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Voorwoord                                                                                                                     
Het jaar 2018 was een jaar waarin we verder gewerkt hebben aan de 

ontwikketingen die we in 2017 ingezet hebben. Naar aanteiding van de 

nieuwe visie is een voorstet gedaan om de schoten te verdeten in ctusters. De 

directeuren in de ctusters gaan gezamentijk de verantwoordetijkheid dragen 

voor de kwatiteit van het onderwijs. De eerste stappen in deze ctustervorming zijn gezet. Op het 

bestuurskantoor is een onderzoek gestart om aanstuiting te vinden bij deze ctustergewijze 

werkwijze. De ontwikketingen hebben ook geteid tot de wens bij een groot aantat directeuren om te 

wisseten van schoot. Het was een ftinke uitdaging om tijdig atte veranderingen te bespreken met atte 

betrokken partijen maar we zijn er in gestaagd bij atte door de MR-en opgestetde profieten, een 

passende directeur te vinden. Ik ben er trots op dat de organisatie in beweging is gekomen en dat 

medewerkers stappen durven zetten in hun ontwikketing.  

 

De medewerkers van het bestuurskantoor hebben in 2018 een nieuw onderkomen gevonden op de 

Antoniusschoot in Asten-Heusden. De teegstand in dat schootgebouw werd daarmee opgetost en 

bovendien ervaren de medewerkers van kantoor nu veet beter dat ze werken bij een 

onderwijsorganisatie. Regetmatig maken de kinderen van de Antoniusschoot gebruik van de 

kantoorruimtes of worden medewerkers van kantoor door de schoot betrokken bij activiteiten. Wat 

een mooie verbinding!  

 

In Asten is votop gewerkt aan de invutting van het strategisch huisvestingsptan dat begin dit jaar 

door de gemeente werd vastgestetd. Er komen op termijn 4 onderwijstocaties van Prodas in Asten-

Heusden. Het is een traject dat ook de komende jaren nog veet energie en ftexibititeit van 

directeuren, teams, MR-en en niet te vergeten ouders en kinderen zat vragen. 

   

In 2018 hebben we moeten bestuiten Jenaptanschoot de Ratetaar te stuiten. Er waren te weinig 

kinderen om de kwatiteit van onderwijs te kunnen waarborgen. Het team van de Ratetaar heeft er 

attes aangedaan om het tij voor de schoot te keren maar dat is hetaas niet getukt. Getukkig hebben 

atte kinderen een ptekje gevonden op een andere basisschoot. We danken de teamteden voor hun 

professionete houding en tometoze inzet in deze hectische en moeitijke periode.  

Hoewet de MR van de Ratetaar niet negatief adviseerde over de stuiting is er toch een geschit 

ontstaan met de oudergeteding van de MR. De juridische kosten die hiermee gemoeid gingen topen 

op tot 40.000 euro. Inmiddets heeft de ondernemeningskamer uitspraak gedaan. Getukkig heeft ook 

zij geconstateerd dat het niet wensetijk is dat onderwijsgetd ongetimiteerd besteed wordt aan 

juridisch advies.  

 

We hebben geconsteerd dat er steeds meer teertingen aangemetd 

worden op het SBO. Reden om een in schootjaar 2018-2019 met 

veertien groepen te starten. Ook is de opdracht gegeven om te 

onderzoeken waar deze hoge instroom door veroorzaakt wordt.  

 

In 2017 is er door onze schoten twee keer deetgenomen aan de stakingen 

die door PO in actie werden georganiseerd. Beide keren stoten atte schoten 

hun deuren en beide keren heeft het bestuur ervoor gekozen de 

teerkrachten door te betaten indien vanuit het ministerie ook betaatd 

werd. Tegetijkertijd is de bestuurder in de organsiatie het gesprek gestart 

over de wijze waarop teerkrachten  de werkdruk beter hanteerbaar kunnen maken. In 2018 is 
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bestoten  bij stakingen het sataris niet meer uit te betaten. Het bestuur steunt de acties, maar niet 

het middet. Het ingehouden sataris is ten goede gekomen aan maatregeten om de werkdruk te 

vertagen.  

 

In dit verstag treft u her en der togo’s van onze schoten aan. Wanneer u 

daarop ktikt, komt u vanzetf terecht op de website van de betreffende 

schoot. Neem daar voorat een kijkje want u zutt zien dat er prachtige 

dingen gebeuren op de schoten van Prodas; het werkptezier van 

directeuren, teerkrachten en ondersteunend personeet is duidetijk 

zichtbaar. Zij verdienen dan ook een wetgemeend comptiment!  

 

Jacquetine Ketetaar 

Bestuurder 
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1. Visie en besturing    
In de veranderende samenleving meerwaarde bieden aan de ontwikkeling 

van kinderen in Deurne, Asten en Someren; dat is waar Stichting Prodas 

voor staat. 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. 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.     

 

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.  

 

1.1 Besturing    

Prodas heeft als rechtsvorm een stichting. De raad van bestuur van 

Stichting Prodas bestaat uit één bestuurder. De bestuurder stuurt 

directeuren van de scholen aan en medewerkers van het bestuurskantoor. 

Er wordt toezicht gehouden op het bestuurlijk handelen en het bestuurlijk 

vermogen conform de Code Boed Bestuur door een 6 hoofdige Raad van 
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Toezicht.  

 

Onder het bestuur van Stichting Prodas ressorteren één school voor speciaal basisonderwijs op twee 

locaties en 23 scholen voor basisonderwijs. Prodas kent katholiek en protestant-christelijk onderwijs. 

Stichting Prodas is aangesloten bij de Samenwerkingsverband PO 30-08 Helmond Peelland. In 2018 is 

er een vacature gesteld voor bestuurder van dit samenwerkingsverband. Inmiddels is de bestuurder 

van Stichting Prodas gekozen en benoemd tot bestuurder van het Samenwerkingsverband.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurder van Stichting Prodas is mw. Ir. J.M.J. Ketelaar. Haar nevenfuncties zijn voorzitter RvT Beek 

en Bos, lid RvT Bibliocenter, Lid raad van advies Ivod. 

 

Raad van 

Toezicht 

functie Aanstelling in 

verslagjaar 

Hoofdfunctie Nevenfuncties 

H.B.J. van den 

Boorn 

voorzitter 

RvT 

1-jan 

31-dec 

Adviseur Buitenland 

Belastingdienst 

Nederland en VNB 

Voorzitter onafhankelijke 

klachtencommissie 

Savant, Zorgboog, 

Zuidzorg, Archipel en 

Vitalis 

S.B.M. van Erp Vice 

voorzitter 

1-jan 

30-sep 

Manager Strategie & 

Bedrijfsvoering bij 

Casade te Waalwijk 

lid Coöperatiefonds 

Rabobank, bestuurslid St. 

Bedenkbos Asten, lid raad 

van advies Varendonck 

P.M.B. van 

Horssen 

lid RvT 1-jan 

31-dec 

vm voorzitter CvB 

MosaLira Maastricht 

Secretaris kerk- bestuur 

H. Franciscus parochie 

Asten/Someren. 

Voorzitter regionale 

BMR 

Stichting Prodas 

Raad van Bestuur 

MR 

24 Prodas-scholen 

Raad van Toezicht 

24 Prodas-scholen 

SWV PO 30-08 

Bestuurskantoor 
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ziekenviering Ommel 

A. Mengde lid RvT 1-jan 

31-dec 

Senior onderzoeker/ 

projectleider 

Zuidelijke 

Rekenkamer. 

 

N.B.J. Lemlijn lid RvT 1-jan 

31-dec 

Zelfstandige; 

Besturen, Projecten 

en Advies 

lid RvT combinatie 

Jeugdzorg 

O.B. van 

Nugteren 

lid RvT 1-okt 

31-dec 

Lid College van 

Bestuur Stichting 

Zuyd Hogeschool 

Voorzitter cao-overleg 

mbo-sector 

Adviseur bestuur Stichting 

Customer Service Valley 

Lid bestuur Zorgacademie 

Limburg 

Voorzitter Raad van 

Commissarissen S-Built 

A.M.B. 

Vervoordeldonk 

lid RvT 1-okt 

31-dec 

Hoofd Voortraject bij 

Heijmans Utilitaire 

Woningbouw 

Adviseur en manager bij 

Verto BV 

 

In het verslagjaar zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht en is van één lid 

afscheid genomen. In 2018 is conform de in 2017 tot stand gekomen governance documenten, zoals 

toezicht- en toetsingskader gewerkt. Het jaarverslag van de RvT is als bijlage op genomen.  

 

Bij stichting Prodas wordt gewerkt conform de Code Boed Bestuur in het primair onderwijs. In die 

code zijn veel uitgangspunten van de corporate governance vastgelegd. Er zijn geen afwijkingen 

geweest ten opzichte van de code goed bestuur.    

Stichting Prodas heeft een Bemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin zes ouders en zes 

leerkrachten vertegenwoordigd zijn. De bestuurder heeft in 2018 acht keer overleg gevoerd met de 

BMR. Het jaarverslag van de BMR is als bijlage toegevoegd.  

De bestuurder bezoekt jaarlijks alle scholen tijdens een zogenaamd schoolbezoek. Tijdens deze 

bezoeken wordt altijd tijd gereserveerd voor gesprekken met team, ouders en kinderen.  

  

In 2018 zijn er geen klachten ingediend bij de raad van bestuur van Stichting Prodas. Wel is er inzake 

de sluiting van de Ratelaar een geschil met de oudergeleding van de 

school voor de geschillencommissie gebracht door de bestuurder. Nadat 

Prodas door de geschillencommissie in het gelijk is gesteld, heeft de 

oudergeleding de zaak voor de ondernemingskamer gebracht. De 

stichting is nog in afwachting van de uitspraak. De kosten die gemaakt 

zijn in deze casus lopen op tot 40.000 euro.  
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2. Onderwijskwaliteit 

2.1 Investeren in onderwijskwatiteit 

Prodas heeft ervoor gekozen te investeren in kwaliteit van onderwijs. Dit doet zij door uitvoering te 

geven aan tal van gezamenlijke activiteiten. Activiteiten die met, door en voor scholen worden 

georganiseerd op het niveau van de gehele organisatie. We geven onderwijs op maat. Voorbeelden 

hiervan zijn het hoogbegaafden onderwijs, de taalklassen voor nieuwkomers en passend onderwijs. 

We investeren in de kwaliteit van ons personeel met behulp van de Prodas-academie, 

managementconferenties, kwaliteitszorgsysteem WMK en door tijd en ruimte te maken voor 

intervisie groepen en professionele leergemeenschappen. Professionals komen bij elkaar om 

ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Vanuit het strategisch beleidsplan dat loopt van 

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.  

 

2.1.1 Verantwoording besteding extra middeten werkdrukvertaging 

PO 

In dit eerste jaar waarin werkdrukmiddelen zijn toegekend, is gebleken dat 

het lastig is om met die gelden tot vernieuwende ideeën voor de verlaging 

van de werkdruk te komen. Het overgrote deel van de teams heeft er voor 

gekozen om de middelen vooral in te zetten voor extra formatie. Vaak is gekozen 

voor de inzet van een onderwijsassistent om te zorgen voor extra handen in de 

klas. Extra leerkrachten worden bijvoorbeeld ingezet om het mogelijk te maken 

dat andere leerkrachten soms uit de klas kunnen om andere taken uit te voeren (die anders vaak in 

de avonduren werden gedaan). Een enkele keer is er voor gekozen om de formatie voor 

conciërgetaken uit te breiden om op die manier het team te ontlasten. 

Een aantal teams heeft ook gekozen voor een investering in ICT middelen door bijvoorbeeld te 

kiezen voor de aanschaf van devices. Daardoor kan dan meer of beter gewerkt worden met digitale 

leermiddelen waarbij de gedachte is dat goed gebruik maken van digitale leermiddelen leidt tot 

minder werkdruk bij de leerkracht. 

Aan het einde van schooljaar 2018-2019 evalueren de teams het effect van de gemaakte keuzes en 

zal blijken of voor het volgende schooljaar andere keuze gemaakt gaan worden. 

Overzicht werkdrukgelden ontvangen en ingezet schooljaar 2018-2019 
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2.1.2 Verantwoording besteding middeten prestatiebox 

De bekostiging is bedoeld voor 4 actielijnen uit het Nationaal Onderwijsakkoord en bestemd voor 

talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, een brede aanpak voor duurzame 

onderwijsverbetering, professionele scholen en doorgaande ontwikkellijnen. 

In 2018 hebben we 803K ontvangen aan middelen. Scholen maken keuzes hoe deze middelen in te 

zetten en deze worden in de beleidsagenda van de desbetreffende school opgenomen. Ook wordt er 

extra budget vanuit de prestatiebox toegekend aan scholing t.b.v. professionalisering van de 

leerkrachten. 

 

2.1.3 Investeringen vanuit het eigen vermogen 

De Raad van bestuur heeft besloten naast deze activiteiten, die al jaren 

onderdeel uitmaken van het Prodas aanbod, extra te investeren in kwaliteit. Net 

als vorig jaar heeft de Raad van Bestuur besloten een deel van het eigen 

vermogen aan te wenden om te investeren in strategische programma’s die tot 

doel hebben focus aan te brengen op de thema’s onderwijskwaliteit, huisvesting 

en organisatie ontwikkeling. Hieronder ziet u een overzicht van de activiteiten 

waarin in 2018 geïnvesteerd is.  
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Programma + 

investering 2018 

Voortgang Uitputting in 

euro’s 

Impuls beleid 

scholen (€ 100.000) 

Om eigentijds onderwijs  vorm te kunnen geven 

stimuleert de Raad van Bestuur de ontwikkeling van 

bijzondere schoolconcepten. Met dit 

investeringsbedrag heeft de RvB ruimte om de 

ontwikkeling te kunnen starten wanneer scholen 

hiermee bezig gaan. Scholen die een nieuw concept 

ontwikkelen maken gebruik van dit budget.  

