kalenderjaar

Totaal	aantal	fte	o.b.v.	natuurlijk	verloop

Totaal	aantal	fte	o.b.v.	bekostiging

Dir./mgt

OP	(inclusief	onderwijsass)

Overig

2018

320,25

320,25

21,20

271,93

27,12

2017

326,50

326,54

21,20

274,84

30,50

2019

315,17

315,28

20,87

267,70

26,71

2020

312,44

309,04

20,46

262,41

26,17

2021

310,16

305,33

20,21

259,26

25,86

2022

302,71

307,16

20,33

260,81

26,02

De	verdeling	over	de	functiecategorieën	vanaf	2019	is	
gebaseerd	op	de	procentuele	verdeling	over	de	categorieën	
in	2018.	Dit	omdat	nog	onduidelijk	is	of	en	welke	gevolgen	
de	nieuwe	organisatiestructuur	zal	hebben.

De	prognose	van	de	personele	bekostiging	vraagt	de	
eerste	drie	jaar	om	een	sterkere	daling	van	de	formatie	dan	
gerealiseerd	wordt	op	basis	van	natuurlijk	verloop.	De	totale	
afname	van	de	personele	bekostiging	is	4,09%	van	2018	tot	
2022.

Hierbij	is	echter	nog	geen	rekening	gehouden	met	inzet	van	
de	middelen	uit	het	werkdrukakkoord.

Gezien	de	snel	toenemende	krapte	op	de	arbeidsmarkt	is	
het	ook	maar	zeer	de	vraag	of	we	moeten	sturen	op	een	
sterkere	afname	van	de	bezetting.	De	verwachting	is	dat	
na	2022	de	uitstroom	toeneemt	en	het	leerlingaantal	niet	
meer	daalt.	
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	 	 2017 2018 2019 2020 2021 2022
	 	 werkelijk	 begroting	 begroting	 begroting	 begroting	 begroting
	 	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000		
	 	 	 	 	 	 	
BATEN
Rijksbijdragen	 	23.667		 	23.293		 	22.986		 	22.518		 	22.210		 	22.325	
Overheidsbijdragen	 	312		 	259		 	256		 	251		 	247		 	248	
Bijdragen	PO	 	1.403		 	1.247		 	1.233		 	1.207		 	1.189		 	1.195	
Bijdragen	gemeente	 	170		 	183		 	181		 	177		 	174		 	175	
Bijdragen	dienstverlening	 	42		 	40		 	40		 	40		 	40		 	40	
Overige	baten	 	420		 	397		 	397		 	397		 	397		 	397	

Totaal baten  26.014   25.418   25.093   24.589   24.256   24.380 
	 	 	 	 	 	
LASTEN	

Personele	lasten	 	21.305		 	20.735		 	19.910		 	19.484		 	19.194		 	19.295	
Huisvestingslasten	 	2.132		 	1.556		 	1.954		 	1.954		 	1.954		 	1.954	
Overige	lasten	 	1.252		 	2.320		 	1.711		 	1.712		 	1.733		 	1.733	
Afschrijvingslasten	 	887		 	553		 	578		 	578		 	578		 	578	
Overige	leermiddelen	 	624		 	593		 	578		 	578		 	585		 	585	
Overige	scholing	 	627		 	587		 	572		 	573		 	580		 	580	

Totale lasten  26.826   26.343   25.303   24.878   24.624   24.725 
	 	 	 	 	 	
Totaal financiële baten en lasten  -43   -     -     -     -     - 		
	 	 	 	 	 	
Exploitatiesaldo  -770   -926   -210   -289   -367   -345 

Meerjarenbegroting resultaat

De	leerlingenprognose	vormt	de	basis	voor	de	begroting	
2018	t/m	2022:

De	meerjarenbegroting	over	de	jaren	2018	tot	en	met	2022	
laat	een	negatief	perspectief	zien.	De	stevige	financiële	
positie	van	stichting	Prodas	geeft	voldoende	draagkracht	
om	meerdere	jaren	een	negatieve	prognose	te	presenteren	
die	opgevangen	kan	worden	met	eigen	middelen.	
Omdat	de	RvT	geen	toestemming	verleent	aan	een	meer-
jarig	negatief	resultaat	op	de	exploitatie	is	er	voor	gekozen
om	vanuit	het	eigen	vermogen	een	impuls	aan	het	
onderwijs	te	geven	door	investeringen	met	een	incidenteel	
karakter.	Er	worden	vanuit	deze	investeringsprogramma’s	
geen	langlopende	verplichtingen	aangegaan.	Prodas	heeft	
in	beeld	waar	zij	bij	kan	sturen	om	de	begroting	sluitend	te	
krijgen.	

Voor	het	opstellen	van	deze	prognose	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	(bijdrage	
PO)	zijn	overgenomen	uit	de	meerjarenbegroting	van	
dit	verband.	Voor	de	overige	baten,	zoals	gemeentelijke	
bijdragen	en	verhuur/medegebruik,	is	een	schatting	
gemaakt	van	de	inkomsten	op	basis	van	de	beschikbare	
informatie.	
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Meerjarenbegroting balans

Op	basis	van	de	werkelijke	cijfers	2017	en	de	
meerjarenbegroting	ziet	de	balanspositie	er	als	volgt	uit:

Aanwezig kapitaal versus benodigd kapitaal

	 	  2017   2018   2019   2020   2021   2022		
	 	 werkelijk	 begroting	 begroting	 begroting	 begroting	 begroting
	 	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000		
	 	 	 	 	 	 	
ACTIVA
Materiële	vaste	activa	 	4.026		 	4.022		 	3.995		 	3.967		 	3.939		 	3.912	
Financiële	vaste	activa	 	2.353		 	2.353		 	2.353		 	2.353		 	2.353		 	2.353	
Vorderingen	 	2.916		 	2.916		 	2.916		 	2.916		 	2.916		 	2.916	
Effecten	 	505		 	505		 	505		 	505		 	505		 	505	
Liquide	middelen	 	4.225		 	2.748		 	2.540		 	2.017		 	1.783		 	1.530	

Totaal Activa  14.025   12.545   12.309   11.758   11.496   11.215 
	 	 	 	 	 	
PASSIVA	 	 	 	 	 	
Reserves	 	8.977		 	8.051		 	7.841		 	7.552		 	7.184		 	6.840	
Voorzieningen	 	2.370		 	1.816		 	1.790		 	1.528		 	1.634		 	1.698	
Kortlopende	schulden	 	2.678		 	2.678		 	2.678		 	2.678		 	2.678		 	2.678	

Totaal passiva  14.025   12.545   12.309   11.758   11.496   11.215 

	 	  2017   2018   2019   2020   2021   2022		
	 	 werkelijk	 begroting	 begroting	 begroting	 begroting	 begroting
	 	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000	 x	€	1.000		
	 	 	 	 	 	 	
Financiële ruimte

A:	Aanwezig	kapitaal	 	 	 	 	 	
Totaal	kapitaal	 	14.025		 	12.545		 	12.309		 	11.758		 	11.496		 	11.215	
Af:	gebouwen/terreinen	 	759		 	734		 	710		 	685		 	661		 	637	

Totaal kapitaal  13.266   11.810   11.599   11.072   10.835   10.579 

In	%	vd	Baten	 51,1%	 46,5%	 46,2%	 45,0%	 44,7%	 43,4%
	 	 	 	 	 	
B:	Kapitaalbehoefte	 	 	 	 	 	
MVA	(ex.	gebouw	en	terrein)	 	4.026		 	4.026		 	4.026		 	4.026		 	4.026		 	4.026	
Vervangingswaarde	(cf	Don)	 	2.214		 	2.214		 	2.214		 	2.214		 	2.214		 	2.214	
Transactiefunctie	 	5.048		 	4.493		 	4.468		 	4.206		 	4.312		 	4.376	
Bufferfunctie	(7,5%)	 	1.951		 	1.906		 	1.882		 	1.844		 	1.819		 	1.828	

Totaal kapitaalbehoefte  9.213   8.614   8.564   8.265   8.345   8.419 

In	%	vd	Baten	 35,5%	 33,9%	 34,1%	 33,6%	 34,4%	 34,5%
	 	 	 	 	 	
Financiële ruimte  4.053   3.196   3.035   2.808   2.490   2.160 
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Benutting financiële ruimte
Vanuit	onze	financiële	ruimte	investeren	we	extra		in	de	
kwaliteit	van	het	onderwijs	en	in	onze	medewerkers.	
Daarnaast	zullen	we	de	komende	jaren	de	teruggang	van	
de	bekostiging	door	de	krimp	opvangen	door	een	deel	van	
onze	financiële	ruimte	te	gebruiken.	Dit	is	zichtbaar	in	onze	
meerjarenbegroting.

Beleid omtrent de algemene (=vrij besteedbare) reserve 								
De	algemene	reserves	dienen	als	buffer	om	onvoorziene	
financiële	tegenvallers	en	risico’s	te	dekken.	Zij	worden	
gevormd	vanuit	positieve	exploitatieresultaten.	Reserves	
kunnen	-	tijdelijk	-	worden	ingezet	ter	dekking	van	de	
reguliere	exploitatiekosten,	mits	we	binnen	de	financiële	
kaders	blijven.	De	hoogte	van	de	algemene	reserve	
toetsen	we	aan	ons	risicoprofiel	dat	we	op	basis	van	een	
risicoanalyse	maken.