€ 15.637,- 

Innovatiefonds (€ 

100.000) 

Vanuit de overtuiging dat extra investeringen nodig zijn 

om innovatie tot stand te brengen wil de Raad van 

Bestuur innovatiebudget opnemen in de begroting. 

Medewerkers met een innovatief idee kunnen dit 

voorleggen aan een innovatiecommissie. In 2018 is voor 

€ 40.430,- aan innovatieprijzen uitgereikt.  

€ 12.361,- 

In Gesprek 

(€50.000) 

In 2017 is een breed gedragen visie op eigentijds 

onderwijs tot stand gekomen.  Er is invulling gegeven 

aan het ontwerpen van een daarbij passende 

organisatiestructuur. Deze is per 1 augustus 2018 

geïmplementeerd. Naast de projectleider zijn in de 

tweede helft van 2018 ook procesbegeleiders voor de 

clusters ingezet. 

€ 46.156,- 

 

Training 

Weerbaarheid 

(€45.000) 

In schooljaar 2015-2016 hebben we meermaals 

geconstateerd dat ouders in hun benadering van 

leerkrachten en directeuren grensoverschrijdend 

gedrag vertonen. Deels is dit een tendens in de 

maatschappij waar wij binnen onze stichting mee om 

moeten leren gaan. Deels ook blijken leerkrachten niet 

in staat de grens van het betamelijke aan te geven en 

tegelijkertijd constructief in gesprek te blijven met 

ouders. Daarom heeft de Raad van Bestuur besloten in 

2017 een training Weerbaarbaarheid voor al haar 

personeel ter beschikking te stellen. Aangezien in dat 

jaar nog niet alle medewerkers de training gevolgd 

hadden, zijn in 2018 meer trainingen gepland dan 

begroot. 

€ 63.061,- 

Voor 2017 stond      

€ 50.000,- op de 

begroting. Veel 

van de trainingen 

zijn in de praktijk 

echter pas in 

2018 uitgevoerd, 

waardoor een 

deel van de 

kosten niet in 

2017, maar in 

2018 viel 

MD-traject 

directeuren 

(€70.000) 

De ontwikkeling van de organisatie vraagt ook het 

nodige van onze directeuren. Het MD traject geeft 

directeuren de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen in 

de gewenste richting. Het MD traject voor directeuren 

is gestart. Door de directeuren zijn zelf doelen 

€ 54.535,- 
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geformuleerd die zich richten op het ontstaan van een 

professionele leergemeenschap van directeuren. 

Strategisch 

huisvestingplan 

(€250.000) 

Het uitvoeren van concrete acties zoals in uitvoering 

nemen IHP Asten, verhuizing kantoor, ontwikkelen IHP 

Deurne en Someren, verbouwing Rendal 

€ 146.720,- 

Totaal: €615.000  € 338.470,-  

 

2.2 Onderwijsopbrengsten 

De onderwijsinspectie kijkt 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 belangrijker. In 2018 waren 

er 8 scholen die onder de ondergrens scoorden. Ondanks de hierboven beschreven visie op 

onderwijskwaliteit is deze hoeveelheid  teleurstellend. Aan de directeuren van de betreffende 

scholen is gevraagd een analyse uit te voeren op deze resultaten en met een plan van aanpak ter 

verbetering voor volgend jaar te komen. Eind schooljaar 2017-2018 gaven veel directeuren aan te 

willen wisselen van school. Dit heeft ertoe geleid dat met ingang van schooljaar 2018-2019 twaalf 

scholen een andere onderwijskundig leider hebben. Dit is weergegeven in onderstaande tabel. Deze 

wisselingen hebben geleid tot een frisse wind op deze scholen. Er worden andere accenten gelegd en 

er wordt met een andere blik naar zaken gekeken, zo ook naar de opbrengsten.  

  



Bestuursserslag 2018   

 
13

 

School Directeur Brinnummer 

 

Basisscholen in Deurne   

BS D’n Bogerd, Keltenstraat 16, 5753 BN Deurne   

Tel: 0493-314069 

mevrouw J. Verberne 06UU 

SBO De Brigantijn,  

Hogeweg 6, 5751 KX Deurne 

Tel: 0493-312587 

de heer A. Boertjes tot 

01-08-2018 

Mevrouw H. Senior 

vanaf 01-08-2018 

06IC 

 

BS St. Berardus, Klingerveld 6, 5752 AK Deurne 

Tel: 0493-314144 

de heer H. Berkers 03VB 

BS D’n Heiakker, 

Patrijs 33, 5754 DJ Deurne     

Tel: 0493-311018 

de heer H. Berkers tot 

01-08-2018 

mevrouw M. Boots 

vanaf 01-08-2018 

09MJ 

 

 

BS De Peelparel,  

Oude Peelstraat 10, 5759 PC Helenaveen 

Tel: 0493-539390 

mevrouw M. Boots tot 

01-08-2018 

mevrouw M. Fourkioti 

vanaf 01-08-2018 

09MK 

BS De Piramide,  

Hoendiep 2, 5751 VC Deurne 

Tel: 0493-313422 

de heer A. Boertjes tot 

01-08-2018 

mevrouw M. van den 

Mortel vanaf 01-08-

2018 

10HE 

BS Tijl Uilenspiegel, Schutsboom 14, 5751 JB Deurne 

Tel: 0493-312444 

mevrouw H. Senior 16UM 

BS De Wegwijzer, Balileistraat 1, 5756 AW Vlierden 

Tel: 0493-311213 

mevrouw J. Verberne 03UQ 

BS St. Willibrordus (D),  

Romboutsstraat 2, 5751 BW Deurne 

Tel: 0493-312660 

mevrouw H. Senior tot 

01-08-2018 

de heer H. Berkers 

vanaf 01-08-2018 

08NM 

BS St. Willibrordus (N),  

Dorpsstraat 11, 5758 AM Neerkant     

Tel: 077- 4663164 

mevrouw M. Boots tot 

01-08-2018 

mevrouw M. Fourkioti 

vanaf 01-08-2018 

08NN 

BS De Zonnebloem, 't Hofke 12, 5757 BB  Liessel 

Tel: 0493-341323 

mevrouw D. Reiling 06ME 
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Jenaplanschool De Ratelaar,  

Romboutsstraat 2, 5751 BW Deurne 

Tel:  0493-310801   

mevrouw M. van den 

Mortel 

school gesloten per 01-

08-2018 

24AN 

BS Zeilberg, Margrietstraat 2, 5754 AH DEURNE 

Tel: 0493-314370 

Mevrouw Y. Neervens 03UR 

Basisscholen in ASTEN   

BBS Antonius, Heikamperweg 1, 5725 AZ Heusden 

Tel: 0493-692039 

Mevrouw A. Janssen 06VX 

BS Bonifatius,  

Kruiskensweg 8, 5721 KD Asten 

Tel:0493-692769 

mevrouw M. Adams tot 

01-08 

mevrouw M. van Rijt 

vanaf 01-08-2018 

09KU 

Het Talent, Asterstraat 35, 5721 EE Asten 

Tel: 0493-670090 

Mevrouw A. Janssen 11KR 

BS St. Lambertus, Zonnehof 2, 5721 AZ Asten 

Tel: 0493-670068 

De heer M. Theijs 10WZ 

BS Het Lover, Daltononderwijs,  

Biggekruid 7, 5721 RB Asten 

Tel: 0493-670065 

De heer H. van Helvert 

tot 01-08-2018 

De heer Theijs vanaf 01-

08-2018 

11WB 

BS Voordeldonk,  

Bergweg 60, 5721 JD Asten 

Tel: 0493-691751 

mevrouw M. Adams tot 

01-08-2018 

mevrouw van Rijt vanaf 

01-08-2018 

10FW 

Basisscholen in Someren   

SBO De Brigantijn,  

Kanaalstraat 38, 5711 EJ Someren 

Tel: 0493-493138 

De heer A. Boertjes tot 

01-08-2018 

Mevrouw H. Senior 

vanaf 01-08-2018 

06IC 

BS St. Jozef, Kerkendijk 81, 5712 ET Someren Heide 

Tel: 0493-491654 

mevrouw S. Snijders 05DJ 

Bs Leerrijk, Van Bijselstraat 24, 5712 HE Someren  

Tel: 0493-492015 

mevrouw A. Biesmans 07SM 

BS Maria,  

Laan ten Roode 34, 5711 BC Someren 

Tel: 0493-491348 

mevrouw E. Loven tot 

01-08-2018 

mevrouw M. Adams 

vanaf 01-08-2018 

08YV 

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

BS ’t Rendal,  

Offermansstraat 9, 5715 AM Lierop 

Tel: 0492-332419 

mevrouw M. van Rijt tot 

01-08-2018 

mevrouw I. van Dijk 

vanaf 01-08-2018 

06XD 

BS De Vonder, Willem Alexanderlaan 3, 5712 CA Someren-Heide 

Tel: 0493-492130 

mevrouw S. Snijders 11NH 

 

2.3 Onderwijskundige zaken  

In 2018 is een Prodas-breed onderwijskundig beleid tot stand 

gekomen. De directeuren van Prodas hebben dit in samenwerking 

met het bestuur opgesteld. Hierdoor is veel draagvlak ontstaan. Alle 

scholen van Prodas geven vanaf 2019 invulling aan hun 

onderwijskundige opdracht binnen het kader van het onderwijskundige beleid.  

De kernpunten van dit beleid zijn:  

Scholen van Prodas bieden een stevige onderwijskwaliteit 

Scholen van Prodas bieden een doorlopende ontwikkeling van 0-14 jaar 

Scholen van Prodas versterken eigenaarschap van leerlingen 

Scholen van Prodas maken het onderwijs passend en betekenisvol 

Scholen van Prodas maken het onderwijs eigentijds 

Scholen van Prodas gaan voor educatief partnerschap 

 

2.3.1 Toeganketijkheid  

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 en die zij 

het beste vinden aansluiten bij de aard en het karakter van hun kind. 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.  

2.3.2 Onderzoek 

In 2018 is er bij Stichting Prodas geen onderzoek verricht.     

2.3.3 Duurzaamheid    

Op een groot aantal scholen van Prodas is duurzaamheid onderdeel van het lesstofaanbod. Zo 

worden verschillende schoolpleinen duurzaam (her) ingericht. Op alle scholen wordt afval duurzaam 

gescheiden. Op sommige scholen zijn er specifieke lessen bij wereldoriëntatie of techniek over 

bijvoorbeeld zonnepanelen. 
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2.3.4 Internationatisering  

Op verschillende scholen van Prodas wordt aandacht besteed aan internationalisering. Dit verschilt 

van het omgaan met verschillende nationaliteiten tot het verwerken van allerlei items op het gebied 

van internationalisering in de verschillende schoolbrede thema's. Ook wordt op verschillende scholen 

Engels gegeven van groep 1 t/m 8 of wordt door middel van de 

methode Leefstijl Plus aandacht aan wereld burgers en ook hun 

geloven besteed. Scholen die nog niets aan internationalisering 

doen, geven aan nog geen concrete plannen te hebben op dit 

thema.  
 

 
                               

3. Voortgang beleidsdoelstellingen Raad san Bestuur 2018 
Ieder jaar stelt de Raad van Bestuur van Prodas zich doelstellingen die zij 

dat jaar wil bereiken. De beleidsagenda 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 2018  gewerkt heeft.  

 

Doelstelling Raad van Bestuur  Voortgang en tevredenheid RvB 

Stichting Prodas staat garant 

voor eigentijds onderwijs met 

oog voor vernieuwingen. 

Het strategisch beleidsplan voor de planperiode 2019-2023 is in 

de afrondende fase. Er wordt voor gekozen het een ambitieplan 

te noemen. Door deze vierjarige ambities vervolgens te vertalen 

naar jaarplannen verwachten we concreter en doelmatiger 

invulling te kunnen geven aan onze ambities.  

Bij Stichting Prodas maakt 

kwaliteitszorg vast onderdeel 

uit van de 

verantwoordingscyclus op alle 

niveaus. 

Het onderwijskundig beleidsplan op Prodas-niveau vormt de 

basis voor de bestuursmodule WMK. De kwaliteitskaarten zijn 

gereed voor de nulmeting.   

Stichting Prodas hecht aan 

goede beheersing van de 

basisvaardigheden, haalt het 

optimale uit kinderen en 

verzorgt een passend 

onderwijsaanbod. 

De directeuren van de clusters zijn gezamenlijk verantwoordelijk 

gemaakt voor de onderwijskwaliteit binnen het cluster. Hiermee 

beoogt de bestuurder het leren van en met elkaar te bevorderen 

waardoor er beter zicht ontstaat op de kwaliteit. In ieder 

clusteroverleg waar de bestuurder bij is, wordt is de kwaliteit 

onderwerp van gesprek. 

Bij Stichting Prodas is de visie 

‘Ontdek jouw wereld’ met haar 

5 elementen een vaste 

waarde.  

In 2018 zijn zeven scholen bezig met concept-ontwikkeling.  

Acht scholen hebben (ook) de focus specifiek op de kwaliteit van 

het onderwijs.  

Op twaalf scholen is de basis op orde. Zij richten zich op 
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 continueren van de ingeslagen weg.  

Bij Stichting Prodas is ‘de basis 

op orde’ 

Prodas beschikt over het grootste deel van de wettelijk vereiste 

regelingen. Een nieuw managementstatuut is in concept gereed. 

Het wordt ter vaststelling aan de BMR aangeboden.  

Op het gebied van HR zijn een aantal regelingen niet 

beschikbaar. Vanuit het strategisch HR beleid wordt een 

prioritering aangebracht in het oppakken hiervan. 

Bij Stichting Prodas is 

structureel aandacht voor 

communicatie  

In 2018 is een nieuwe website voor Prodas gelanceerd. Eind 

2018 hebben alle scholen van Prodas een nieuwe website 

gekregen.    

Daarnaast hebben verschillende scholen behoefte aan 

ondersteuning op communicatief gebied. 

De RvB werkt structureel 

samen met de relevante 

belanghouders om tot 

toekomstbestendige 

huisvesting te komen in 

Deurne, Asten en Someren. 

IHP Asten is door de gemeenteraad vastgesteld.  

De bestuurder is in gesprek met gemeente Deurne en Someren 

en met PlatOO over IHP’s. In Someren verloopt dit traject 

voorspoedig. Met gemeente Deurne is er sprake van verschil in 

zienswijze over de methode waarop het plan tot stand moet 

komen.  

Bij Stichting Prodas is 

personeel de belangrijkste 

kwaliteitsfactor. 

Er ligt een bestuursformatieplan voor 2018. In het voorjaar van 

2019 wordt, in lijn met het strategisch HR beleid, een strategisch 

plan opgesteld met een scope van meerdere jaren. 

Het opleiden van vervangers in onze eigen pool heeft in 2018 

verder aandacht gekregen. Voor vervangers is, net als voor 

regulier personeel, budget beschikbaar voor scholing. Zaak is om 

training en begeleiding effectief en optimaal passend in te 

zetten. In bredere zin leggen we in 2018 verbanden tussen 

hetgeen we beleidsmatig willen op het gebied van opleiden en 

het aanbod in de Prodas academie. Daarbij is ook aandacht voor 

de niveaus van bekwaamheid uit de CAO en het lerarenregister. 

Medewerkers zijn tevreden 

over Prodas als werkgever. 

Tevreden, gerapporteerd in vorige rapportage. 

Er is beleid dat aandacht heeft 

voor de werkdruk van 

leerkrachten. 

Binnen de werkgroep strategisch HR is aandacht voor dit 

onderwerp. Hoewel iedereen het belang hiervan onderschrijft, 

blijkt het ook een lastig aan te pakken onderwerp. Er vinden 

gesprekken plaats over het takenpakket van medewerkers en 

regelmatig wordt preventief begeleiding aangeboden. Met de 

introductie van het werkverdelingsplan per schooljaar 2019-

2020 zal ook binnen teams veel meer gesproken gaan worden 

over taakbelasting.  

Bij Stichting Prodas is aandacht 

voor ziekte én herstel van 

Het ziekteverzuim stijgt nog steeds. Over 2018 bedroeg het 

ziekteverzuim 6,21% Met name het langdurig verzuim baart 
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medewerkers.  zorgen. Met aandacht voor duurzame inzetbaarheid proberen 

we verzuim te voorkomen. Daarnaast wordt, naar aanleiding van 

een door de Arbodienst uitgevoerde organisatiescan een 

concreet actieplan opgesteld. 

Bij Stichting Prodas is sprake 

van continuïteit, 

doelmatigheid van middelen 

en rechtmatigheid. 

We maken hierin steeds slagen. De kwaliteit van het 

begrotingsproces neemt toe en de financiën worden steeds 

meer volgend op beleidsdoelstellingen. 

De jaarrekening + jaarverslag 

verantwoorden de uitvoering 

van beleid. 

RvT heeft Jaarrekening en Jaarverslag goedgekeurd. 

Accountant was (behoudens enkele verbeterpunten) tevreden.  

Het bestuur beschikt over een 

financiel beleidsplan 

Dit is gereed en zal onderdeel worden van het meerjaren 

strategisch beleidsplan. 

Het bestuur beschikt over een 

treasury plan 

Dit is goedgekeurd in de RvT. 

Stichting Prodas hecht aan een 

betekenisvolle samenwerking 

met de BMR. 

De BMR en bestuurder evalueren regelmatig de samenwerking. 

De relatie tussen beide gremia is goed. Aandachtspunt is de rol 

die de BMR voor zichzelf ziet. Zij mogen kritisch zijn zowel op 

inhoud als op procedures. Dat helpt de bestuurder bij de 

uitvoerig van haar taak. 

Stichting Prodas gebruikt input 

van belanghouders bij 

planvorming. (responsieve 

organisatie). 

Tevreden. In 2017 is een uitgebreid tevredenheidonderzoek 

gedaan.   

Stichting Prodas betrekt 

belanghouders bij het 

onderwijs. 

De bestuurder ontwikkelt met Rabobank  een kinderraad. 

Bedrijven worden uitgenodigd problemen die zij ervaren voor te 

leggen aan deze raad. 

4. Toekomstige ontwikkelingen       

4.1 Onderwijs  

De wereld verandert. Prodas is zich bewust van 

mondiale en nationale invloeden zoals een snel 

veranderende arbeidsmarkt, robotisering, duurzaamheidsdoelstellingen, opkomst van de 

deeleconomie en digitalisering van processen. Om eigentijds onderwijs te kunnen realiseren is een 

verandering nodig binnen de scholen en bij de mensen die binnen de scholen werken. Het vereist 

naast investeren in ICT-middelen ook een omslag in het denken en het hanteren van andere 

didactische werkvormen. De taken van de scholen komen veel meer te liggen op het terrein van het 

leren verwerven en het verwerken van informatie. In Nederland wordt gewerkt aan een nieuw 

onderwijscurriculum dat aansluit bij deze ontwikkelingen. Prodas volgt deze ontwikkelingen op de 

voet. Een van onze scholen neemt deel binnen de ontwikkelteams van curriculum.nu.  
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Onze regio is Brainportregio. Een van de slimste regio’s ter wereld 

dankzij een uniek ecosysteem voor de hightech maakindustrie waarin 

ondernemers, overheid en onderwijs op een bijzondere manier 

samenwerken. Alle scholen van Prodas vallen binnen de Brainportregio. 

Het kenmerkende karakter van de regio verweven we met het onderwijs, waarbij 3O-leren 

(Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend) en 21st century skills (zoals kritisch denken, creatief 

denken, probleem oplossen, digitale geletterdheid) voorop staan. Zodoende bereiden onze scholen 

hun leerlingen beter voor op toekomstige beroepen. Dit heeft invloed op hoe wij onze processen 

vormgeven en hoe wij onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst. In het nieuwe strategisch 

ambitieplan voor de periode 2019-2023 is de ambitie geformuleerd om alle scholen van Prodas 

brainport school te laten worden. Internationalisering en duurzaamheid hebben hierin een duidelijke 

plek. 

Waar we ons sterk voor willen maken, is maatschappelijk betrokken onderwijs, verankerd in wijken 

en buurten en verbonden met passende en toekomstbestendige leeromgevingen. Onderwijs waarbij 

het eigenaarschap voor leren en ontwikkelen bij de kinderen en professionals zelf ligt. We willen 

ervoor zorgen dat kinderen en medewerkers het beste uit zichzelf halen, binnen hun mogelijkheden, 

met aandacht voor brede talentontwikkeling en in betekenisvolle verbinding met hun omgeving. Dat 

vraagt een lerende en onderzoekende houding van ons allemaal. Willen we een lerende organisatie 

zijn, dan horen daar niet alleen de juiste structuren, processen en middelen bij, maar vooral de juiste 

leercultuur. In dat kader participeren wij en zes andere besturen uit de regio in het traject ‘Samen 

opleiden’. Doel hiervan is om het leer-en opleidingsklimaat binnen de school te verbeteren zodat de 

onderwijskwaliteit  verbetert. Als we de wil en het verlangen hebben om te verbeteren, ontstaat ook 

de energie die nodig is om onze mooie toekomstbeelden om te zetten in de benodigde acties en 

resultaten. 

4.2 Onderzoek  

Niet van toepassing 

4.3 Kwatiteitszorg  

In 2019 zal een nieuwe bestuursmonitor gereed komen waarmee we zowel op bestuursniveau als op 

schoolniveau voldoende inzicht willen krijgen in de kwaliteit van de scholen afzonderlijk en van het 

bestuur als geheel.  

4.4 Personeet  

Na nieuwe functiebeschrijvingen voor de lerarenfuncties volgen nieuwe functiebeschrijvingen voor 

de directiefuncties. Voor de lerarenfuncties zijn we gestart met deze vertalen naar onze eigen 

organisatie. T.z.t. zal dat ook moeten gebeuren met de functiebeschrijvingen voor directeuren. 

Met het naderende lerarentekort wordt op korte termijn ook beoordeeld of bijvoorbeeld introductie 

van de functie van leraarondersteuner bij kan dragen aan een goede schoolorganisatie. 

Binnen de clusters wordt nu door de directeuren een verdiepingsslag gemaakt voor de 

samenwerking naar de schoolteams. Daarbij zal vraag ontstaan naar beleidsuitgangspunten voor 

werken voor meerdere scholen, inzet van expertise, mobiliteit etc. 
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Zoals eerder benoemd worden de middelen voor de aanpak van 

werkdruk vooral ingezet voor de uitbreiding van de formatie op 

scholen. Deze ontwikkeling verdient om meerdere redenen aandacht. 

Enerzijds moeten we alert zijn op het ontstaan van personele 

verplichtingen die, mochten de middelen wegvallen, voor extra personele lasten zorgen. Anderzijds 

omdat we te maken hebben met een naderend lerarentekort en het maar zeer de vraag is of we aan 

alle vraag om personeel kunnen voldoen. We zullen hierover goed overleg met directeuren moeten 

voeren. 

4.5 Huisvesting  

De komende jaren worden  nieuwe scholen gebouwd. Het scholen bestand is toe aan vernieuwing. 

Duurzaamheid is onderdeel van het verbouwings- of nieuwbouw 

beleid.  

4.6 Investeringsbeteid  

Om het investeringsbeleid inhoud te geven willen  we  naar een 

investeringsbeleid wat gekoppeld is aan de missie en visie van de 

stichting en de scholen. Hiervoor zullen we de komende begrotingsronde met de directeuren en hun 

schoolplannen in kaart gaan brengen welke investeringen nodig zijn om de plannen richting de 

toekomst te realiseren.  Nu ontvangen de directeuren jaarlijks een investeringsbudget voor hun 

school op basis van ongewijzigd beleid. 

 

 

 

                  



Bestuursserslag 2018   

 
21

 

5. Risicomanagement     
         

De Raad van Bestuur constateert risico’s voor de begroting op de volgende 

onderdelen: 

 

5.1 Strategie 

Prodas heeft slechts elf scholen met een leerlingaantal van meer dan 200. Tien scholen hebben zelfs 

minder dan 150 leerlingen. We zien dat op deze scholen het formeren van groepen en daarmee het 

inrichten van de formatie steeds een uitdaging is. Er zijn geen parallel groepen en er moeten 

combinatiegroepen gemaakt worden. Daarbij zien we ieder jaar wel op een aantal scholen 

knelpunten ontstaan doordat de verdeling van leerlingen over de groepen ongunstig is waardoor 

meer formatie moet worden ingezet dan volgens de norm nodig zou zijn. In sommige gevallen wordt 

dit financieel gecompenseerd door de kleine scholen toeslag, maar niet in alle gevallen. Daarnaast 

geldt dat met een naderend lerarentekort het de vraag is of we voldoende personeel kunnen vinden. 

 

Kijkend naar de wijze waarop de werkdrukmiddelen dit jaar zijn ingezet, dan zien we dat nog weinig 

andere ideeën ontstaan over de inrichting van het onderwijs. Hoge personele lasten en dreigend 

personeelstekort maken het wel noodzakelijk om na te denken over het anders inrichten van het 

onderwijs voor de langere termijn. Veel van onze scholen zijn daarom bezig met onderwijs- en 

conceptontwikkeling. Hier zijn we blij mee en trots op. tegelijkertijd constateren we echter dat meer 

scholen dan voorheen onder de ondergrens zakken. In 2019 willen onderzoeken of er een verband 

bestaat tussen de ontwikkeling van de school en de onderwijsresultaten. Vervolgens zullen we dan 

ook moeten bepalen wat in dat kader dan acceptabel is. Wat ons betreft is namelijk zowel de 

schoolontwikkeling als het behalen van de basiskwaliteit nodig.  

 

Een  derde risico van strategische aard zien wij ontstaan door Passend onderwijs. We constateren 

dat door de invoering van passend onderwijs de focus in de klas zich verlegt naar kinderen aan de 

boven- of ondergrens van het spectrum. Kinderen die behoren tot de middengroep dreigen hierdoor 

minder aandacht te krijgen. Ook deze ontwikkeling houdt naar ons idee verband met de dalende 

onderwijsresultaten en maakt het ‘anders nadenken’ over de ontwikkeling van het onderwijs 

noodzakelijk.   

 

5.2 Operationete activiteiten 

Informatie en ict zijn noodzakelijk in de ondersteuning van het onderwijs. Omdat we met 

persoonsgegevens (van medewerkers, leerlingen en anderen) werken, is privacywetgeving daarop 

van toepassing. Om de wet op de juiste wijze toe te kunnen passen zullen we gerichte maatregelen 

treffen om de risico’s die gepaard gaan met de omgang met persoonsgegevens en bedrijfsinformatie 

tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Om dit structureel op te pakken heeft het proces 

informatiebeveiliging in 2018 de nodige aandacht gekregen. 
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5.3 Financiëte positie 

Wijziging van de verwerking van groot onderhoud vanaf boekjaar 2019 zou kunnen leiden tot een 

aanzienlijk hogere voorziening dan nu opgenomen. 