Conclusie
We	zien	een	daling	van	onze	vrije	ruimte,	vooral	door	
voorziening	huisvesting	en	het	investeren	in	onderwijs	
wat	zich	uit	in	een	negatief	exploitatieresultaat.	Uit	de	
kengetallen	kan	worden	geconcludeerd	dat	Prodas	per	
balansdatum	voldoende	financiële	slagkracht	heeft	om	
eventuele	toekomstige	risico’s	op	te	vangen.	Het	beleid	van	
Prodas	is	erop	gericht	om	onderbenutting	van	kapitaal	te	
voorkomen.	Dit	doen	we	door	onze	middelen	beleidsmatig	
in	te	zetten	en	goed	de	risico’s	in	ogenschouw	te	nemen.		

Risicoparagraaf

Risico’s
Risico	voor	Prodas	zijn	risico’s	die	de	beleidsdoelstellingen	
uit	het	strategisch	beleidsplan	in	gevaar	brengen.

Onder	risico’s	verstaan	we	onvoorspelbare	risico’s.	Dit	zijn	
risico’s	met	eventuele	financiële	gevolgen,	die	wat	betreft	
frequentie	en	omvang	moeilijk	of	niet	te	ramen	zijn.	Dit	
kunnen	zijn:	plotselinge	fluctuaties	in	leerlingenaantallen,	
veranderend	overheidsbeleid,	zaken	zoals	arbeidsconflicten,	
niet-verhaalbare	schade	bij	brand,	ICT-problemen	of	
falend	management	en	bestuur.	De	algemene	reserve	
van	de	stichting	moet	toereikend	zijn	om	dergelijke	
risico’s	op	te	kunnen	vangen.	De	financiële	kengetallen	
weerstandsvermogen	en	bufferliquiditeit	geven	aan	of	de	
algemene	reserve	hoog	genoeg	is.

De	voorspelbare	risico’s	zoals	afwijkingen	van	de	
bekostigingsuitgangspunten,	leerlingenaantallen	en	
voorspelbare	lasten	zoals	duurzame	inzetbaarheid	
begroten	we	zo	goed	mogelijk.

De	risico’s	worden	vierjaarlijks	geïnventariseerd	via	de	
risicoanalyse.	Bovendien	bevat	het	meerjaren	strategisch		
beleidsplan	een	risicoparagraaf	en	begroting	waarin	de	
risico’s	en	beheersmaatregelen	worden	benoemd.	Bij	
het	uitvoeren	van	het	beleidsplan	worden	de	beheers-
maatregelen	meegenomen.	Vervolgens	is	de	voortgang	
van	het	beleid	met	de	beheersmaatregelen	te	volgen	in	de	
managementrapportages	en	uiteindelijk	in	de	evaluatie	en	
verantwoording.	Op	deze	manier	is	er	sprake	van	integraal	
risicomanagement.

In	de	vierjaarlijkse	risicoanalyse	worden	de	risico’s	niet	
alleen	geïnventariseerd	maar	ook	gekwantificeerd.	
Dit	leidt	tot	een	risicoprofiel	van	Prodas	uitgedrukt	
in	een	percentage	van	de	totale	baten.	De	benodigde	
bufferliquiditeit	stemmen	we	af	op	het	huidige	risicoprofiel	
van	7,5%.	Het	risicoprofiel	is	gebaseerd	op	de	risicoanalyse,	
die	is	uitgevoerd	in	2017.

Risicomanagement
In	2017	is	er	door	Leeuwendaal	een	risico-analyse	gedaan	bij	
Stichting	Prodas.	Hieronder	worden	de	adviezen	beschreven	
waarmee	Prodas	aan	de	slag	gaat.

Kwaliteit van onderwijs:	het	is	van	belang	dat	de	kwaliteit	
van	onderwijs	op	het	gewenste	niveau	is	en	blijft.	
Ontwikkeling	van	het	onderwijs	is	daarom	voor	Prodas	een	
belangrijk	thema.		

Risicobewustzijn directeuren	De	risicoperceptie	van	
directeuren	speelt	een	belangrijke	rol	in	risicomanagement	
op	schoolniveau.	De	mate	van	bewustzijn	van	risico’s	
bepaalt	mede	het	succes	van	beheersmaatregelen.	De	
uitkomsten	van	de	RisicoScans	die	in	2017	zijn	uitgevoerd	
worden	dan	ook	besproken	met	de	directeuren	in	een	
Prodas-overleg.	Voornaamste	onderwerp	van	gesprek	
hierbij	zal	zijn	de	leerlingenprognose,	zowel	als	het	gaat	om	
leerlingendaling	als	om	groei.	

Schoolplannen opstellen met het WMK-model	De	
kwaliteitszorg	is	een	belangrijk	thema	bij	Prodas.	Het	
WMK	model	wordt	daarbij	gebruikt	als	instrument.	Door	
het	WMK	model	ook	te	gebruiken	voor	het	opstellen	van	
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de	schoolplannen,	is	er	automatisch	een	relatie	met	het	
strategisch	beleidsplan.	Het	WMK	model	stimuleert	ook	
om	de	schoolplannen	concreet	op	te	stellen.	De	laatste	
stap	is	nog	om	de	schoolplannen	te	vertalen	naar	de	
schoolbegroting.	Op	deze	manier	is	er	een	koppeling	
tussen	strategisch	beleidsplan	en	de	schoolplannen	en	een	
koppeling	tussen	beleid	en	begroting.	

Directeuren een beleidsrijke ICT-begroting op laten stellen 
die past bij hun plannen	Goede	ICT	is	een	belangrijke	
voorwaarde	voor	het	huidige	onderwijs.	Scholen	moeten	
in	hun	investeringsplannen	rekening	houden	met	nieuwe	
investeringen	in	ICT	die	passen	bij	hun	onderwijsplannen.	

Personeel:	op	het	gebied	van	personeel	zijn	het	oplopende	
verzuim	in	combinatie	met	de	ervaren	werkdruk	een	
risico	waarop	we	scherp	moeten	zijn.	Ook	de	krapte	op	de	
arbeidsmarkt	stelt	ons	voor	vraagstukken	waarop	we	een	
antwoord	moeten	vinden.	

Directeuren laten rapporteren over de voortgang van de 
gesprekkencyclus	De	gesprekkencyclus	is	een	belangrijk	
instrument	om	inzicht	te	hebben	in	de	formatie	en	in	
te	spelen	op	ontwikkelingen	(strategische	personeels-
planning).	De	directeuren	spelen	hierin	een	belangrijke	rol.	

Rapportage over omvang, reden vervanging en kosten van 
vervanging	Op	dit	moment	wordt	de	reden	van	vervanging	
(ziektevervanging,	zwangerschapsverlof,	ouderschaps-
verlof,	eigen	rekening,	overige)	niet	apart	gecodeerd.	Door	
dit	wel	te	doen	en	hierover	te	rapporteren	wordt	duidelijker	
waar	de	financiële	risico’s	liggen	en	kan	er	zo	nodig	
bijgestuurd	worden.

Stimuleren van interne mobiliteit	Door	kennisuitwisseling	
tussen	de	scholen	en	door	directeuren	het	goede	voorbeeld	
te	laten	geven	wordt	interne	mobiliteit	gestimuleerd.	
Hierdoor	is	Prodas	beter	in	staat	om	in	te	spelen	op	
wijzigingen	in	leerlingenaantallen.

Bedrijfsvoering:	in	2017	is	er	weer	steeds	meer	grip	ontstaan	
op	de	bestuuurs-	én	schoolbrede	bedrijfsvoering.	Deze	
ontwikkeling	dient	zich	voort	te	zetten.	

De exploitatie van plusklassen, taalklassen, nieuwkomersklas, 
LEO-school en sbo doorrekenen en vergelijken met het 
onderwijsrendement 	Vanwege	de	negatieve	verevening	van	
het	SWV	PO	en	de	vele	voorzieningen	die	Prodas	financiert	
met	de	middelen	passend	onderwijs	moet	het	duidelijk	
zijn	hoeveel	er	financieel	gezien	per	voorziening	wordt	

toegelegd	en	wat	het	onderwijsrendement	is.	Hierdoor	is	
het	mogelijk	om	onderbouwde	keuzes	te	maken	over	de	
inrichting	van	passend	onderwijs	binnen	Prodas.

Verbeteren van leerlingenadministratie	De	leerlingen-
administratie	is	de	basis	voor	de	bekostiging.	Prodas	is	
zich	hiervan	bewust	en	doet	onderzoek	naar	leerlingen-
administratiesystemen.	Om	ervoor	te	zorgen	dat	
administra	tief	medewerkers	dezelfde	werkwijze	hanteren	
moeten	de	processen	van	leerlingenadministratie	
beschreven	worden	en	op	intranet	gezet	worden.	

Meerjaren vergelijking bekostiging en aanwezige formatie	
Door	de	leerlingenprognose	door	te	rekenen	en	te	
vergelijken	met	de	aanwezige	formatie,	inclusief	natuurlijk	
verloop	is	er	zicht	op	eventuele	boventalligheid	en	is	er	een	
financieel	kader	voor	strategische	personeelsplanning.

Opnieuw inrichten van de managementrapportage	
Om	goed	te	kunnen	besturen	heeft	de	Raad	van	Bestuur	
gedurende	het	jaar	inzicht	nodig	in	de	voortgang	van	
beleid	en	beheersmaatregelen,	de	uitputting	van	de	
begroting	en	risicosignalen	zoals	leerlingenaantallen,	
formatiekengetallen,	ziekteverzuim.	Ook	de	rapportage	van	
de	directeuren	moet	opnieuw	bekeken	worden	waarbij	het	
uitgangspunt	is	dat	de	directeuren	rapporteren	aan	de	Raad	
van	Bestuur.	