 

De in de  CAO opgenomen loonstijging heeft als gevolg gehad dat de lonen 

aanzienlijk gestegen zijn en dat de bekostiging hierin achterblijft. Voor nu is nog 

onduidelijk of deze extra kosten in de begroting bekostigd zullen worden. 

 

Van de  toegekende werkdrukmiddelen is  onzeker of deze ook richting de 

toekomst aan de bekostiging toegevoegd blijven. In de praktijk zien we dat deze 

veelal in formatie ingezet worden. Het is nu zaak dat de flexibele schil naast de leerling prognose 

afgestemd gaat worden op de “variabele” inkomsten. 

 

Financiële consequenties rondom het IHP Asten zijn nog onzeker. Hierbij denken we aan kosten in 

verband met de bouw, de toekomstige afschrijvingslasten en ontwikkeling van de leerlingaantallen. 

 

5.4 Financiëte verstagtegging 

De meerjarenprognose is op dit moment beleidsarm en geeft geen “doorkijk” richting de toekomst. 

Het is  nog niet duidelijk hoe de strategische ambities zich in geld gaan vertalen en wat dit gaat 

betekenen voor de exploitatie op de langere termijn. 

 

5.5 Wet- en regetgeving 

Doordat begin 2015 het groot onderhoud van de gemeenten is overgedragen aan 

onderwijsstichtingen zal de komende jaren in eigen beheer groot onderhoud gepleegd dienen te 

worden. In combinatie met de krimp moet kritisch gekeken worden naar de toekomstige kosten voor 

groot onderhoud en hoe huisvesting zo effectief mogelijk bij het onderwijsaanbod ingezet kan 

worden. 

 

5.6 Risicoprofiet    

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 beheersmaatregelen 

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.  
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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. 

6. Bedrijfssoering        

6.1 Personeet  

Met ingang van schooljaar 2018-2019 zijn vanuit het regeerakkoord 2017-2021 

aan iedere school middelen toegekend om de werkdruk aan te pakken. Voor de 

inzet van deze middelen zijn voor de zomervakantie van 2018 plannen opgesteld 

door de schoolteams. In de meeste gevallen is gekozen voor inzet van personeel. 

Vooral de inzet van onderwijsassistenten is flink toegenomen. Doordat niet 

duidelijk is of deze gelden een permanent karakter krijgen, is het zaak goed te 

monitoren of we door deze toenemende personele inzet geen verplichtingen aan 

gaan. 

Door het uitvallen van één van onze directeuren is vanaf eind augustus 2018 een interim directeur 

ingezet op basisschool Leerrijk voor 2,5 dag per week. Dit heeft voor onverwachte kosten gezorgd. 

Het hoge ziekteverzuim zorgt voor hoge personele lasten vanwege de ingezette vervanging. 

Per 1 augustus 2018 is de indeling van de scholen in 4 clusters geëffectueerd. Directeuren in een 

cluster dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de scholen in het cluster. Met hulp van een 

externe clusterbegeleider geven zij invulling aan die gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

6.1.1 uitkeringen na ontstag  

Wanneer een ontslag in beeld komt, wordt beoordeeld wat nodig is om tot inwilliging van een 

verzoek tot overname van de uitkeringskosten door het Participatiefonds te komen. Bezorgd wordt 

dat het dossier op orde is voor het ontslag. 

Incidenteel komt het voor dat, met name bij het niet verlengen van tijdelijke contracten, de 

inschatting is dat een verzoek niet ingewilligd kan worden. Bij de beoordeling van het mogelijke 

ontslag wordt dan een analyse gemaakt van het risico, de hoogte en duur van de uitkering. Indien de 

kosten van het in dienst houden van de medewerker en verder dossier opbouwen veel hoger zijn dan 

de uitkeringskosten, wordt het besluit genomen toch tot ontslag over te gaan. 
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6.1.2 Vergoedingen van het cottege van bestuur 

 

 
  

6.2 Huisvesting  

In 2018 is in Asten het strategisch huisvestingsplan goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit leidt 

ertoe dat er in gemeente Asten vier onderwijslocaties komen voor Stichting Prodas. Met de 

betrokken directeuren, teams en MR-en wordt uitvoering gegeven aan dit plan. Hierbij is het van 

belang dat de procedures met betrekking tot advies en instemming conform wetgeving gevolgd 

worden.  

In Someren en Deurne zijn in 2018 de eerste gesprekken rondom nieuwe strategische 

huisvestingsplannen opgestart. Prodas participeert in deze overleggen.  

 

1a. Bezoldiging topfunctionarissen

 Bedragen x € 1  J.M.J. Ketelaar 
 Functiegegevens Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018
01-01-2018 t/m 31-12-

2018

Deeltijdfactor in fte 1,0

Gewezen topfunctionaris? Nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

 Bezoldiging  J.M.J. Ketelaar 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                   114.319,00 

Beloningen betaalbaar op termijn                    18.243,24 

Subtotaal                   132.562,24 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                   146.000,00 

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag                                -   

Totale bezoldiging  €               132.562,24 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

 Gegevens voorgaand jaar 2017

Aanvang en einde functievervulling
 01/01 - 31/12 

Deeltijdfactor in fte  1,0 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                   110.607,00 

Beloningen betaalbaar op termijn                    16.791,00 

Totale bezoldiging voorgaand jaar  €               127.398,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                   141.000,00 

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan  n.v.t. 
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6.3 Financiëte positie  

 
Doel: 

Prodas moet over ruim voldoende vermogen en een gezonde liquiditeitspositie beschikken. 

 

6.3.1 Financieringsbeteid 

Prodas heeft een financieel plan waarin het bestuur de financiële kaders vaststelt waarbinnen het 

beleid van Prodas wordt uitgevoerd.  

Prodas is verantwoordelijk voor het best mogelijke onderwijs 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 aanhouden 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. 

Boed 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 vermogensbeheer en het budgetbeheer. Bij de 

beoordeling van het vermogensbeheer gaat het om de vraag of de instelling het beschikbare kapitaal 
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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. 

 

Ten aanzien van het financieel toetsingskader laat Prodas zien een gezonde stichting te zijn. 

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 –Brond 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% 

Financieel toetsingskader Signalering 2016 2017 2018

Kapitalisatiefactor ≥ 35% 51% 51% 46%

Financiële buffer geen 25% 23% 14%

Solvabiliteit¹ ≤ 30% 69% 64% 63%

Solvabiliteit² ≤ 30% 82% 81% 82%

Financieringsfunctie n.v.t. 9% 9% 14%

Transactiefunctie n.v.t. 16% 19% 17%
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Transactiefunctie: Deze is gelijk aan de middelen die moeten worden aangehouden om de 

kortlopende schulden te voldoen. De transactieliquiditeit is gelijk aan het bedrag van de kortlopende 

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

*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. 

 

Doordat extra middelen aangewend worden t.b.v. de exploitatie laat Prodas een negatieve 

rentabiliteit zien en neemt het weerstandsvermogen af. Zolang het weerstandsvermogen voldoende 

buffer biedt om risico’s richting de toekomst af te dekken is dit acceptabel. 

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 bekostigingsuitgangspunten 

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 2016 2017 2018

Liquiditeit ≤ 1 2,76                          2,67                          3,04                          

Rentabiliteit 3 jaar negatief 0% -3% -3%

Weerstandsvermogen 10% 21% 20% 18%

Inzet ten opzichte van de bekostiging Signalering 2016 2017 2018

Rijksbaten/totale baten 95% 98% 98% 98%

Personele lasten/rijksbijdragen 85% 88% 90% 92%

Materiële lasten/rijksbijdragen 15% 20% 22% 20%

Huisvestingslasten/rijksbijdragen 9% 9% 8% 7%
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De personele inzet t.o.v. de rijksbijdragen laat de laatste twee jaar een stijging zien welke te 

verklaren is doordat de reserves aangewend worden voor het onderwijs en deze keuze ook zichtbaar 

is in een toename van de personele last. 

Het beoordelingskader is een instrument voor het bestuur, het decentrale toezicht en de inspectie. 

Het kader biedt de toezichthouders handvatten om een doelmatige inzet van onderwijsgeld te 

bespreken met het bestuur. Door bijgaande berekeningen krijgt men inzicht in de kapitaal- en 

vermogenspositie van Prodas. 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 worden 

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 bestuurs- 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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6.3.2 Ontwikketing van de batansposten  

Balans

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

 

Het eigen vermogen neemt door de investeringen in het onderwijs af maar biedt voldoende buffer 

om risico’s richting de toekomst op te kunnen vangen. 

  

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 3.236     3.800     -563      

Financiële vaste activa 2.476     2.353     123       

Totaal vaste activa 5.713     6.153     -440      

Vlottende activa

Vorderingen 1.722     2.792     -1.070    

Effecten -            505       -505      

Liquide middelen 5.455     4.225     1.230     

Totaal vlottende activa 7.177     7.522     -346      

TOTAAL ACTIVA 12.889   13.675   -786      

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 4.076     5.497     -1.422    

Bestemmingsreserve 3.734     3.241     494       

Onverwerk t resultaat -           -           -           

Eigen vermogen, totaal 7.810     8.738     -928      

Voorzieningen 2.728     2.253     475       

Langlopende schulden -            -            -            

Kortlopende schulden 2.351     2.684     -332      

TOTAAL PASSIVA 12.889   13.675   -786      

Verschil
€ (x1.000)€ (x1.000)

31-12-2018 31-12-2017
€ (x1.000)
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6.3.3 Resuttaat  

De goedgekeurde begroting laat een exploitatieresultaat zien van € 925.627 negatief. Het resultaat 

voor 2018 bedraagt € 959.489 negatief. Het uiteindelijke resultaat is € 33.682 lager t.o.v. de 

begroting. 

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

2018. 

 

Staat van baten en lasten 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

 

 Realisatie 2018  Begroting 2018  Verschil 
€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)

BATEN

Rijksbijdragen 26.403                 24.799                 1.604                   

Overheidsbijdragen en -subsidies overige 

overheden 130                     183                     -53                      

College-, cursus-, les- en examengelden -                          -                          -                          

Baten werk in opdracht van derden 28                       40                       -12                      

Overige baten 483                     397                     86                       

Totaal baten 27.043                 25.418                 1.625                   

LASTEN

Personeelslasten 23.389                 21.322                 2.067                   

Afschrijvingen 659                     553                     105                     

Huisvestingslasten 1.929                   1.556                   373                     

Overige lasten 1.989                   2.912                   -923                    

Totaal lasten 27.966                 26.343                 1.622                   

Saldo baten en lasten -923                    -926                    2                         

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN -36                      -                          -36                      

Totaal resultaat -959                    -926                    -34                      
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6.3.4 Anatyse exptoitatie in retatie tot de begroting 

BATEN

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

 

Het verschil in de rijksbijdragen t.o.v. de begroting wordt veroorzaakt door  

 - De stijging van de normatieve Rijksbijdrage. 

 - De eenmalige uitkering en de  loonstijging in de CAO gecompenseerd in de rijksbekostiging. 

 - De werkdrukmiddelen vanaf schooljaar 2018-2019 toegekend. 

  

De overige subsidies OCW/EZ zijn in de begroting – voorzichtigheidshalve – alleen indien bekend 

opgenomen.  

De baten vanuit het SWV zijn in de begroting opgenomen op basis van het leerlingaantal op de 

scholen per 1-10-2017 en het aantal leerlingen op het SBO. De hogere bijdrage is met name het 

gevolg van een toekenning van groeibekostiging en een positieve afrekening over 2017-2018. 

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen OCW/EZ
OCW

 - Personele bekostiging OCW 17.011   16.300   711       

 - Vergoeding Materiële Instandhouding 3.611     3.561     50         

 - Vergoeding personeel- en arbeidsmark tbeleid 3.166     2.702     464       

 - Prestatiebox 803       730       73         

Totaal rijksbijdragen OCW/EZ 24.591   23.293   1.299     

Overige subsidies OCW/EZ
OCW

 - Overige Rijksbijdrage OCW 331       259       72         

Totaal overige subsidies OCW/EZ 331       259       72         

Ontvangen doorbetaling rijksbijdrage SWV 1.480     1.247     233       

Totaal rijksbijdragen 26.403   24.799   1.604     

Verschil
€ (x1.000)

 RIJKSBIJDRAGEN 
€ (x1.000) € (x1.000)

2018 Begroting 2018
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Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

 

De overige baten Bemeente is voorzichtig meegenomen in de begroting aangezien er een grote 

mate van onzekerheid is rondom deze post. 

 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

 

Het werk in opdracht van derden is iets afgenomen. De structurele inzet is afgelopen jaar afgenomen 

en zal vanaf het komend jaar naar verwachting iets toe gaan nemen. Ook  zullen aankomend jaar de 

inkomsten toe gaan nemen met een bestuurdersvergoeding van het SWV. 

 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Participatiebudget
 - ID banen 20         -            20         

Totaal participatiebudget 20         -            20         

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 110       183       -73        

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 130       183       -53        

Verschil
€ (x1.000)

2018 Begroting 2018
 OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN -
SUBSIDIES 

€ (x1.000) € (x1.000)

Baten in opdracht van derden

Overige baten werk i.o.v. derden

Totaal overige baten werk i.o.v. derden 28         40         -12        

Totaal baten in opdracht van derden 28         40         -12        

Verschil
€ (x1.000)

2018 Begroting 2018

BATEN IN OPDRACHT VAN DERDEN
€ (x1.000) € (x1.000)
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Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

Het verschil in de overige baten is met name te verklaren door een teruggaaf van de loonheffing over 

boekjaar 2013 en hogere opbrengsten vanuit de verhuur en medegebruik van de ruimten. 