Afstemming van de relatie bestuur-management-staf en 
de rol van bestuurskantoor en directeuren	De	onderlinge	
verhoudingen	binnen	de	driehoek	bestuur-management-	
staf	zijn	in	ontwikkeling.	Dat	geldt	niet	alleen	voor	Prodas,	
maar	voor	veel	onderwijsinstellingen	omdat	de	eisen	
die	aan	onderwijsinstellingen	en	bestuurders	worden	
gesteld	hoger	worden.	Het	zou	goed	zijn	om	samen	met	
de	directeuren	te	brainstormen	over	de	verwachtingen	die	
directeuren	hebben	van	het	bestuurskantoor	en	hun	eigen	
rol	en	verantwoording.	

Beheersen van risico kwetsbaarheid bestuurskantoor	Net	
als	bij	andere	besturen	vormt	de	kwetsbaarheid	van	het	
bestuurskantoor	een	risico.	Kortdurende	afwezigheid	kan	
opgelost	worden	door	collega’s.	Bij	langdurige	afwezigheid	
moet	de	oplossing	gezocht	worden	in	het	inhuren	van	
personeel	of	bij	collega	besturen.
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Grondslagen

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	
inrichtingsvereisten	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	maatschappelijk	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	investe-
ringen	in	materiële	vaste	activa	opgenomen	tegen	de	
historische	kostprijzen,	verminderd	met	afschrijvingen.	
De	per	1	januari	2006	aanwezige	materiële	vaste	activa	
zijn	gewaardeerd	door	middel	van	inventarisatie	en	
opgenomen	in	de	balans	voor	zover	dat	in	het	verleden	nog	
niet	heeft	plaatsgevonden.	

De	materiële	vaste	activa	worden	gewaardeerd	tegen	de	
geamortiseerde	kostprijs	(historische	verkrijgingprijs	
verminderd	met	lineaire	afschrijvingen).	De	afschrijvings-
percentages	worden	gebaseerd	op	de	verwachte	
economische	levensduur	van	de	betreffende	activa,	
rekening-houdend	met	een	eventuele	restwaarde.	De	
eerste	afschrijving	vindt	plaats	in	het	jaar	na	aanschaf.	
	

Jaarrekening Stichting Prodas 2017

Er	heeft	een	schattingswijziging	plaatsgevonden	met	
betrekking	tot	de	afschrijvingstermijnen	van	de	activa.	
De	gehanteerde	afschrijvingstermijnen	bedragen:

Als	gevolg	van	de	schattingswijzigingen	zijn	de	
afschrijvingslasten	€	226.410,17	hoger	dan	wanneer	deze	
niet	hadden	plaats	gevonden.
	

Materiele vaste activa Termijn Categorie
 

Gebouwen	 40	jaar	 Afschrijvingkosten	gebouwen

Gymzaalmatten	etc	 10	jaar	 Afschrijvingskosten	meubilair	en	inventaris

Stoelen	en	tafels	 10	jaar	 Afschrijvingskosten	meubilair	en	inventaris

Leerlingensets	 15	jaar	 Afschrijvingskosten	meubilair	en	inventaris

Bureaus	 20	jaar	 Afschrijvingskosten	meubilair	en	inventaris

Docentensets	 20	jaar	 Afschrijvingskosten	meubilair	en	inventaris

Garderobe	 20	jaar	 Afschrijvingskosten	meubilair	en	inventaris

Kasten	 20	jaar	 Afschrijvingskosten	meubilair	en	inventaris

Alarm	 10	jaar	 Afschrijvingskosten	apparatuur

Installaties	 15	jaar	 Afschrijvingskosten	apparatuur

Liften	 15	jaar	 Afschrijvingskosten	apparatuur

ICT	Tablets	 3	jaar	 Afschrijvingskosten	ICT

ICT	Chromebook	 4	jaar	 Afschrijvingskosten	ICT

ICT	Laptop	 5	jaar	 Afschrijvingskosten	ICT

ICT	Overige	 5	jaar	 Afschrijvingskosten	ICT

ICT	PC’s	en	beeldschermen	 5	jaar	 Afschrijvingskosten	ICT

Kopieerapparatuur	 5	jaar	 Afschrijvingskosten	ICT

Printers	 5	jaar	 Afschrijvingskosten	ICT

Servers	 5	jaar	 Afschrijvingskosten	ICT

Netwerk	 10	jaar	 Afschrijvingskosten	ICT

Telefooncentrale	 10	jaar	 Afschrijvingskosten	ICT

Beamer	 5	jaar	 Afschrijving	digiborden

Digiborden	 8	jaar	 Afschrijving	digiborden

Projectiemiddelen	 8	jaar	 Afschrijving	digiborden

Div.	zaken	handvaardigheid	 8	jaar	 Afschrijvingskosten	leermiddelen

Methoden	 8	jaar	 Afschrijvingskosten	leermiddelen

Spel-	en	sportmateriaal	 8	jaar	 Afschrijvingskosten	leermiddelen

Audio/video	installatie	 5	jaar	 Afschrijvingskosten	overige	inventaris

Huishoudelijke	apparatuur	 5	jaar	 Afschrijvingskosten	overige	inventaris

Keramiekoven	 5	jaar	 Afschrijvingskosten	overige	inventaris

Raamdecoratie	 15	jaar	 Afschrijvingskosten	overige	inventaris

Ophangsystemen/borden	 20	jaar	 Afschrijvingskosten	overige	inventaris

Terrein	 20	jaar	 Afschrijvingskosten	overige	inventaris
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Financiële vaste activa
Uitgangspunt	voor	de	waardering	per	31	december	2017	
is	voor	de	obligaties,	welke	worden	aangehouden	tot	het	
einde	van	de	looptijd,	de	geamortiseerde	kostprijs	volgens	
de	effectieve-rentemethode.	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	€	2.941.022,-	per	
31	december	2017.

Vorderingen
De	vorderingen	worden	gewaardeerd	tegen	de	nominale	
waarde.

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

Eigen vermogen

Algemene reserve
De	algemene	reserve	is	het	weerstandsvermogen	om	
de	continuïteit	van	de	scholen	te	waarborgen.	Deze	
wordt	onderbouwd	uit	de	resultaatbestemming	en	de	
overschotten	die	ontstaan	uit	het	verschil	tussen	de	
toegerekende	baten	en	werkelijk	gemaakte	lasten	(in	geval	
van	een	tekort	wordt	dit	ten	laste	van	de	algemene	reserve	
gebracht).

Bestemmingsreserve
Vanaf	2015	is	er	een	bestemmingsreserve	gevormd	voor	
de	vervanging	van	de	materiele	vaste	activa.	Deze	reserve	
is	gelijk	aan	het	bedrag	van	de	cumulatieve	afschrijvingen	
zoals	die	zijn	opgenomen	in	het	verloopoverzicht	van	de	
materiele	vaste	activa.	

Voorzieningen

Voorzieningen	zijn	opgenomen	tegen	de	nominale	waarde.

Onderhoudsvoorziening
De	voorziening	onderhoud	moet	leiden	tot	een	evenwich-
tige	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.

Spaarverlof 
De	voorziening	spaarverlof	is	gevormd	in	verband	met	
verplichtingen	die	samenhangen	met	het	sparen	van	
verlofuren.

Jubileumgratificatie
De	voorziening	jubileumuitkeringen	is	gevormd	in	verband	
met	verplichtingen	die	samenhangen	met	nog	uit	te	keren	
jubileumuitkeringen.

Voorziening WGA en ziektewet
Deze	voorziening	voor	langdurig	zieke	medewerkers	
is	per	31-12-2017	gevormd.	Hier	staan	de	
loondoorbetalingsverplichtingen	van	medewerkers	die	een	
jaar	of	langer	ziek	zijn	met	als	peildatum	31-12-2017.

Langlopende schulden

De	langlopende	schulden	worden	gewaardeerd	tegen	de	
nominale	waarde.

Kortlopende schulden

De	kortlopende	schulden	worden	gewaardeerd	tegen	de	
nominale	waarde.

Overige activa en passiva

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

Bepaling van het resultaat

-	 De	administratie	is	gevoerd	volgens	het	baten	en	
lastenstelsel.

-	 De	baten	en	lasten	worden	toegerekend	aan	de	periode	
waarop	ze	betrekking	hebben.

-	 Het	resultaat	wordt	bepaald	als	het	verschil	tussen	de	
baten	en	alle	hiermee	verbonden	lasten	die	aan	het	
verslagjaar	toegerekend	worden.

Kasstroomoverzicht

Het	kasstroomoverzicht	is	opgesteld	volgens	de	indirecte	
methode.
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31-12-2017	
€	(x1.000)		
	
	
	

	 		-		
		 3.800		
		 2.353	

	 	 6.153	
	
	
		 -		
		 2.792		
		 505		
		 4.225	

	 	 	7.522	
	
	 	  13.675	
	
	
	
	
	 6.268		
		 3.241		
		 -770	

	 	 	8.739	
	
	 		 2.253	
	
	 	 	-	
	
	 		 2.683	
	
	 	 	13.675 

31-12-2016	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
	 	-		
	 	4.231		
		 2.591	

	 	 6.822	
	
	
	 -		
		 2.885		
	 102		
		 3.888	

	 	 6.876	
	
	 		 13.698	
	
	
	
	
	 4.874		
		 4.518		
		 116

	 	 	9.508	
	
	 		 1.736	
	
	 		 -	
	
	 		 2.453	
	
	 	  13.698 

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
	 	-		
		 -432		
		 -238	

	 	 	-670	
	
	
	 	-		
		 -93		
	 	403		
	 	337		

	 	 647	
	
	 	 	-23	
	
	
	
	
	 1.393		
		 -1.277		
	 	-886	

	 	 		-770	
	
	 		 517	
	
	 	 	-	
	
	 		 230	
	
	 		 -23 

	

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	
	Algemene	reserve	
	Bestemmingsreserve	
	Onverwerkt resultaat		

Eigen vermogen, totaal 

Voorzieningen 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden 

TOTAAL PASSIVA	

Afrondingen:

	Het	is	mogelijk	dat	zich	in	de	jaarrekening	(en/of	in	de	
toelichting	daarop	en/of	in	bijlagen)	geringe	reken		kundige	
onjuistheden	voordoen	a.g.v.	afrondings	verschillen	

Balans per 31 december 2017
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Staat van baten en lasten 2017

	 	 Realisatie 2017 Realisatie 2016  Verschil 
	 		 €	(x1.000)		 €	(x1.000)		 €	(x1.000)	
BATEN 	 	 	 	 	
	Rijksbijdragen		 	25.382		 	24.831	 24.831		
	Overheidsbijdragen	en	-subsidies	overige	overheden		 	189		 99	 116	
	College-,	cursus-,	les-	en	examengelden		 	-		 -		 -	
	Baten	werk	in	opdracht	van	derden		 	42		 57	 51		
	Overige	baten		 	420		 310	 461	

 Totaal baten   26.033  24.808 25.459  	
	 	 	 	 	
LASTEN 	 	 	 	 	
Personeelslasten		 	21.951		 21.109	 20.874	
	Afschrijvingen		 	887		 573	 544	
	Huisvestingslasten		 	2.132		 2.285	 2.263		
	Overige	lasten		 	1.876		 1.887	 1.726		

Totaal lasten    26.845  25.853 25.408  
     
Saldo baten en lasten    -813  -1.046 51   
     
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN  43  79  65  
     
Totaal resultaat    -770  -966 116  
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Kasstroomoverzicht 2017

Realisatie 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
	 		 -813	
	
	
		 872		
		 517		
	 	 1.389	
	
	
		 93		
		 -403		
		 230		
	
	 	 	-80	
	
	43		
	 	 43	
	
	 	 539 
	
	
	
		 -455		
		 15		
		 238		
	
	 	 -202	
	
	 	 337 

Realisatie 2016	
€	(x1.000)		
	
	
	
	 	 	51	
	
	
		 544		
	 619		
	 	 1.163	
	
	
	 -230		
		 198		
		 -143		
	
	 	 	-175	
	
	 	65		
	 	 65	
	
	 	 1.104	
	
	
	
		 -686		
		 -		
		 307		
	
	 	 -379	
	
	 	 725	

Verschil	
€	(x1.000)		
	
	
	
	 	 -864	
	
	
		 328		
		 -102		
	 	 	226	
	
	
		 323		
		 -601		
		 373		
	
	 	 95	
	
		 -22		
	 	 -22	
	
	 	 -565	
	
	
	
		 231		
	 	15		
		 -69		
	
	 	 	177	
	
	 	 -388	

	

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 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

 Investeringen in materiële vaste activa 
 Desinvesteringen in materiële vaste activa 
 Overige investeringen in financiële vaste activa 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Mutatie liquide middelen 

Het	saldo	van	de	liquide	middelen	is	ondanks	het	negatieve	
resultaat	en	een	afname	van	de	vorderingen	per	saldo	
toegenomen.	De	schulden	zijn	toegenomen	wat	een	
positief	effect	heeft	op	de	kasstroom.	Verder	is	er	meer	
afgeschreven	dan	geïnvesteerd	wat	een	positief	effect	
heeft.	Ook	is	er	meer	gedoteerd	aan	de	voorzieningen	dan	
onttrokken	wat	een	positief	effect	heeft	op	de	kasstroom.
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Aanschafprijs													

	€	(x1.000)	

			958	
	2.166	
	3.382	
	1.691	
	548	

	8.744  

Cumulatieve	
afschrijvingen	
en	waarde-
verminderingen	

	€	(x1.000)	

		198	
	944	

	2.067	
	1.075	
	230	

	4.512 

Boekwaarde 
01-01-2017

	€	(x1.000)	

	760	
	1.223	
	1.315	
	616	
	317	

	4.231 

Investeringen																			

	€	(x1.000)	

	-	
	98	

	289	
	62	
	6	

	455	

Des-	
investeringen

	€	(x1.000)	

	-	
	-	

	15	
	-	
	-	

	15 

Afschrijvingen													

	€	(x1.000)	

	24	
	319	
	301	
	192	
	36	

	872 

Aanschafprijs									

	€	(x1.000)	

		958	
	2.192	
	2.089	
	1.280	

	522	

	7.040  

Cumulatieve	
afschrijvingen	
en	waarde-
verminderingen	

	€	(x1.000)	

	221	
	1.191	
	801	
	794	
	234	

 3.241 

Boekwaarde 
31-12-2017

	€	(x1.000)	

		737	
	1.001	
	1.288	
	486	
	288	

	3.800 

 ACTIVA	

	Materiële vaste activa 

	Gebouwen	en	terreinen	
	Inventaris	en	apparatuur	
	ICT	
	OLP	
	Andere	vaste	bedrijfsmiddelen	

 Totaal materiële vaste activa 

 Toelichting op de onderscheiden posten van 
de balans 2017
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	1-1-2006	€	1.727.279.	De	waardering	
per	1-1-2006	heeft	plaatsgevonden	voor	ICT	en	meubilair,	
inventaris	en	apparatuur.	Voor	de	waardering	van	de	
onderwijsleermethoden	is	uitgegaan	van	een	nihil	waarde	
per	1-1-2006.

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	BSO-lokaal	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)	en	ondergrond	van	het	BSO	lokaal	
Brede	school	D’n	Bogerd,	kavel	5	ten	grootte	van	98m2.

De	afschrijving	over	de	in	2017	geïnvesteerde	activa	vindt	
voor	de	eerste	keer	plaats	in	het	kalenderjaar	2018.

Voor	de	vervanging	van	de	materiele	vaste	activa	is	een	
bestemmingsreserve	gevormd.	Deze	reserve	is	gelijk	aan	
het	bedrag	van	de	cumulatieve	afschrijvingen	zoals	die	zijn	
opgenomen	in	het	verloopoverzicht	van	de	materiele	vaste	
activa.



Stichting Prodas • Bestuursverslag 2017 60

Ontdek jouw wereld!

Terug naar inhoudsopgave

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa 

	Effecten	

 Totaal financiële vaste activa 

Uitsplitsing 
	Aandelen	
	Obligaties	
	Overige	

Totaal effecten

Boekwaarde	
01-01-2017	

	€	(x1.000)	

	2.693	

	2.693 

	-	
	2.693	

	-	

 2.693 

	Investering	en	
verstrekte	
leningen	

	€	(x1.000)	

	298	

 298	

	-	
	298	

	-	

	298 

	Desinvestering	
en	afgeloste	
leningen	

	€	(x1.000)	

	100	

	100 

	-	
	100	

	-	

	100 

	Resultaat	
deelnemingen	

	€	(x1.000)	

		-33	

	-33 

	-	
	-33	

	-	

	-33 

Boekwaarde 
31-12-2017

	€	(x1.000)	

	-	2.858	

	2.858 

	-	
	2.858	

	-	

	2.858 

Deelneming 
Stichting	Prodas	heeft	4	aandelen,	nominaal	groot	€	1,	in	
Prodas	Personeel	B.V.	De	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	1-1-2013	gestart.	

Per	28-02-2018	is	de	Prodas	personeel	B.V.	opgeheven.

Obligaties

Landwirtschaftliche	rentenbank	07/17

1.25%	Ned	Fin	Maatsch	2013/2018	aankoop

4.625%	Eur.	Investm.	Bank	2004/2020	aankoop

Rabo	Var	lange	rente

HSBC

België	4,5

3,25%	Frankrijk

Oostenrijk	1,2

Looptijd

2007	/	2017

2013	/	2018

2004	/	2020

2010	/	2020

2010	/	2021

2011	/	2021

2010	/	2021

2015	/		2025

Boekwaarde 
per 31-12-2016

	100.697	

	510.708	

	496.369	

	300.000	

	540.528	

	552.182	

	191.228	

	-	

 2.691.711 

Boekwaarde 
per 31-12-2017

	-	

	504.977	

	497.472	

	300.000	

	530.506	

	541.185	

	186.823	

	297.062	

 2.858.025	

< 1 jaar

	-			

	504.977	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	504.977	

> 1 jaar

0

	-	

	497.472	

	300.000	

	530.506	

	541.185	

	186.823	

	297.062		

2.353.048 

Effecten

De	marktwaarde	van	de	effecten	per	31	december	2017	
bedraagt	€	2.941.022,-

Uitgangspunt	voor	de	waardering	per	31	december	voor	de	
obligaties,	welke	worden	aangehouden	tot	het	einde	van	de	
looptijd,	is	de	geamortiseerde	kostprijs	volgens	de	

effectieve-rentemethode.	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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31-12-2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
	 		 63	
	
		 1.201		
	 	 1.201	
	 	 	
	 	 -	
	 	
	 	 1.118	

	
	 385		
	 	 385	
	
	
		 25		
		 1		
	 	 26	
	
	 	 2.792 

31-12-2016	
€	(x1.000)	
	
	
	
	 		 88	
	
		 1.044		
	 	 1.044	
	
	 	 	4	
	
	 	 	1.381	
	
	
		 334		
	 	 334	
	
	
		 34		
		 1		
	 	 35	
	
	 	 2.885 

Verschil	
€	(x1.000)	
	
	
	