Overige baten

Verhuur
- Verhuur en medegebruik lokalen/ruimten 196       179       17         

- Verhuur en medegebruik gymzalen 68         65         3           

Detachering personeel 1           1           -0          

Sponsoring 86         74         12         

Ouderbijdragen -            1           -1          

Overige 
 - Overige baten 84         77         7           

- Baten en lasten voorgaande jaren 48         -            48         

Totaal overige baten 483       397       86         

Verschil
€ (x1.000)

2018 Begroting 2018

OVERIGE BATEN
€ (x1.000) € (x1.000)
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LASTEN 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

Het verschil in de personele lasten wordt onder andere veroorzaakt door: 

- De eenmalige uitkering die werknemers mochten ontvangen 

- De in de CAO  opgenomen loonstijging 

- De  extra inzet vanuit de werkdrukgelden 

- Extra inzet vanuit passend onderwijs 

- Toename van de scholingskosten 

- Uitkeringen UWV zijn te optimistisch begroot 

- Voorziening duurzame inzetbaarheid per 31-12-2018 gevormd. 

- Voorziening langdurig zieken per 31-12-2018 gevormd. 

 

Personeelslasten

Lonen en salarissen
 - Brutolonen en salarissen 15.418   19.129   -3.711    

 - Vervanging ziek te/verlof 956       1.054     -99        

 - Vervanging studie 26         -            26         

 - Lonen passend onderwijs 42         -            42         

 - Sociale lasten 3.051     -            3.051     

 - Pensioenpremies 2.237     -            2.237     

Totaal lonen en salarissen 21.730   20.183   1.547     

Overige personele lasten
 - Dotaties personele voorzieningen 408       -            408       

 - Extern personeel prodas bv -            0           -0          

 - Personeel niet in loondienst 311       362       -51        

 - Overig 1.185     1.077     108       

Totaal overige personele lasten 1.904     1.439     465       

Af: uitkeringen -245      -300      55         

Totaal personele lasten 23.389   21.322   2.067     

Verschil
€ (x1.000)

2018 Begroting 2018

PERSONEELSLASTEN
€ (x1.000) € (x1.000)
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Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

Met de stelselwijziging per einde boekjaar 2017 is geen rekening gehouden met inhaalafschrijvingen 

van de nog aanwezige activa. Hierdoor heeft in 2018 nog een inhaalafschrijving plaats gevonden. 

Met de verkoop van het pand aan de Frits de Bruijnstraat is een een boekwinst van 36K geboekt. 

 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa -            -            -            

 - Afschrijvingen 695       553       142       

 - Boekwinst / verlies -36        -            -36        

Materiële vaste activa 659       553       105       

Totaal afschrijvingen 659       553       105       

Verschil
€ (x1.000)

2018 Begroting 2018

AFSCHRIJVINGEN
€ (x1.000) € (x1.000)

Huisvestingslasten

Huur -0          9           -9          

4           37         -33        

Verzekeringen -            -            -            

Onderhoud 232       156       77         

Energie en water 396       413       -17        

Schoonmaakkosten 536       602       -66        

Heffingen 30         36         -            

Dotatie onderhoudsvoorziening 600       202       398       

Overige 130       102       29         

Totaal huisvestingslasten 1.929     1.556     379       

€ (x1.000)
Verschil2018 Begroting 2018

HUISVESTINGSLASTEN
€ (x1.000) € (x1.000)
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De afwijking op huisvestingslasten wordt verklaard door een hogere dotatie aan de 

onderhoudsvoorziening dan begroot. 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

De overige lasten zijn met name lager door de vrij in te zetten middelen passend onderwijs hier 

begroot en als loonkosten ingezet. Ook zien we een verschuiving van de middelen t.b.v. de 

beleidsagenda onder de overige lasten begroot en onder scholing, huisvesting en afschrijving 

ingezet. 

De administratie en beheerslasten zijn toegenomen door een toename van de juridische kosten. 

Ook de leermiddelen nemen toe door de aanschaf van duurdere licenties en ook op het gebied van 

ICT zien we een toename van de servicecontracten.  

 

 

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten 253       191       63         

-            

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 777       694       83         

Dotatie overige voorzieningen -            -            -            

Overige 959       2.028     -1.069    

Totaal overige instellingslasten 1.989     2.912     -923      

Uitsplitsing honorarium

Onderzoek jaarrekening 24         22         2           

Andere controleopdrachten -            -            -            

Fiscale adviezen -            -            -            

Andere niet-controledienst -            -            -            

Totaal accountantslasten 24         22         2           

Verschil
€ (x1.000)

2018 Begroting 2018

OVERIGE INSTELLINGSLASTEN
€ (x1.000) € (x1.000)
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Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

In de begroting zijn geen financiële baten en lasten opgenomen. 

6.3.5 Investeringsbeteid 

 

 
 

 

 

  

Rentebaten 6           -            6           

Waardeveranderingen financiële 
        vaste activa en effecten
 - koersresultaat effecten -108      -            -108      

 - kosten en baten effecten 66         -            66         

Totaal financiële baten en lasten -36        -            -36        

Verschil
€ (x1.000)

2018 Begroting 2018

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
€ (x1.000) € (x1.000)
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Materiële vaste activa € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)

Gebouwen en terreinen 1.038 234 803 13 355 170 18 526 83 444

Inventaris en apparatuur 2.192 1.191 1.001 102 29 31 234 2.235 1.394 841

ICT 2.089 801 1.288 347 00 00 288 2.436 1.089 1.347

OLP 1.280 794 486 45 00 00 124 1.325 918 408

Overige materiële vaste activa 442 221 221 08 01 01 31 448 251 197

Totaal materiële vaste activa 7.040 3.241 3.800 516 384 201 695 6.970 3.734 3.236
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6.3.6 Kasstromen en financiering 

Kasstroomoverzicht 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

 Kasstroom uit operationele activiteiten 

 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -923      -813      -110      

 Aanpassingen voor aansluiting 
bedrijfsresultaat 
 - Afschrijvingen 659       872       -213      

 - Mutaties voorzieningen 475       517       -42        

1.134     1.389     -255      

 Veranderingen in vlottende middelen 
 - Vorderingen 1.070     93         977       

 - Effecten 505       -403      908       

 - Schulden -332      230       -562      

 Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.243     -80        1.323     

 Ontvangen interest -36        43         -79        

-36        43         -79        

 Kasstroom uit operationele activiteiten 1.417     539       878       

 Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

 Investeringen in materiële vaste activa -516      -455      -61        

 Desinvesteringen in materiële vaste activa 384       15         369       

 Boekwinst 66         -            66         

 Overige investeringen in financiële vaste 
activa -123      238       -361      

 Totaal kasstroom uit 
investeringsactiviteiten -189      -202      13         

 Mutatie liquidie middelen 1.228     337       891       

Verschil
€ (x1.000)

Realisatie 2018 Realisatie 2017
€ (x1.000) € (x1.000)
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Het saldo van de liquide middelen is ondanks het negatieve resultaat toegenomen. Afgelopen jaar is 

het pand aan de Frits de Bruijnstraat in Asten verkocht. Er is per saldo meer afgeschreven dan 

geïnvesteerd en meer gedoteerd aan de voorzieningen dan onttrokken. De vorderingen zijn fors 

afgenomen en er zijn meer obligaties verkocht dan aangekocht wat leidt tot een positieve cashflow.  

6.3.7 Informatie over financiëte instrumenten 

Prodas heeft naast de obligaties geen andere financiële producten. 

    

6.4 Treasurybeteid 

Beschrijving van het beleid m.b.t. beleggingen en leningen voor zover dit publieke middelen betreft. 

Het Treasurystatuut wordt vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door de Raad van 

Toezicht. De commissie bestaat uit de bestuurder van Prodas, hoofd financiën van Prodas, een lid 

RvB van een collega bestuur Primair Onderwijs, en twee externe 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 OC&W 

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 van dit beleid in de praktijk 

De uitvoering van de treasuryfunctie wordt opgedragen aan hoofd financiën van Prodas. De 

bestuurder is verantwoordelijk 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 structurele, 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. 

Informatie over uitstaande beleggingen en leningen, de aangetrokken leningen en afgesloten 

derivatenovereenkomsten. 

Het beheer van de beleggingsportefeuille van de Stichting is ondergebracht bij Rabobank 

Beleggingen te Helmond. Kosten bedragen 12K per jaar (inclusief korting). Ontvangen rente over de 

portefeuille bedraagt 78K in 2018. Het beleggingsresultaat 2018 is per saldo minder positief t.o.v. 

2017.  
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Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

De effectenportefeuille voldoet aan de door het Ministerie OC&W opgestelde “Regeling beleggen en 

belenen”. De effectenportefeuille kent een hoofdsomgarantie van de nominale waarde. 

In 2018 zijn de obligaties Nederlandse Financieringen Maatschappij verkocht voor nominaal € 

500.000 en de obligaties ABN Amro met een nominale waarde van €  225.000,- aangekocht. 

 

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 staat baten en lasten van de jaarrekening verwerkt via het 

amortisatieproces.     

  

Rentebaten 6           -            6           

Waardeveranderingen financiële 
        vaste activa en effecten
 - koersresultaat effecten -108      -            -108      

 - kosten en baten effecten 66         -            66         

Totaal financiële baten en lasten -36        -            -36        

Verschil
€ (x1.000)

2018 Begroting 2018

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
€ (x1.000) € (x1.000)

Obligaties looptijd

 Boekwaarde 

per 31-12-

2017 

 Boekwaarde 

per 31-12-

2018  < 1 jaar  > 1 jaar 

ABN Amro 1% 2015 / 2025 -                        226.146,72       -                        226.146,72       

België 4,5% 2011 / 2021 541.185,00       530.188,29       -                        530.188,29       

Eur. Investm. Bank  4,625% 2004 / 2020 497.472,00       422.508,92       -                        422.508,92       

Frankrijk 3,25% 2010 / 2021 186.823,00       182.418,06       -                        182.418,06       

HSBC 4% 2010 / 2021 530.506,00       520.483,78       -                        520.483,78       

Oostenrijk 1,2% 2015 / 2025 297.062,00       294.655,67       -                        294.655,67       

Rabo Nederland 1,002% 2010 / 2020 300.000,00       300.000,00       -                        300.000,00       

Ned Fin Maatsch 1,25% 2013 / 2018 504.977,00       -                        -                        -                        

2.858.025,00   2.476.401,44   -                        2.476.401,44   
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7. Continuïteitsparagraaf   
    

7.1 Personete bezetting  

Formatie op scholen per 31-12 Wtf 2016 Wtf 2017 Wtf 2018 

Directeur 15,31 16,8 15,3 

Locatieleider 5,80 4,40 2,52 

Leerkracht 262,94 260,00 249,19 

Onderwijsassistent 10,59 11,93 20,14 

Administratief medewerker 6,22 5,87 5,32 

Conciërge 4,96 5,87 6,57 

Schoonmaker 5,39 4,12 4,12 

Overige functies 6,59 3,63 4,32 

Totaal scholen 317,80 312,62 308,19 

    

Formatie op bestuurskantoor Wtf 2016 Wtf 2017 Wtf 2018 

Raad van bestuur 2,00 1,00 1,00 

Bestuurssecretaris 0,75 0,85 0,80 

Medewerker communicatie 0,80 0,80 1,00 

Receptioniste 0,81 1,00 0,80 

Hoofd Financiën 0,80 0,80 1,00 

Medewerker Financiën 2,17 1,40 0,50 (+0,6 inhuur) 

Hoofd P&O 0,97 1,00 1,00 

Adviseur P&O 2,18 2,30 2,30 

Medewerker PSA 2,68 1,90 1,90 

Medewerker ICT 2,00 1,80 1,80 

Manager 0-12 0,20 0,20 0,20 

Beleidsmedewerker Onderwijs 0,50 0,60 0,60 

Adviseur Arbo/AVB  1,00 1,00 

Totaal 15,86 14,65 13,90 (+0,6) 

Totaal Prodas˟ 333,66 327,27 322,09 

 

 2016 Per lln 2017 Per lln 2018 Per lln 

Aantal leerlingen 4439  4415  4329  

Aantal fte leerkracht 262,94 0,0592 260,00 0,0589 249,19 0,0576 

Aantal fte onderwijsassistent 10,59 0,0024 11,93 0,0027 20,14 0,0047 

Aantal fte directie˟ 21,11 0,0048 21,20 0,0048 17,82 0,0041 

˟ = directeur + locatieleider 

Prognose 2019 tot en met 2022 

 2019 Per lln 2020 Per lln 2021 Per lln 2022 Per lln 

Aantal leerlingen 4330  4340  4380  4371  

Aantal fte 

leerkracht 

245,40 0,0567 244,13 0,0563 239,30 0,0546 233,52 0.0534 

Aantal fte 20,14 0,0047 20,14 0,0046 20,14 0,0046 20,14 0.0046 
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onderwijsass. 

Aantal fte directie 18,42 0,0043 18,42 0,0042 17,42 0,0040 17,42 0,0040 

 

Bij deze prognose moet wel een aantal kanttekeningen geplaatst worden: 

- Voor het aantal fte’s is in dit overzicht  uitgegaan van uitstroom op basis van AOW 

gerechtigde leeftijd en daarmee een daling van het aantal fte. In realiteit staat tegenover 

deze uitstroom meestal ook instroom. Met het lerarentekort is het wel de vraag of we 

voldoende instroom kunnen realiseren. 