	 		 -25	
	
		 157		
	 	 	157	
	
	 		 -4	
	
	 		 -263	
	
	
		 51		
	 	 51	
	
	
		 -9		
		 0		
	 	 	-9	
	
	 	  -93	

	

Vorderingen 	 	
	 	
	Debiteuren	

	OCW	/	EZ	

Andere	deelnemingen	

Overige	overheden	

Overige	vorderingen	
		-	Overige		
Totaal	overige	vorderingen	

	Overlopende	activa	
  - Vooruitbetaalde kosten 
  - Borgsommen	
Totaal	overlopende	activa		
	 	
	Totaal vorderingen

Vorderingen

31-12-2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
	 		 	0	

		 	 4.224	

	 	 4.225 

31-12-2016	
€	(x1.000)	
	
	
	
	 		 	0	

	 	 	3.888	

	 	 3.888 

Verschil	
€	(x1.000)	
	
	
	
	 		 	0	

		 	 337	

	 	 337 

	

Liquide middelen	 	
	 	
		Kasmiddelen	

	Tegoeden	op	bank-	en	girorekeningen	

 Totaal liquide middelen 

Liquide middelen
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PASSIVA 

Eigen vermogen 

	Algemene	reserve	

	Bestemmingsreserve	(publiek)	
		-	Bestemmingsreserve	A	

Totaal eigen vermogen 

Stand per 
01-01-2017

	4.990	

	4.518	

	9.508 

	Resultaat		

		 	-	770

	-	

 
-770 

Stand per 
31-12-2017

	

		5.498	

	3.241	

8.739 

PASSIVA	

Eigen vermogen

Doel van de reserve
Reserves	zijn	onderdeel	van	het	vermogen	(	rechterkant	van	
de	balans).	Met	het	vermogen	financiert	Prodas	het	
benodigde	kapitaal	(linkerkant	van	de	balans).	Dit	
benodigde	kapitaal	is	in	te	delen	in	kapitaal	nodig:
•	 Voor	de	financiering	van	materiële	vaste	activa	

(financierings-	of	investeringsfunctie)
•	 Als	buffer	voor	de	financiering	van	risico’s	(bufferfunctie)
•	 Voor	het	betalen	van	dagelijkse	transacties	

(transactiefunctie)

Als	we	ervan	uitgaan	dat	we	de	transactiefunctie	van	
kapitaal	financieren	met	vreemd	vermogen,	dan	hebben	we	
het	eigen	vermogen	(reserves)	nodig	voor	de	bufferfunctie	
en	de	financieringsfunctie.

Als	we	bewust	extra	willen	investeren	in	onderwijs	en	
daarmee	een	verlies	op	de	exploitatie	voor	lief	nemen	dan	
benutten	we	hiervoor	de	extra	reserves	om	dit	verlies	te	
financieren.

Gewenste hoogte van de reserve
Algemene reserve
Met	ingang	van	2015	zijn	de	bestaande	bestemmings-
reserves	komen	te	vervallen.	De	algemene	reserve	is	
voldoende	om	risico’s	af	te	dekken,	deze	zijn	inherent	aan	
een	onderwijsinstelling.

Bestemmingreserve kwaliteitsimpuls
Vanaf	2015	is	er	een	bestemmingsreserve	gevormd	voor	de	
vervanging	van	de	materiele	vaste	activa.	Deze	reserve	is	
gelijk	aan	het	bedrag	van	de	cumulatieve	afschrijvingen	
zoals	die	zijn	opgenomen	in	het	verloopoverzicht	van	de	
materiele	vaste	activa.
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Voorzieningen

 Voorzieningen 

	Personeelsvoorzieningen	
		-	Voorziening	jubilea	uitkeringen	
		-	Voorziening	spaarverlof	
		-	Voorziening	duurzame	inzetbaarheid	
		-	Voorziening	WGA	

	Overige	voorzieningen	
		-	Voorziening	onderhoud	

Totaal voorzieningen

Stand per 
01-01-2017 

	
	174	
	27	
52
	-	

	1.484

 1.736 

Dotaties	

		114
	-	
	-	

	77

	800	

991 

Onttrekking	

	27	
	13	
	-
-

381	

422

Vrijval	

-
	-	

52
	-

	-	

52

Rente	
mutatie						
(contante	
waarde)	

	
-
	-	
	-	
	-

	-	

- 

Stand per 
31-12-2017 

260
	14	
	-	

	77

	1.902	

2.253 

Voorzieningen 	
	
	
	Personeelsvoorzieningen		
	Overige	voorzieningen		

Kortlopend
deel	<	1	jaar

	95
	756	

 851

langlopend
deel	>	1	jaar	

	166
	1.146	

 1.312	

De	voorzieningen	behoren	tot	het	vreemd	vermogen.	De	
stichting	heeft	een	aantal	personele	voorzieningen	in	de	
vorm	van	spaarverlof,	jubileum	en	WGA.	Verder	heeft	de	
stichting	een	voorziening	opgenomen	voor	onderhoud	
gebouwen.	De	hoogte	van	de	voorziening	onderhoud	is	
onderbouwd	met	het	meerjarenonderhoudsplan	van	de	
schoolge	bouwen	(MOP).	Vanaf	1	januari	2015	is	het	MOP	
uitgebreid	met	het	onderhoud	voor	de	buitenkant	van	de	
gebouwen.	De	voorziening	onderhoud	is	hierdoor	vanaf	
2015	hoger.

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	de	regeling	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.	Er	is	voor	gekozen	
om	de	voorziening	per	ultimo	2017	vrij	te	laten	vallen	en	de	
kosten	jaarlijks	op	te	nemen	in	de	exploitatie.

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	25-jarige	diensttijd	bij	het	
onderwijs	50%	en	bij	een	40-,	of	50-jarig	jubileum	100%	van	
het	maandsalaris.	De	voorziening	jubileumuitkeringen	is	
berekend	op	basis	van	de	individuele	methode.

Voorziening WGA:	Deze	voorziening	voor	langdurig	zieke	
medewerkers	is	per	31-12-2017	gevormd.	Hier	staan	de	
loondoorbetalingsverplichtingen	van	medewerkers	die	een	
jaar	of	langer	ziek	zijn	met	als	peildatum	31-12-2017.

Voorziening onderhoud:	In	2017	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	BBZ	Jan	Borg.
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31-12-2017	
€	(x1.000)		
	
	
	 	
	 		 362	
	
	
		 1.175		
		 0		
		 3		
		 48		
	
	 	 1.225	
	 	 243	
	
	
		 677		
		 14		
		 4		
		 75		
		 19		
		 0		
		 65		
	
	 	 853	
	
	 	 	2.683 

31-12-2016	
€	(x1.000)	
	
	
	
	 	 	651	
	
	
		 752		
	 0		
		 5		
		 31		
	
	 	 	787	
	 	 205	
	
	
		 648		
		 20		
		 2		
		 106		
		 -		
		 0		
		 34		
	
	 	 810	
	 	
	 		 2.453 

Verschil	
€	(x1.000)	
	
	
	
	 	 	-289	
	
	
		 423		
	 -0		
	 	-2		
		 17		
	
	 	 438	
	 	 	38	
	
	
		 29		
		 -6		
		 2		
		 -31		
		 19		
		 -0		
		 30		
	
	 	 43	
	 	
	 		 230 

	

Kortlopende schulden 

Crediteuren	

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

Totaal	belastingen	en	premies	sociale	verzekeringen	
Schulden	ter	zake	van	pensioenen	

De	overlopende	passiva	
  - Vakantiegeld en -dagen 
  - Accountants- en administratiekosten 
  - Netto salarissen 
  - Overige schulden 
  - Werkgroep kunstzinnige vorming Deurne 
  - Nog uit te keren eindejaarsuitkering 
  - Vooruitontvangen bedragen 

Overlopende	passiva	

Kortlopende schulden, totaal 

Kortlopende schulden
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Toelichting baten en lasten 2017

BATEN

Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen

2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
		 	19		
	
	 	 19	
	
	 		 170	
	
	 	 189

Begroting 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
		 	-		
	
	 	 -	
	
	 		 99	
	
	 	 99

2016	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
		 	18		
	
	 	 18	
	
	 		 98	
	
	 	 116

	

 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

 Participatiebudget	
-  ID-banen	

	Totaal	participatiebudget	

	Overige	overheidsbijdragen	en	-subsidies	

	Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 

2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
		 	418		
		 16.358		
		 3.535		
		 2.689		
		 668		
	
	 	 23.667	
	
	
	
		 10		
		 302		
	
	 	 312	
	
	 	 1.403	
	
	 	 25.382 

2016	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
				 -		
		 19.222		
		 3.548		
		 -	
		 -		
	
	 	 22.770	
	
	
	
		 -		
		 119	
	
	 	 119	
	
	 	 1.454
	
	 	 24.342

2016	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
				 -		
		 16.343		
		 3.591		
		 2.671		
		 467		
	
	 	 23.073	
	
	
	
		 126		
		 313		
	
	 	 439	
	
	 	 1.319	
	
	 	 24.831	

	

BATEN
 Rijksbijdragen

Rijksbijdragen OCW/EZ 
		-	Bekostiging	voorgaande	jaren	
		-	Personele	bekostiging	OCW	
		-	Vergoeding	Materiële	Instandhouding	
		-	Vergoeding	personeel-	en	arbeidsmarktbeleid	
		-	Prestatiebox 

	Totaal	rijksbijdragen	OCW/EZ	

 Overige subsidies OCW/EZ 
	OCW	
		-	Vergoeding	Zigeunerkinderen	
		-	Overige	Rijksbijdrage	OCW	

	Totaal	overige	subsidies	OCW/EZ	

 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 

 Totaal rijksbijdragen 
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2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 	42		
	
	 	 42	
	
	 		 42		
	

Begroting 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 	57		
	
	 	 57	
	
	 		 57

2016	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 51		
	
	 	 51	
	
	 		 51

	

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	

2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 	
	 	 182	
		 	 49	

		 	 1	
	 	
	 	 74	

	 	 -	
	 	

	 	 76	
	 	 37	

	 	 420	

begroting 2017	
€	(x1.000)	
	
	
	
		 		 	
	 	 225	
		 	 -

		 	 -	

	 	 60
	
	 	 -	
	 	

	 	 25	
	 	 -	

	 	 310 

2016	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 	
	 	 189	
		 	 67

		 	 71	

	 	 67	

	 	 5	
	 	

	 	 51	
	 	 11	

	 	 461	

	

 Overige baten 

 Verhuur 
		-	Verhuur	en	medegebruik	lokalen/ruimten	
		-	Verhuur	en	medegebruik	gymzalen	

 Detachering personeel 

 Sponsoring 

 Ouderbijdragen 

 Overige  
	-	Overige	baten	
	-	Baten	en	lasten	voorgaande	jaren	

 Totaal overige baten	

Overige baten

Baten in opdracht van derden



Stichting Prodas • Bestuursverslag 2017 67

Ontdek jouw wereld!

Terug naar inhoudsopgave

2017	
€	(x1.000)		
	
	
	

	1	16.089		
		 2.063		
		 2.157	
	
	 	 20.309	
	
	
		 126		
	
	
	 	186		
		 362		
	
	
		 -3		
	 	34		
	 	125		
	 	54		
	 	0		
	 	155		
		 11		
	 	82		
	 	0		
	 	52		
		 44		
		 304		
	 	88		
	 	235		
	 	48		
	
	 	 	1.902	
	
	 		 -259	
	
	 	 21.951	

Begroting 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
	 	19.128		
		 -		
	 	-	
	
	 	 	19.128	
	
	
		 50		
	
	
	 197		
		 219		
	
	
	 	-		
		 608		
		 110		
	 	-		
	 	-		
	 	-		
	 	-		
	 	106		
	 	-		
		 37		
		 54		
		 320		
		 95		
		 185		
		 -		
	
	 	 1.981	
	 	
	 	 	-	
	
	 	 21.109 

2016	
€	(x1.000)		
	
	
	
	
	 		15.107		
		 1.858		
		 1.700
	
	 	 18.664	
	
	
	 	-		
	
	
	 	1.131		
		 461		
	
	
	 	-14		
	 	2		
		 46		
		 34		
		 14		
	 	16		
	 16		
		 103		
	 	16		
		 37		
		 54		
		 455		
	 	2		
		 1		
		 91		
	
	 	 	2.463	
	
	 		 -253	
	
	 	 20.874 

	

LASTEN
 Personeelslasten 

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

	Totaal	lonen	en	salarissen	

 Overige personele lasten	
  -  Dotaties personele voorzieningen 

  -  Personeel niet in loondienst 
  -  Extern personeel prodas bv 
  -  Extern personeel	

	 -  Overig	
		-		Vergoedingen	
		-		Vervangingskosten	ziekte/verlof	
		-		Personele	knelpunten	
		-		Vrijwilligersvergoeding	
		-		Wervingskosten	nieuw	personeel	
		-		Reis	-	en	verblijfkosten	
		-		Vergaderkosten	
		-		Bedrijfsgezondheidszorg	
		-		Juridische	kosten	
		-		Personele	kosten	WKR	
		-		Kantine/Huishoudelijke	kosten	
		-		Scholingskosten	conform	CAO	
		-		Leerkrachtondersteuning/begeleiding	
		-		Teamscholing/ontwikkeling	
		-		Overige	personeelskosten	

	Totaal	overige	personele	lasten	

 Af: uitkeringen UWV	

 Totaal personele lasten	

LASTEN

Personeelslasten
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2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 	-	

		 	 24	
		 	 319	
		 	 20	
		 	 170	
		 	 146	
		 	 192	
		 	 16	

		 	 887 

Begroting 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 			-	

		 	 20	
		 	 73	
		 	 22	
		 	 300	
		 	 -0	
		 	 129	
		 	 29	

		 	 573 

2016	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 			-	

		 	 	20	
	92	
	26	
	163	
	87	
	123	
	32	

 544 

	

Afschrijvingen

 Immateriële vaste activa 

 Materiële vaste activa 
	-	Afschrijvingkosten	gebouwen	
	-	Afschrijvingskosten	meubilair	
	-	Afschrijvingskosten	apparatuur	
	-	Afschrijvingskosten	ICT	
	-	Afschrijvingskosten	digiborden	
	-	Afschrijvingskosten	leermiddelen	
	-	Afschrijvingskosten	overige	inventaris	

 Totaal afschrijvingen 

Afschrijvingen

Onder	het	totaal	bedrag	ad.	€	145.866	aan	
afschrijvingskosten	digiborden	is	een	bedrag	van	€	15.453	
aan	boekverlies	materiële	vaste	activa	opgenomen.	De	
digiborden	zijn	niet	meer	op	de	scholen	aanwezig.
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2017	
€	(x1.000)		
	
	
	

		 		 			-8	
	6	

	-	

	-	
	75	
	5	

	34	
	124	

	-	

	183	
	180	

	9	

	451	
	102	
	28	

	31	

	800	

	112	

	2.132 

Begroting 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	

		 		 			-	
	-	

	-	

	83	
	-	

	12	
	-	
	-	

	185	
	220	
	10	

	567	
	-	
	-	

	36	

	800	

	371	

	2.285 

2016	
€	(x1.000)		
	
	
	

		 		 			9	
	29	

	-	

	-	
	96	
	7	
	17	
	79	
	-	

	184	
	218	
	10	

	554	
	12	
	24	

	29	

	900	

	97	

 2.263	

	

Huisvestingslasten 

 Huur	
		-	Huur	sportaccomodatie	
		-	Huur	en	medegebruik	gebouwen	

 Verzekeringen 

 Onderhoud	
	-	Groot	onderhoud	
	-	Klein	onderhoud	
	-	Onderhoud	inventaris	
	-	Tuinonderhoud	
	-	Onderhoud	overig	
	-	Aanpassing	gebouwen	

 Energie en water 
	-	Electra	
	-	Gas	
	-	Water	

 Schoonmaakkosten 
	-	Schoonmaak	
	-	Overige	kosten	schoonmaak	
	-	Afvalverwerking	

 Heffingen 

 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen	

 Overige	

Totaal huisvestingslasten 

 Huisvestingslasten 

Voorzieningen	

Totaal voorziening onderhoud 

Stand per 
01-01-2017

	1.484 

	Dotaties		

	800 

Onttrekking	

 381 

Stand per 
31-12-2017

	1.902

	Toelichting dotatie overige onderhoudsvoorzieningen:
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2017	
€	(x1.000)		
	
	
	

		 	 	25	
	 	56	
	 	8	
	 	4	
	 	96	
	 	13	
	
	
	 	6	
	 	78	
	 	3	
	 	27	
	 	487	
	 	117	
	 	20	
	
	 	-	
	
	
	 	8	
	 	37	
	 	73	
	 	15	
	 	216	
	 	-16	
	 	113	
	 	51	
	 	11	
	 	30	
	 	18	
	 	15	
	 	18	
	 	44	
	 	55	
	 	233	
	 	16	
	
	 	1.876 

	 	
	25		
	-		
	-		
	-		
	
	 	 	25 

Begroting 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 			

	22	
	 	30	
	 	-	
	 	-	
	 	102	
	 	12	
	
	
	 	12	
	 	74	
	 	-	
	 	17	
	 	475	
	 	205	
	 	25	
	
	 	-	
	
	
	 	-0	
	 	40	
	 	-	
	 	20	
	 	235	
	 	8	
	 	0	
	 	193	
	 	-	
	 	-	
	 	43	
	 	-	
	 	36	
	 	-	
	 	91	
	 	225	
	 	22	
	
	 		 1.887		

	
	22		
	-		
	-		
	-		
	
	  22	

2016	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 			

	22	
	22	
	1	
	4	

	74	
	12	

	9	
	67	
	5	

	19	
	467	
	117	
	26	

	-	

	8	
	44	
	16	
	16	

	258	
	-14	
	118	
	12	
	8	
	17	
	41	
	-	

	25	
	13	

	196	
	101	
	23	

 1.726 

	
	22		
	-		
	-		
	-		
	
	  22	

	

 Overige instellingslasten 

 Administratie- en beheerslasten 
	-	Accountantskosten	
	-	Advieskosten	
	-	Fiscale	-	en	juridische	advies	
	-	Bankkosten	
	-	Administratiekosten	
	-	Verzekeringen	

 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 
	-	Kantoorbenodigdheden	
	-	Contributies	en	abonnementen	
	-	Portokosten	
	-	Klein	inventaris	
	-	Leermiddelen/verbruiksmateriaal	
	-	Leermethode	licenties	
	-	Testen	en	toetsen	

 Dotatie overige voorzieningen 

 Overige 
		-	(G)MR-OR	
		-	Schoolreisjes,	excursies	en	vieringen	
		-	Cultuur	
		-	Bibliotheek	
		-	Kopieerkosten	
		-	Tussenschoolse	opvang	
		-	Leerlingondersteuning/begeleiding	
		-	Overige	kosten	
		-	Drukwerk	
		-	Website	
		-	Representatiekosten	
		-	Marketing/PR	
		-	WMK	
		-	Communicatie	
		-	ICT	
		-	ICT	servicecontracten	en	licenties	
		-	Telefoonkosten	