- Het aantal fte onderwijsassistent is sinds 2018 flink gestegen door de inzet van 

werkdrukmiddelen. Het is niet zeker of/hoe lang deze toegekend blijven en of dezelfde 

keuzes gemaakt worden indien de middelen niet meer geoormerkt zijn. 

- Pas sinds medio 2018 zijn de scholen ingedeeld in clusters. Bestart is met het aantal 

aanwezige fte aan directie. Het is nog te vroeg om te kunnen concluderen of deze bezetting 

passend is. 

 

7.2 Leertingen

 

Ontwikkeling leerlingtelling

Teldatum 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023

Deurne 2138 2168 2127 2116 2115 2143 2126 2126

Asten 1079 1047 987 960 950 938 931 931

Someren 1033 1016 1010 1051 1072 1096 1111 1111

BO 4250 4231 4124 4127 4137 4177 4168 4168

Stijging (%) -2,95% -0,45% -2,53% 0,07% 0,24% 0,97% -0,22% 0,00%

Teldatum 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023

Deurne 69 65 82 84 84 84 84 85

Someren 120 119 119 119 119 119 119 119

SBO 189 184 201 203 203 203 203 204

Stijging (aantal) 8 -5 17 2 0 0 0 1

Stijging (%) 4,42% -2,65% 9,24% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,49%

Teldatum 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023

Totaal BO 4250 4231 4124 4127 4137 4177 4168 4168

Totaal SBO 189 184 201 203 203 203 203 204

PRODAS TOTAAL 4439 4415 4325 4330 4340 4380 4371 4372

Stijging (aantal) -121 -24 -90 5 10 40 -9 1

Stijging (%) -2,65% -0,54% -2,04% 0,12% 0,23% 0,92% -0,21% 0,02%
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Sinds 2007 is het leerlingenaantal in de DAS gemeenten met 1525 kinderen gedaald van 6778 naar 

5253. Deze daling is grotendeels te verklaren doordat de krimp voor Prodas veel betekend heeft, met 

haar scholen in kleine kernen en specifieke wijken van Deurne. Er zijn echter ook specifieke oorzaken 

te benoemen die het gevolg zijn van beleidskeuzes van Prodas, zoals het in 2014 sluiten van de 

school in Ommel, het in 2015 vanuit kwaliteitsoogpunt niet willen toegeven aan druk van ouders van 

de Ratelaar en recentelijk  het sluiten van de Ratelaar. Voor 2018 geldt dat het aantal leerlingen van 

Prodas is gedaald met 86. Brotendeels is dit het gevolg van de sluiting van de Ratelaar. Daarnaast 

hebben twee scholen specifiek te maken met een populatie die andere ouders doet besluiten voor 

een andere school te kiezen. Er zijn voor heel DAS 52 leerlingen minder dan in 2017. Hoewel we het 

jammer vinden dat ons marktaandeel daalt, staan we wel achter de beleidskeuzes die gemaakt zijn; 

kwaliteit van onderwijs staat bij Prodas altijd voorop.  

 

7.3 Meerjarenbegroting batans 

Op basis van de werkelijke cijfers 2018 en de meerjarenbegroting ziet de balanspositie er als volgt 

uit: 

 

Ontwikkeling marktaandeel

Teldatum 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023

Prodas 4.250            4.231            4.124            4.127            4.137            4.177            4.168            4.168            

PlatOO 891               890               924               

BO SWV 5.141            5.121            5.048            

Stijging (aantal) -124              -20                -73                

Stijging (%) -2,36% -0,39% -1,43%

Teldatum 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023

Prodas 82,67% 82,62% 81,70%

PlatOO 17,33% 17,38% 18,30%

Balans 2018 2019 2020 2021 2022 2023

werkelijk begroot begroot begroot begroot begroot

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Activa

 Materiële vaste activa 3.236 3.237 3.238 3.239 3.240 3.241

 Financiële vaste activa 2.476 2.476 2.476 2.476 2.476 2.476

 Vorderingen 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722

 Effecten 00 00 00 00 00 00

 Liquide middelen 5.455 5.972 4.399 4.410 4.389 4.221

 Totaal Activa 12.889 13.408 11.836 11.848 11.828 11.660

PASSIVA

 Reserves 7.810 7.128 7.043 6.950 6.866 6.890

 Voorzieningen 2.728 2.702 2.441 2.547 2.610 2.419

 Schulden 2.351 2.351 2.351 2.351 2.351 2.351

 Totaal passiva 12.889 13.408 11.836 11.848 11.828 11.660
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Financiële ruimte 2018 2019 2020 2021 2022 2023

werkelijk begroot begroot begroot begroot begroot

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 12.889 13.408 11.836 11.848 11.828 11.660

 Af: gebouwen/terreinen 743 732 721 711 700 689

 Totaal kapitaal 12.146 12.676 11.114 11.137 11.128 10.971

In % vd Baten 45% 48% 42% 42% 41% 41%

 B: Kapitaalbehoefte 

 Vervangingswaarde (cf cie Don) 55% 3.834 3.834 3.835 3.835 3.836 3.836

 Transactiefunctie 5.080 5.054 4.792 4.898 4.962 4.770

 Bufferfunctie 7,5% 2.027 2.000 2.010 2.010 2.014 2.024

 Totaal kapitaalbehoefte 10.940 10.888 10.637 10.744 10.812 10.631

In % vd Baten 40% 41% 40% 40% 40% 39%

 Financiële ruimte 1.206 1.788 477 394 316 341

Kencijfers
Financieel toetsingskader Signalering 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kapitalisatiefactor ≥ 35% 45% 48% 42% 42% 41% 41%

Financiële buffer geen 12% 14% 9% 9% 9% 9%

Solvabiliteit¹ ≤ 30% 61% 53% 60% 59% 58%

Solvabiliteit² ≤ 30% 82% 73% 80% 80% 80% 80%

Financieringsfunctie n.v.t. 14% 14% 14% 14% 14% 14%

Transactiefunctie n.v.t. 19% 19% 18% 18% 18% 18%

Inzet t.o.v. bekostiging Signalering 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Rijksbaten/totale baten 95% 98% 98% 98% 98% 98% 98%

Personele lasten/rijksbijdragen 85% 92% 88% 88% 87% 87% 87%

Materiële lasten/rijksbijdragen 15% 20% 21% 19% 19% 19% 19%

Huisvestingslasten/rijksbijdragen 9% 7% 8% 7% 7% 7% 7%

Budgetbeheer Signalering 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Liquiditeit ≤ 1 3,05              3,27              2,60              2,61              2,60              2,53              

Rentabiliteit 3 jaar negatief -4% -3% 0% 0% 0% 0%

Weerstandsvermogen 10% 17% 15% 14% 14% 14% 14%
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7.4 Meerjarenbegroting staat van baten en tasten 

De leerlingenprognose vormt de basis voor de begroting 2019 t/m 2023:  

 

  

      

 
  

Baten en Lasten

2018 2019 2020 2021 2022 2023

BATEN werkelijk begroot begroot begroot begroot begroot

Rijksbijdragen 24.591 24.907 24.997 25.018 25.069 25.196

Overheidsbijdragen 331 100 99 98 98 98

Bijdragen PO 1.480 1.182 1.168 1.155 1.156 1.162

Bijdragen gemeente 110 102 101 99 100 100

Bijdragen dienstverlening 28 35 35 36 37 38

Overige baten 483 338 397 397 397 397

Totaal baten 27.023 26.663 26.797 26.803 26.856 26.991

2018 2019 2020 2021 2022 2023

LASTEN werkelijk begroot begroot begroot begroot begroot

Personele lasten 22.657 21.910 21.875 21.861 21.863 21.869

Huisvestingslasten 1.929 1.989 1.762 1.785 1.809 1.833

Overige lasten 1.338 1.792 1.608 1.610 1.618 1.617

Afschrijvingslasten 659 579 579 579 579 579

Overige leermiddelen 651 666 658 659 665 664

Overige scholing 712 440 435 436 440 439

Bijdragen 00 02 00 00 00 00

Totale lasten 27.946 27.378 26.916 26.930 26.974 27.000

Totaal financiële baten en lasten 36 -34 -34 -34 -34 -34

Exploitatiesaldo -959 -681 -85 -93 -84 25
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Bijlagen 

Jaarverslag RvT 

Jaarverslag BMR 



Jaarverslag 2018 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.  

De samenstelling in 2018 

Raad van 
Toezicht 

functie Aanstelling in 
verslagjaar 

Hoofdfunctie Nevenfuncties 

H.G.J. van den 
Boorn 

voorzitter 
RvT 

1-jan 
31-dec 

Adviseur Buitenland 
Belastingdienst 
Nederland en VNG 

Voorzitter onafhankelijke 
klachtencommissie 
Savant, Zorgboog, 
Zuidzorg, Archipel en 
Vitalis 

S.G.M. van Erp Vice 
voorzitter 

1-jan 
30-sep 

Manager Strategie & 
Bedrijfsvoering bij 
Casade te Waalwijk 

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

P.M.G. van 
Horssen 

lid RvT 1-jan 
31-dec 

vm voorzitter CvB 
MosaLira Maastricht 

secretaris kerk- bestuur H. 
Franciscus parochie 
Asten/Someren. 
Voorzitter regionale 
ziekenviering Ommel 

A. Mengde lid RvT 1-jan 
31-dec 

Senior onderzoeker/ 
projectleider 
Zuidelijke 
Rekenkamer. 

 

N.G.J. Lemlijn lid RvT 1-jan 
31-dec 

Zelfstandige; 
Besturen, Projecten 
en Advies 

lid RvT combinatie 
Jeugdzorg 

O.B. van 
Nugteren 

lid RvT 1-okt 
31-dec 

Lid College van 
Bestuur Stichting 
Zuyd Hogeschool 

Voorzitter cao-overleg 
mbo-sector 
Adviseur bestuur Stichting 
Customer Service Valley 
Lid bestuur Zorgacademie 
Limburg 
Voorzitter Raad van 
Commissarissen S-Built 

A.M.G. 
Vervoordeldonk 

lid RvT 1-okt 
31-dec 

Hoofd Voortraject bij 
Heijmans Utilitaire 
Woningbouw 

Adviseur en manager bij 
Verto BV 

 

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 2018: 

Werkzaamheden Raad van Toezicht 
De RvT heeft haar werkzaamheden ingericht in overeenstemming met de code goed bestuur. In 2018 heeft de 

RvT 6 formele vergaderingen belegd en daarnaast vonden er voorafgaand aan de vergadering RvT  

themabijeenkomsten plaats. Deze themabijeenkomsten werden door de bestuurder verzorgd in aanwezigheid 

van medewerkers stafbureau of directeuren. Tijdens deze themabijeenkomsten werden actuele onderwerpen 

in de diepte doorgesproken met enkele schooldirecteuren en specialisten. Ook heeft de RvT deelgenomen aan 

twee themabijeenkomsten van de GMR met vertegenwoordigers van iedere MR om de verbinding tussen GMR 

en de afzonderlijke MRen te verstevigen en aan de gezamenlijke GMR/MRbijeenkomst. De leden van de RvT 

hebben gesproken met de bestuurder in het kader van professionalisering, prestatie en beoordeling. Daarnaast 

is er 2x per jaar overleg tussen de voorzitters van de GMR, het bestuur en RvT waarin actuele thema’s worden 

besproken.  

De RvT heeft in een besloten sessie haar eigen functioneren geëvalueerd.  In een vergadering met de nieuwe 

leden is de verdeling naar commissies aangepast.   

De RvT heeft toezicht gehouden op de naleving van de wettelijke voorschriften. De rapportages van bestuurder 

en externe accountant waren hiervoor de basis. 

De RvT wijkt niet af van de code goed bestuur. 

Uit rapportages van accountant en bestuurder blijkt een rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige 

besteding van de middelen. 

De externe accountant werd in 2017 benoemd. In 2018 werd deze benoeming verlengd. De opdracht wijzigde 

niet. 

Tijdens formele vergaderingen zijn in 2018 de volgende besluiten genomen:  

 De RvT stelt het rooster van aftreden vast 

 De RvT besluit geen tweede bestuurder aan te stellen 

 De RvT stemt in met de sluiting van jenaplanschool De Ratelaar 

 De RvT keurt het treasury statuut goed 

 De RvT stelt de klassenindeling WNT vast 

 De RvT keurt de jaarrekening 2017 goed 

 De RvT stemt in met het jaarverslag RvT 2017 

 De RvT keurt het bestuursverslag 2017 goed 

 De RvT is akkoord met de herbenoeming van de bestuurder voor de komende 4 jaar.  

 De RvT evalueert de ondersteuning vanuit commissies die gevormd zijn uit de RvT en besluit daar een 

vervolg aan te geven 

 De RvT benoemt Tonio Vervoordeldonk en Olaf van Nugteren tot lid per 1 oktober 2018 en stelt het 

rooster van aftreden vast 

 

Beloning RvT 

Met de introductie van de Wet Normering Topinkomens (WNT), het invoeren van de BTWplicht en de 

wijzigingen met betrekking tot de fiscaal toegestane 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). Ook is een regionale benchmark uitgevoerd. 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 allin 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 het bestuur past binnen de kaders van de WNT en de landelijke 

richtlijnen. De RvT past de cao Bestuurders Primair Onderwijs toe en daarmee is de beloning van het bestuur 

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                                                                                                                              

Stephan van Erp verlaat in 2018 de RvT wegens het voltooien van de maximale zittingstermijn. Pieternel van 

Horssen en Bert van den Boorn gaven eind 2018 aan in de loop van 2019 de RvT te verlaten Er is een 

wervingsprocedure gestart voor 2 nieuwe leden. Daarmee is de continuïteit voor deze functies tijdig geborgd. 