 Totaal overige instellingslasten 

 Uitsplitsing honorarium 
 Onderzoek jaarrekening 
 Andere controleopdrachten 
 Fiscale adviezen 
 Andere niet-controledienst 

 Totaal accountantslasten 

 Overige instellingslasten 
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2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		

	9	

	-34	
	68	

 43 

Begroting 2017	
€	(x1.000)		
	
	
	
		 		 	

		8	

	-	
	71	

 79 

2016	
€	(x1.000)			
	
	
	
		 		 				

	17	

	-29	
	78	

	65 

	

	FINANCIËLE	BATEN	EN	LASTEN	

 Rentebaten	

 Waardeveranderingen financiële  
vaste activa en effecten	
	-	Koersresultaten	effecten	
	-	Kosten	en	baten	effecten	

 Totaal financiële baten en lasten 

Financiële baten en lasten 

Naam

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

Bouwmeester groep

Bouwmeester groep

Bouwmeestergroep 

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 Raden (PO-raad/VO-raad/Kennisnet

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

Looptijd

1 jaar, stilzwijgende verlenging van 1 jaar

1 jaar, stilzwijgende verlenging van 1 jaar

onbepaalde tijd

onbekend

5 jaar

2 maanden

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

1 jaar, met stilzwijgende verlenging van 1 jaar

2 jaar, stilzwijgende verlenging van weer 2 jaar

3 jaar, stilzwijgend verlengd met 1 jaar

3 jaar stilzwijgende verlenging van 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, stilzwijgende verlenging van 1 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

1 jaar, stilzwijgende verlenging van 1 jaar

onbepaalde tijd

tot wederopzegging

2 jaar, stilzwijgende verlenging van 1 jaar

tot wederopzegging

tot wederopzegging

tot wederopzegging

tot wederopzegging

Ingangsdatum

1-jan.-2011

1-aug.-2015

17-mei-2011

1-jan.-2004

4-feb.-2010

15-nov.-2015

1-okt.-2014

6-feb.-2006

29-aug.-2011

1-jun.-2006

1-jul.-2003

28-nov.-2011

1-aug.-2012

1-jan.-2016

14-sep.-2007

7-jul.-2005

11-jan.-2010

25-feb.-2013

1-sep.-2005

1-jul.-2012

17-sep.-2008

1-jan.-2011

1-jan.-2011

1-jan.-2009

1-jan.-2014

1-jan.-2017

9-okt.-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

1-mrt.-2014

29-aug.-2005

8-nov.-2002

1-jan.-2016

22-mei-2012

22-mei-2012

22-jul.-2015

22-jul.-2015

Opzegtermijn

3 maanden, aangetekend

1 maand

onbekend

onbekend

onbekend

1 maand

2 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden 

geen opzegtermijn

geen opzegtermijn

3 maanden

3 maanden 

tenminste 3 maanden

3 maanden

per direct schriftelijk

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

onbekend

onbekend

3 maanden schriftelijk

onbekend

3 maanden, aangetekend

per direct 

2 maanden aangetekend

geen, via Hellemans

geen, via Hellemans

3 maaden

3 maanden

3 maanden

per direct

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
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Enexis

Enexis

Enexis

Fitland

GOM

GOM

GOM

GOM

GOM 

GOM

GOM

GOM

Grontmij/Sweco

Happen van Containers

HCC Arbozorg

Initial

Jens Hoogendoorn

Jens Hoogendoorn

Keistoer

Kempair

KPN

KPN

Loyalis

Loyalis

Merces

Merces

Merces

Merces 

Mortel vd Elektrotechniek

NIC

Onderwijsgeschillen

Pardon

PO Raad

Pro Active

Pro Mereor

Procyon

Reinders Oisterwijk BV addendum

Reinders Oisterwijk BV

RO groep

RO groep

Rovict

Rovict

Ruys

Saasen Gebruikersovereenkomst DVVS

Saasen Groep

Stanley

Toshiba

TriNed Glasvezel

Trined VOIP alle locaties

True datamanagementen SLA

Unilogic

UPC Kabel scholen DEURNE

Variant

Vertrouwenswerk.nl

Vlakwerk projectinrichting

Vodafone

Vodafone 

Voss/ABB

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

gelijk met dienstverleningsovereenkomst schoonmaak

gelijk met dienstverleningsovereenkomst schoonmaak

gelijk met dienstverleningsovereenkomst schoonmaak

gelijk met dienstverleningsovereenkomst schoonmaak

5 jaar

5 jaar

1 jaar, stilzwijgende verlenging

3 jaar, automatische verlenging met 1 jaar

1 jaar, zonder automatische verlenging

1 jaar, zonder automatische verlenging

1 jaar, automatische verlenging met 1 jaar

1 jaar, automatische verlenging met 1 jaar

2 jaar, automatische verlenging

2 jaar, automatische verlenging

3 jaar met stilzwijgende verlenging

1 jaar, met stilzwijgende jaarlijkse verlenging

4 jaar, met stilzwijgende verlenging voor 4 jaar

tot wederopzegging

tot wederopzegging

tot wederopzegging

1 jaar, met stilzwijgende verlenging van 1 jaar

tot hele proces is afgehandeld

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

3 jaar, met stilzwijgende verlenging van 1 jaar

gelijk aan looptijd incl verlengingen af te sluiten dienstverlening o.b.v. EA

1 jaar, met stilzwijgende verlenging van 1 jaar

tot ingangsdatum nieuwe aanbesteding

3 jaar daarna kan verlenging met 1 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

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

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

20-mrt.-2015

20-mrt.-2015

19-okt.-2010

1-mrt.-2014

1-jan.-2014

21-nov.-2016

16-mei-2017

9-feb.-2015

13-nov.-2017

8-sep.-2016

1-sep.-2017

1-sep.-2017

1-jun.-2014

1-jan.-2018

1-jan.-2008

1-jan.-2018

1-jul.-2018

1-jul.-2018

6-okt.-2017

1-jan.-2012

24-nov.-2015

diverse datums 

1-okt.-2013

1-jul.-2007

1-jan.-2014

3-dec.-2007

10-feb.-2006

diverse datums

2-feb.-2015

25-feb.-2016

27-mei-2016

10-jul.-2008

5-sep.-2014

15-jul.-2015

1-jan.-2018

1-sep.-2017

1-jan.-2018

18-dec.-2013

24-aug.-2016

24-aug.-2015

23-nov.-2016

1-aug.-2011

6-okt.-2000

13-jun.-2014

17-mei-2017

1-nov.-2016

1-jul.-2017

22-okt.-2013

div datums 2014

1-apr.-2018

1-jan.-2017

22-okt.-2013

14-mrt.-2013

2-jul.-2015

1-sep.-2005

31-mrt.-2015

11-jan.-2016

1-mei-2005

2 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

3 maanden

nvt

6 maanden per aangetekend schrijven

3 maanden

6 maanden

2 maanden

2 maanden

3 maanden schriftelijk

3 maanden schriftelijk

3 maanden

onbekend

1 maand per aangetekende

3 maanden voor prolongatie

1 jaar

onbekend

onbekend

NVT

3 maanden

onbekend

onbekend

onbekend

3 maanden voor 1 augustus

3 maanden

6 maanden

1 maand

3 maanden

3 maanden

onbekend

onbekend

3 maanden, schriftelijk

3 maanden, schriftelijk

3 maanden

3 maanden schriftelijk

3 maanden schriftelijk

1 maand schriftelijk

1 maand schriftelijk

2 maanden schriftelijk

3 maanden schriftelijk

onbekend

3 maanden

per direct schriftelijk

onbekend

onbekend

3 maanden
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 Verbonden partij, meerderheidsdeelnemingen (bedragen: x1)   

 Statutaire	naam	

Prodas	Personeel	B.V.

Samenwerkingsverband	
Helmond-Peelland	PO3008	 

Juridische	
vorm	

B.V.

Stichting

	Juridische	
	vorm	

	Juridische	
	vorm	

Statutaire		
zetel	

Asten

Helmond

Statutaire		
zetel	

Statutaire		
zetel	

Code	
activiteiten	
(één	of	meer)		

SBI-code:	66191

Code	
activiteiten	
(één	of	meer)		

Code	
activiteiten	
(één	of	meer)		

Eigen		
vermogen	
aan	het	eind	
van	de	periode	

23.954	

Deelname	
percentage	
	

Deelname	
percentage	
	

Resultaat		

-25.986

Omzet	

185.843

Valt	onder	
Burgerlijk		
wetboek	2,	
artikel	403	

Deelname	
percentage	

100%

Consolidatie	

Verbonden partij, minderheidsdeelneming  

Statutaire	naam	

 

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag 

Statutaire	naam	

 

Model E Overzicht verbonden partijen

Stichting	Prodas	valt	onder	het	samenwerkingsverband	
PO3008	genaamd	“Samenwerkingsverband	Helmond-
Peelland	PO”.	

Stichting	Prodas	heeft	afspraken	vastgelegd	middels	een	
begroting	voor	de	gelden	die	ontvangen	worden	uit	het	
Samenwerkingsverband	Helmond-Peelland	PO3008.	Deze	
afspraken	worden	opgenomen	in	de	schoolbegrotingen.

Het	samenwerkingsverband	ontvangt	ten	gevolge	van	
leerlingendaling,	stijging	verplichte	afdracht	aan	SO	en	
afbouw	van	de	verevening,	elk	jaar	minder	middelen.	De	
middelen	worden	over	de	deelnemende	besturen	verdeeld	
naar	rato	van	de	aantal	leerlingen	van	de	besturen.	Als	
gevolg	van	de	leerlingendaling	bij	Prodas	daalt	ook	de	
middelen	voor	het	passend	onderwijs.	Dit	vraagt	om	een	
zorgvuldige	afstemming	van	de	te	verdelen	middelen.
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Model G Subsidies

Ontvangen	
t/m	2017		

EUR

35.069	
	8.578	
	7.671	

	12.093	
	12.093	
	9.674	

	85.179

Ontvangen	
t/m	2017		

EUR

-

-

	Saldo	
01-01-17

	EUR	

-

-

Prestatie	
afgerond?		

EUR

	nee	
	nee	
	nee	
	nee	
	nee	
	nee	

Totale	
kosten
	
EUR	

-

-

Ontvangen	
in2017

EUR

-

-

Te	
Verrekenen	

	EUR	

-

-

Lasten	
in	2017

EUR

-

-

	Totale	kosten	
31-12-17

EUR

-

-

	Saldo	nog	te	
	besteden	
31-12-17
EUR

-

-

 G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule   

Omschrijving	

	Subsidie	voor	studieverlof	
	Subsidie	voor	studieverlof	
	Subsidie	voor	studieverlof	
	Subsidie	voor	studieverlof	
	Subsidie	voor	studieverlof	
	Subsidie	voor	studieverlof	 

Totaal

   

Omschrijving	

Nieuwe	post

Totaal

 G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar     

Omschrijving	

Nieuwe	post

Totaal

Toewijzing		 Toewijzing	

	Kenmerk		 Datum	
	
	 	
852338	 20-09-17
852237	 20-09-17
852202	 20-09-17
852612	 20-09-17
852626	 20-09-17
852579	 20-09-17

Bedrag	van	de
toewijzing	

EUR

35.069	
	8.578	
	7.671	

	12.093	
	12.093	
	9.674	

	85.179

Toewijzing		 Toewijzing	

	Kenmerk		 Datum		
	
	 	

Toewijzing		 Toewijzing	

	Kenmerk		 Datum		
	
	 	

Bedrag	van	de
toewijzing	

EUR

-

-

Bedrag	van	de
toewijzing	

EUR

-

-

 G2 Subsidie met verrekeningsclausule   

 G2A Aflopend per ultimo verslagjaar  
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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 2017

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

Bezoldiging 2017

Beloning
Belastbare	onkostenvergoeding
Beloning	betaalbaar	op	termijn
Subtotaal	bezoldiging
Onverschuldigd	betaald	bedrag	bezoldiging
Totale	bezoldiging
Afwijkend	WNT-maximum
Individueel	WNT-maximum
Motivering	overschrijding	bezoldigings-norm
Toelichting	overschrijding	bezoldigingsnorm

Gegevens 2016

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

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan 
topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Totaal	overeengekomen	uitkeringen	wegens	beëindiging	
dienstverband
-/-	onverschuldigd	bedrag
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
Uitkeringen	wegens	beëindiging	dienstverband,	betaald	in	verslagjaar
Individueel	WNT-maximum	ontslaguitkering
(Voorgaande)	functies
Jaar	einde	dienstverband
Motivering	overschrijding	ontslaguitkeringsnorm
Toelichting	overschrijding	ontslaguitkeringsnorm

De	heer
J.W.J.

Ghielen
Lid	RvB

Ja
01-01
31-07
1,00
Nee

	63.285	
	563	

	6.130	
	69.978	

	-	
	69.978	

	82.250	
Niet	van	toepassing
Niet	van	toepassing

01-01
31-12
1,00

	92.288	
	1.959	

	15.043	
	109.291	

	62.500	
	-	

	62.500	
	62.500	
	75.000	

2017
n.v.t.
n.v.t.

Mevrouw
J.M.J.

Ketelaar
Voorzitter	RvB

Ja
01-01
31-12
1,00
Nee

		110.607	
	1.479	

	10.225	
	122.311	

	-	
	122.683	

	141.000	
Niet	van	toepassing
Niet	van	toepassing

01-01
31-12
1,00

	101.903	
	1.140	
	15.152	

	118.196		

WNT

WNT-verantwoording 2017 Stichting Prodas
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er	zijn	geen	noemenswaardige	gebeurtenissen	na	
balansdatum

Overige gegevens

Bestemming resultaat
Het	exploitatieresultaat	van	€	769.889,-	negatief	over	
boekjaar	2017	is	toegevoegd	aan	de	algemene	reserve.

Statutair	is	niets	opgenomen	m.b.t.	de	bestemming	van	het	
resultaat.		

Accountantsverklaring
Accountantsverklaring	wordt	los	bij	dit	document	
bijgevoegd.
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Algemene gegevens organisatie
De	Stichting	draagt	de	naam	‘Stichting	Primair	Onderwijs	
Deurne-Asten-Someren’	afgekort	Prodas	en	is	statutair	
gevestigd	in	de	gemeente	Deurne,	kantoorhoudend	te	
Asten-Heusden.	

Als	adres	van	het	secretariaat	en	tevens	postadres	geldt:
Heikamperweg	7,	5725	AZ	Asten-Heusden
Telefoonnummer:	 0493	–		67	06	03
E-mail	 	 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

Bijlagen

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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School Directeur Brinnummer

Basisscholen in gemeente Deurne
	 	
BS	D’n	Bogerd		 mevrouw	J.	Verberne	 06UU
Keltenstraat	16
5753	GN	Deurne		
Tel:	0493-314069

SBO	De	Brigantijn	 de	heer	A.	Boertjes	 06IC
Hogeweg	6
5751	KX	Deurne
Tel:	0493-312587

BS	St.	Gerardus	 de	heer	H.	Berkers	 03VG
Klingerveld	6
5752	AK	Deurne
Tel:	0493-314144

BS	D’n	Heiakker	 de	heer	H.	Berkers	 09MJ
Patrijs	33
5754	DJ	Deurne
Tel:	0493-311018

Met	Leo	afdeling

BS	De	Peelparel	 mevrouw	M.	Boots	 09MK
Oude	Peelstraat	10,
5759	PC	Helenaveen
Tel:	0493-539390

BS	De	Piramide	 de	heer	A.	Boertjes	 10HE
Hoendiep	2
5751	VC	Deurne
Tel:	0493-313422

BS	Tijl	Uilenspiegel	 mevrouw	H.	Senior	 16UM
Schutsboom	14
5751	JB	Deurne
Tel:	0493-312444

BS	De	Wegwijzer	 mevrouw	J.	Verberne	 03UQ	
Galileistraat	1
5756	AW	Vlierden
Tel:	0493-311213

BS	St.	Willibrordus	(D)	 mevrouw	H.	Senior	 08NM
Romboutsstraat	2
5751	BW	Deurne
Tel:	0493-312660
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BS	St.	Willibrordus	(N)	 mevrouw	M.	Boots	 08NN
Dorpsstraat	11
5758	AM	Neerkant				
Tel:	077-	4663164

BS	De	Zonnebloem		 mevrouw	D.	Reiling	 06ME
‘t	Hofke	12
5757	BB		Liessel
Tel:	0493-341323

Jenaplanschool	De	Ratelaar	 mevrouw	M.	van	den	Mortel	 24AN
Romboutsstraat	2
5751	BW	Deurne
Tel:		0493-310801		

BS	Zeilberg	 Mevrouw	Y.	Neervens	 03UR
Margrietstraat	2
5754	AH	DEURNE
Tel:	0493-314370

Basisscholen in gemeente ASTEN	 	

BBS	Antonius	 Mevrouw	A.	Janssen	 06VX
Heikamperweg	1
5725	AZ	Heusden
Tel:	0493-692039

BS	Bonifatius	 mevrouw	M.	Adams	 09KU
Kruiskensweg	8
5721	KD	Asten
Tel:0493-692769

Het	Talent	 Mevrouw	A.	Janssen	 11KR
Asterstraat	35
5721	EE	Asten
Tel:	0493-670090

BS	St.	Lambertus	 De	heer	M.	Theijs	 10WZ
Zonnehof	2
5721	AZ	Asten
Tel:	0493-670068

BS	Het	Lover,	Daltononderwijs	 De	heer	H.	van	Helvert	 11WG
Biggekruid	7
5721	RB	Asten
Tel:	0493-670065

BS	Voordeldonk	 mevrouw	M.	Adams	 10FW
Bergweg	60
5721	JD	Asten
Tel:	0493-691751
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Basisscholen in gemeente Someren
	 	
SBO	De	Brigantijn		 De	heer	A.	Boertjes	 06IC
Kanaalstraat	38
5711	EJ	Someren
Tel:	0493-493138

BS	St.	Jozef	 mevrouw	S.	Snijders	 05DJ
Kerkendijk	81
5712	ET	Someren	Heide
Tel:	0493-491654

Bs	Leerrijk	 mevrouw	A.	Biesmans	 07SM
Van	Gijselstraat	24,
5712	HE	Someren	
Tel:	0493-492015

BS	Maria	 mevrouw	E.	Loven	 08YV
Laan	ten	Roode	34
5711	GC	Someren
Tel:	0493-491348

BS	De	Diamant	 mevrouw	I.	van	Dijk	 10EW
Avennellaan	17
5711	BB	Someren
Tel:	0493-492001

BS	‘t	Rendal	 mevrouw	M.	van	Rijt	 06XD
Offermansstraat	9
5715	AM	Lierop
Tel:	0492-332419

BS	De	Vonder	 mevrouw	S.	Snijders	 11NH
Willem	Alexanderlaan	3
5712	CA	Someren-Heide
Tel:	0493-492130
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