Tot slot zal 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.  
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JAARVERSLAG GMR 2018 
 

Het jaarverslag van de GMR heeft tot doel om terug te blikken op het afgelopen jaar en de betrokkenen te 

informeren over de werkzaamheden/taken gedurende dit jaar. 

 

Vastgesteld door de leden van de GMR op de vergadering van 21 februari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMR 
 

MR-en 

RvB 

RvT 

Directeuren 

Ouders 

Leerkrachten 
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GMR 
 
De GMR vertegenwoordigt de MR-en van alle 24 scholen van stichting Prodas. De GMR bestaat uit ouders 
(oudergeleding) en uit Prodas-medewerkers (personeelsgeleding). De leden van de GMR worden gekozen 
door de medezeggenschapsraden van de scholen.  
De GMR behandelt Prodas-brede thema’s en ontwikkelingen (zoals strategie, huisvesting, onderwijskwaliteit, 
onderwijsontwikkeling, personeel, financieel), die alle of een groot deel van de scholen aangaan. 
 
De GMR staat in verbinding en heeft een open dialoog met de MR-en, de Raad van Bestuur, ouders, 
leerkrachten, directeuren en de Raad van Toezicht. De GMR is geen vreemde voor hen. 
De GMR kent enkele contactmomenten met de Raad van Toezicht in de vorm van een voorzittersoverleg en 
een gezamenlijk overleg van GMR met de Raad van Toezicht.   
De GMR organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst met de MR-en (ouders, leerkrachten en directeuren) 
om in verbinding te zijn en te blijven. 
 
De GMR wordt tijdig betrokken bij strategische en beleidsvormende onderwerpen en besluitvorming. Er 
wordt ingestemd met besluiten, en er wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan de bestuurder en 
resultaten van stichting Prodas worden gevolgd.  
 

De Vergaderingen 
 
De vergaderingen vinden plaats in het Hart van Heuze te Heusden, van 18.30 uur - 20.30 uur. 
De GMR heeft zes keer vergaderd in 2018, te weten op donderdag 22 februari, woensdag 11 april, woensdag 
30 mei, dinsdag 3 juli, maandag 10 september en dinsdag 23 oktober.   
 
De vergaderingen van de GMR hebben een vast format waarbij de bestuurder bij het eerste deel aanwezig is, 
en de GMR in het tweede deel zonder bestuurder onderwerpen kan bespreken. 
In het eerste deel bestaat de agenda uit een aantal vaste punten: opening en binnengekomen stukken, 
inventarisatie rondvraag en vaststellen van de agenda, verslag vorige vergadering vaststellen/actiepuntenlijst,  
thema’s vanuit het bestuur en thema’s vanuit de GMR. 
De vergaderingen worden vastgelegd in verslagen. Deze zijn terug te lezen op het platform van de GMR-MR 
en op de website van stichting Prodas. Op deze manier wordt de achterban geïnformeerd over de gang van 
zaken binnen de GMR.  
 

Besproken onderwerpen, adviezen en besluiten 
 
De GMR heeft in 2018 onderstaande onderwerpen besproken met de bestuurder en indien nodig een aantal  
besluiten (instemming/advies) genomen op basis van de WMS.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ONDERWERP DATUM BESLUIT 

Vakantieregeling   

2018-2019 

22.02.2018 Instemming 

PO in actie 22.02.2018 

11.04.2018 

03.07.2018 

Ter informatie 

Toevoegen functionaris  

‘gegevensbescherming’ 

22.02.2018 Instemming 
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ONDERWERP DATUM BESLUIT 

Voortgang De Ratelaar 22.02.2018 

11.04.2018 

30.05.2018 

03.07.2018 

Ter informatie 

Rooster van aftreden/ 

Ledenlijst 

22.02.2018 

10.09.2018 

Vastgesteld 

Jaarverslag GMR 2017 22.02.2018 Positief advies 

Huisvestingsplan Asten 22.02.2018 / 

Gedurende heel 2018 

Ter informatie 

Update beleid ‘toelaten- 

verwijderen-schorsen’ 

11.04.2018 Instemming 

Begroting GMR 2018 11.04.2018 Instemming 

Ambitiegesprek GMR-RvB 11.04.2018 Instemming 

Invulling werkgroepen 

2018-2019 

11.04.2018 Vastgesteld 

Wijziging voorzitterschap 11.04.2018 Positief advies 

Clusters 11.04.2018 

23.10.2018 

Ter informatie 

Bestuursformatieplan 30.05.2018 Instemming 

Vergadering planning  

2018-2019 

30.05.2018 Vastgesteld 

Raamwerk AVG-beleid 03.07.2018 Instemming 

Jaarverslag Prodas 2017 03.07.2018 Positief advies 

Vervangingsproblematiek 03.07.2018 

23.10.2018 

Ter informatie 

Benoeming twee nieuwe  

leden RvT 

10.09.2018 Positief advies 

Lijst contactpersonen GMR 

voor MR-en 

10.09.2018 Vastgesteld 

Plaatsen foto’s GMR-leden 

Platform GMR-MR 

10.09.2018 Instemming 
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De bezetting 
 
De bezetting van de GMR bestaat uit 12 vaste zetels (6 ouders en 6 leerkrachten) en eventueel een aanvulling 
van aspirant-leden om de doorstroming goed te laten verlopen.  
In 2018 hebben we afscheid genomen van de GMR-leden Robbert Bukkems (ouder/voorzitter),  
Tim Strik (ouder/vicevoorzitter) en Ine Corstens (leerkracht). 
Stephan Matthee (ouder) is benoemd tot nieuwe voorzitter en Mandy Donkers (ouder) tot nieuwe 
vicevoorzitter. 
Verder hebben we Jennifer Berkhout (ouder) en Ad Crommentuijn (ouder) als leden verwelkomd. 
Ellis Pranger (ouder) is aspirant-lid en zal in 2019 benoemd worden tot GMR-lid.  
Overzicht leden van de GMR in 2018: 

 
 
 

ONDERWERP DATUM BESLUIT 

Voorzittersavond MR-en 

(18.09.2018) 

Thema-avond GMR+MR-en 

(06.11.2018) 

10.09.2018 

23.10.2018 

Vastgesteld 

Evaluatie 

Wijziging in gesprekken- 

cyclus directeuren 

23.10.2018 Instemming 

Strategisch beleidsplan 23.10.2018 Ter informatie 

Toevoegen functie  

‘Adviseur onderwijs en 

kwaliteit’ 

23.10.2018 Instemming 

Basiscursus en verdiepings- 

cursus MR-en 

November 2018 Vastgesteld 

Begroting  stichting Prodas December 2018 Positief advies 

NAAM LID SCHOOL BIJZONDERHEDEN 

Willemien Geers Personeel SBO  

De Brigantijn 

Lid vanaf 31.10.2016 

Anne-Marie de la Cousine Personeel St. Jozef Lid vanaf  13.01.2014 

Herbenoemd 01.09.2018 

Roel Henderikx Personeel Het Talent Lid vanaf  19.09.2016 

Stefanie van Dijk Personeel De Piramide Lid vanaf 15.09.2014 

Herbenoemd 01.09.2018 

Monique Luijben Personeel Zeilberg Lid vanaf 01.12.2017 
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NAAM LID SCHOOL BIJZONDERHEDEN 

Laura van den Broek Personeel Het Talent Lid vanaf 01.11.2017 

Ine Corstens Personeel Bonifatius Lid vanaf 28.09.2015 

Afgetreden  31.07.2018 

Mandy Donkers Ouder Zeilberg Lid vanaf 19.09.2016 

Twan Kleinzieverink Ouder Leo onderwijs Lid vanaf 19.09.2016 

Stephan Matthee Ouder Leo onderwijs Lid vanaf 01.11.2017 

Tim Strik Ouder De Piramide Lid vanaf 19.05.2014 

Afgetreden 31.07.2018 

Robert Bukkems Ouder De Vonder Lid vanaf 18.09.2012 

Afgetreden 31.07.2018 

Marcel van Rijt Ouder Lambertus Lid vanaf 06.11.2012 

Herbenoemd 01.09.2016 

Jennifer Berkhout Ouder De Heiakker Aspirant-lid vanaf 

01.11.2017 

Lid vanaf  10.09.2018 

Ad Crommentuijn Ouder De Peelparel Aspirant-lid vanaf 

01.11.2017 

Ellis Pranger Ouder De Voordeldonk Aspirant-lid vanaf 

01.11.2017 



 

Jaarrekening Stichting Prodas 2018 

 

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 investeringen in materiële vaste activa 

opgenomen in de balans tegen historische kostprijzen, verminderd met afschrijvingen. De per 1 

januari 2006 aanwezige materiële vaste activa zijn gewaardeerd door middel van inventarisatie 

en opgenomen in de balans voor zover dat in het verleden nog niet heeft plaatsgevonden. De 

materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische verkrijgingprijs verminderd 

met lineaire afschrijvingen. De afschrijvingspercentages worden gebaseerd op de verwachte 

economische levensduur van de betreffende activa, rekening-houdend met een eventuele 

restwaarde. De activeringsgrens van de investeringen bedraagt € 2.500. De eerste afschrijving 

vindt plaats in het jaar na aanschaf. 

  



 

 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen: 

 

 
  



 

 Financiële vaste activa 

Uitgangspunt voor de waardering per 31 december is voor de obligaties, welke worden 

aangehouden tot het einde van de looptijd, de geamortiseerde kostprijs volgens de 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 2018. 

 Vorderingen 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en staan ter vrije 

beschikking van het bestuur.  

 Eigen vermogen 

Bestemmingsreserve 

Met ingang van 2015 zijn de bestaande bestemmingsreserves komen te vervallen. De algemene 

reserve is voldoende om risico’s af te dekken, deze zijn inherent aan een onderwijsinstelling. 

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 

Onderhoudsvoorziening 

De voorziening onderhoud moet leiden tot een evenwichtige verdeling van lasten voor 

grootonderhoud van de gebouwen en wordt bepaald op basis van de te verwachten uitgaven 

voor groot onderhoud over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het 

uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht. De voorziening onderhoud 

is gewaardeerd tegen de nominale waarde. Bij de voorziening groot onderhoud ultimo 2018 is 

gebruik gemaakt van de tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c. 

 

Spaarverlof  

De voorziening spaarverlof is gevormd in verband met verplichtingen die samenhangen met het 

sparen van verlofuren. De waardering heeft plaatsgevonden op basis van de nominale waarde  

 

Jubileumgratificatie 

De voorziening jubileumuitkeringen is gevormd in verband met verplichtingen die samenhangen 

met nog uit te keren jubileumuitkeringen. De waardering heeft plaatsgevonden op basis van 

contante waarde.   

 

Voorziening WGA en ziektewet 

Prodas is eigen risico drager voor langdurige ziekte en WGA-vast. Salariskosten bij langdurige 

ziekte en bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van medewerkers met een vast dienstverband 

komen daarom voor eigen rekening. Aangezien hoogte en duur niet te voorspellen zijn, kan geen 

betrouwbare schatting worden gemaakt van deze verplichting en is hiervoor ultimo 2016 geen 

voorziening gevormd. Wel wordt jaarlijks in de begroting financiële ruimte beschikbaar gemaakt 

voor salariskosten bij langdurige ziekte en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. 

 Langlopende schulden 

De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  



 

 Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  

 Overige activa en passiva 

Voor zover in het bovenstaande niet anders wordt aangegeven, worden activa en passiva 

gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk 

is, een voorziening voor risico van oninbaarheid in mindering gebracht 

 Bepaling van het resultaat 

Voor de baten en lasten is het baten- en lastenstelsel (ook wel matchingsbeginsel) van 

toepassing. De kenmerken van dit stelsel zijn: Opbrengsten en kosten toegerekend aan de 

periode waarop deze betrekking hebben. Uitgaven en ontvangsten hoeven nog geen kosten of 

baten zijn. Dit is dus ook voor de rijksvergoedingen van toepassing. Deze zijn in de rekening 

verantwoord voor zover deze aan het verslagjaar zijn toe te rekenen. 

 (Stelsel)wijzigingen 

Er heeft dit boekjaar geen stelselwijziging plaatsgevonden. 

 Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

 Afrondingen: 

Het is mogelijk dat zich in de jaarrekening (en/of in de toelichting daarop en/of in bijlagen) 

geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

 

  

  



 

Balans per 31-12-2018 (na voorstel resultaatbestemming) 

 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

 

 

  

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 3.236     3.800     -563      

Financiële vaste activa 2.476     2.353     123       

Totaal vaste activa 5.713     6.153     -440      

Vlottende activa

Vorderingen 1.722     2.792     -1.070    

Effecten -            505       -505      

Liquide middelen 5.455     4.225     1.230     

Totaal vlottende activa 7.177     7.522     -346      

TOTAAL ACTIVA 12.889   13.675   -786      

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 4.076     5.497     -1.422    

Bestemmingsreserve 3.734     3.241     494       

Onverwerk t resultaat -           -           -           

Eigen vermogen, totaal 7.810     8.738     -928      

Voorzieningen 2.728     2.253     475       

Langlopende schulden -            -            -            

Kortlopende schulden 2.351     2.684     -332      

TOTAAL PASSIVA 12.889   13.675   -786      

31-12-2018 31-12-2017
€ (x1.000)

Verschil
€ (x1.000)€ (x1.000)



 

Staat van baten en lasten over 2018 

 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

  

 Realisatie 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 
€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)

BATEN

Rijksbijdragen 26.403                 24.799                 25.382                 

Overheidsbijdragen en -subsidies overige 

overheden 130                     183                     189                     

College-, cursus-, les- en examengelden -                          -                          -                          

Baten werk in opdracht van derden 28                       40                       42                       

Overige baten 483                     397                     420                     

Totaal baten 27.043                 25.418                 26.033                 

LASTEN

Personeelslasten 23.389                 21.322                 21.951                 

Afschrijvingen 659                     553                     887                     

Huisvestingslasten 1.929                   1.556                   2.132                   

Overige lasten 1.989                   2.912                   1.876                   

Totaal lasten 27.966                 26.343                 26.846                 

Saldo baten en lasten -923                    -926                    -813                    

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN -36                      -                          43                       

Totaal resultaat -959                    -926                    -770                    



 

Kasstroomoverzicht over 2018 

 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

Het saldo van de liquide middelen is ondanks het negatieve resultaat toegenomen. Afgelopen jaar is 

het pand aan de Frits de Bruijnstraat in Asten verkocht. Er is per saldo meer afgeschreven dan 

 Kasstroom uit operationele activiteiten 

 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -923      -813      -110      

 Aanpassingen voor aansluiting 
bedrijfsresultaat 
 - Afschrijvingen 659       872       -213      

 - Mutaties voorzieningen 475       517       -42        

1.134     1.389     -255      

 Veranderingen in vlottende middelen 
 - Vorderingen 1.070     93         977       

 - Effecten 505       -403      908       

 - Schulden -332      230       -562      

 Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.243     -80        1.323     

 Ontvangen interest -36        43         -79        

-36        43         -79        

 Kasstroom uit operationele activiteiten 1.417     539       878       

 Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

 Investeringen in materiële vaste activa -516      -455      -61        

 Desinvesteringen in materiële vaste activa 384       15         369       

 Boekwinst 66         -            66         

 Overige investeringen in financiële vaste 
activa -123      238       -361      

 Totaal kasstroom uit 
investeringsactiviteiten -189      -202      13         

 Mutatie liquidie middelen 1.228     337       891       

 Mutatie liquide middelen 1.228     337       891       

Verschil
€ (x1.000)

Realisatie 2018 Realisatie 2017
€ (x1.000) € (x1.000)



 

geïnvesteerd en meer gedoteerd aan de voorzieningen dan onttrokken. De vorderingen zijn fors 

afgenomen en er zijn meer obligaties verkocht dan aangekocht wat leidt tot een positieve cashflow.  

Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2018 

 

Activa 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

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: De bouw van een BSO-lokaal bij de Brede school D’n Bogerd in 2009 voor 

een bedrag van € 141.950. Afgelopen jaar is het bestuurskantoor van de Stichting aan de Fris de 

Bruijnstraat 1 te Asten verkocht voor 420,5K. 

De terreinen bestaan uit:  Grond aan de Biggekruid te Asten (basisschool ’t Lover) en ondergrond van 

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

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

kalenderjaar 2019. 

Voor de vervanging van de materiele vaste activa is een bestemmingsreserve gevormd. Deze reserve is 

gelijk aan het bedrag van de cumulatieve afschrijvingen de aanwezige activa. 

 

MATERIËLE VASTE ACTIVA
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Materiële vaste activa € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)

Gebouwen en terreinen 1.038 234 803 13 355 170 18 526 83 444

Inventaris en apparatuur 2.192 1.191 1.001 102 29 31 234 2.235 1.394 841

ICT 2.089 801 1.288 347 00 00 288 2.436 1.089 1.347

OLP 1.280 794 486 45 00 00 124 1.325 918 408

Overige materiële vaste activa 442 221 221 08 01 01 31 448 251 197

Totaal materiële vaste activa 7.040 3.241 3.800 516 384 201 695 6.970 3.734 3.236



 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

Deelneming Stichting Prodas had een 100% belang in Prodas Personeel BV en heeft deze per 28-02-

2018 opgeheven. 

 

EFFECTEN 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

De marktwaarde van de effecten bedraagt per 31 december 2018 € 2.590.430,- 

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. 

 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
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Financiële vaste activa € (x1.000)€ (x1.000)€ (x1.000)€ (x1.000)€ (x1.000)

Effecten 2.858     226       500       -108      2.476     

Totaal financiële vaste activa 2.858     226       500       -108      2.476     

Uitsplitsing

Aandelen -            -            -            -            -            

Obligaties 2.858     226       500       -108      2.476     

Overige -            -            -            -            -            

Totaal effecten 2.858     226       500       -108      2.476     

Obligaties looptijd

 Boekwaarde 

per 31-12-

2017 

 Boekwaarde 

per 31-12-

2018  O 1 jaar  > 1 jaar 

ABN Amro 1% 2015 / 2025 -                        226.146,72       -                        226.146,72       

België 4,5% 2011 / 2021 541.185,00       530.188,29       -                        530.188,29       

Eur. Investm. Bank  4,625% 2004 / 2020 497.472,00       422.508,92       -                        422.508,92       

Frankrijk 3,25% 2010 / 2021 186.823,00       182.418,06       -                        182.418,06       

HSBC 4% 2010 / 2021 530.506,00       520.483,78       -                        520.483,78       

Oostenrijk 1,2% 2015 / 2025 297.062,00       294.655,67       -                        294.655,67       

Rabo Nederland 1,002% 2010 / 2020 300.000,00       300.000,00       -                        300.000,00       

Ned Fin Maatsch 1,25% 2013 / 2018 504.977,00       -                        -                        -                        

2.858.025,00   2.476.401,44   -                        2.476.401,44   



 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

 

VORDERINGEN

Vorderingen

Debiteuren 35         63         -27        

OCW / LNV 1.139     1.201     -62        

Vorderingen gemeente -            1.118     -1.118    

Overige vorderingen 538       385       153       

Totaal overlopende activa 9           26         -17        

 Totaal vorderingen 1.722     2.792     -1.070    

Verschil
€ (x1.000)€ (x1.000)

31-12-2018
€ (x1.000)
31-12-2017

LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen

Kasmiddelen 0           0           0           

Tegoeden op bank- en girorekeningen 5.454     4.224     1.230     

Overige liquide middelen -            -            -            

 Totaal liquide middelen 5.455     4.225     1.230     

€ (x1.000)
Verschil31-12-2018

€ (x1.000)
31-12-2017

€ (x1.000)



 

Passiva 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

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. 

 

Algemene reserve 

Met ingang van 2015 zijn de bestaande bestemmingsreserves 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 aanschafwaarde van de aanwezige activa. 
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Eigen vermogen

Algemene reserve 5.497     -959      -494      4.044     

Resultaat deelnemening -            -            31         31         

Bestemmingsreserve (publiek)

 - Bestemmingsreserve A 3.241     -            494       3.734     

Onverdeeld resultaat -            -            -            -            

Totaal eigen vermogen 8.738     -959      31         7.810     



 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

De voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. De stichting hanteert 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 schoolgebouwen (MOP). Vanaf 1 januari 2015 is het MOP 

uitgebreid met het onderhoud voor de buitenkant van de gebouwen. 

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 

VOORZIENINGEN
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Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen

 - voorziening jubilea uitkeringen 260       34         21         -            -            273       

 - voorziening spaarverlof 14         11         -            -            -            25         

 - voorziening duurzame inzetbaarheid -            162       -            -            -            162       

 - voorziening WGA 77         -            6           -            -            70         

 - voorziening langdurig zieken -            208       -            -            -            208       

Overige voorzieningen

 - Voorziening onderhoud 1.902     600       512       -            -            1.991     

Totaal voorzieningen 2.253     1.014     539       -            -            2.728     

Kortlopend

deel < 1 

jaar

Langlopend

deel > 1 

jaar

Personeelsvoorzieningen 18         255       

Overige voorzieningen 626       1.365     

644       1.620     

Voorzieningen



 

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: Hier staan de loondoorbetalingsverplichtingen van medewerkers die een jaar of 

langer ziek zijn met als peildatum 31-12-2018. 

 

Voorziening onderhoud: In 2018 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 Meerjarenonderhoudsplan dat is opgesteld door een extern adviesbureau. 

 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

 

  

KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden

Crediteuren 430       363       67         

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 - Loonheffing 848       1.175     -326      

 - Omzetbelasting 1           0           1           

 - Premies sociale verzekeringen -            3           -3          

 - Overige belastingen 0           48         -48        

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 849       1.225     -376      

Schulden ter zake van pensioenen 247       243       4           

Schuld Gemeeente 24         -            24         

Overlopende passiva 801       853       -52        

Kortlopende schulden, totaal 2.351     2.684     -332      

Verschil
€ (x1.000)€ (x1.000)€ (x1.000)

31-12-201731-12-2018



 

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 

 

Baten 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

De bekostiging is gebaseerd op het leerlingaantal van de oktobertelling van het voorgaande jaar. Een 

dalend leerlingaantal betekent dat de inkomsten ook dalen. Ondanks de daling is er een positief 

verschil t.o.v. voorgaand jaar zien. De toename van de baten zijn met name het gevolg van de stijging 

van de lonen als gevolg van de doorgevoerde CAO wijziging en de eenmalige uitkering. Verwacht werd 

dat door de vereffening van de passend onderwijs gelden de rijksbijdragen af zouden nemen in 2018. 

Door een afrekening over het schooljaar 2017-2018 van 150K en een ontvangen groeibekostiging zijn 

deze inkomsten toegenomen t.o.v. 2017. 

 

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen OCW/EZ
OCW

 - Personele bekostiging OCW 17.011   16.300   16.776   

 - Vergoeding Materiële Instandhouding 3.611     3.561     3.535     

 - Vergoeding personeel- en arbeidsmark tbeleid 3.166     2.702     2.689     

 - Prestatiebox 803       730       668       

Totaal rijksbijdragen OCW/EZ 24.591   23.293   23.667   

Overige subsidies OCW/EZ
OCW

 - Vergoeding Zigeunerk inderen -            -            10         

 - Overige Rijksbijdrage OCW 331       259       302       

Totaal overige subsidies OCW/EZ 331       259       312       

Ontvangen doorbetaling rijksbijdrage SWV 1.480     1.247     1.403     

Totaal rijksbijdragen 26.403   24.799   25.382   

 RIJKSBIJDRAGEN 
€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)

2018 Begroting 2018 2017



 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

De belangrijkste oorzaak van het verschil is een afname van de Gemeentelijke subsidies.  

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

De baten betreffen de dienstverleningsovereenkomsten van het SWV en Den Doelhof. 

 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Participatiebudget
 - ID banen 20         -            19         

Totaal participatiebudget 20         -            19         

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 110       183       170       

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 130       183       189       

2018 Begroting 2018 2017
 OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN -
SUBSIDIES 

€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)

Baten in opdracht van derden

Overige baten werk i.o.v. derden

Totaal overige baten werk i.o.v. derden 28         40         42         

Totaal baten in opdracht van derden 28         40         42         

2018 Begroting 2018 2017

BATEN IN OPDRACHT VAN DERDEN
€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)



 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

Onder verhuur is de verhuur van ruimtes en gymzalen opgenomen. 

Sponsoring betreft de inkomsten vanuit Parentes en ASML t.b.v. hoogbegaafden onderwijs. 

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

faciliteiten. 

Toename van de baten voorgaand jaar heeft met name betrekking op een teruggaaf van de 

loonheffing over 2013. 

Overige baten

Verhuur
- Verhuur en medegebruik lokalen/ruimten 196       179       182       

- Verhuur en medegebruik gymzalen 68         65         49         

Detachering personeel 1           1           1           

Sponsoring 86         74         74         

Ouderbijdragen -            1           -            

Overige 
 - Overige baten 84         77         76         

- Baten en lasten voorgaande jaren 48         -            37         

Totaal overige baten 483       397       420       

2018 Begroting 2018 2017

OVERIGE BATEN
€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)



 

Lasten  

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

De toename van de personele lasten zijn met name het gevolg van de stijging van de lonen als gevolg 

van de doorgevoerde CAO wijziging en de eenmalige uitkering.  

De Prodas Personeel BV is opgeheven waardoor de externe kosten hiermee zijn komen ter vervallen 

en deels tot uiting komen in de loonkosten. 

De overige personele lasten zijn t.o.v. voorgaand jaar toegenomen doordat er meer gedoteerd is aan 

de personele voorzieningen. 

Personeelslasten

Lonen en salarissen
 - Brutolonen en salarissen 15.418   19.129   16.089   

 - Vervanging ziek te/verlof 956       1.054     -            

 - Vervanging studie 26         -            -            

 - Lonen passend onderwijs 42         -            -            

 - Sociale lasten 3.051     -            2.063     

 - Pensioenpremies 2.237     -            2.157     

Totaal lonen en salarissen 21.730   20.183   20.309   

Overige personele lasten
 - Dotaties personele voorzieningen 408       -            126       

 - Extern personeel prodas bv -            0           186       

 - Personeel niet in loondienst 311       362       362       

 - Overig 1.185     1.077     1.228     

Totaal overige personele lasten 1.904     1.439     1.902     

Af: uitkeringen -245      -300      -259      

Totaal personele lasten 23.389   21.322   21.951   

2018 Begroting 2018 2017

PERSONEELSLASTEN
€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)



 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

Met de stelselwijziging per einde boekjaar 2017 is geen rekening gehouden met inhaalafschrijvingen 

van de nog aanwezige activa. Hierdoor heeft in 2018 nog een inhaalafschrijving plaats gevonden. Met 

de verkoop van het pand aan de Frits de Bruijnstaat is een boekwinst van 36K behaald. 

 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

 

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa -            -            -            

 - Afschrijvingen 695       553       887       

 - Boekwinst / verlies -36        -            -            

Materiële vaste activa 659       553       887       

Totaal afschrijvingen 659       553       887       

2018 Begroting 2018 2017

AFSCHRIJVINGEN
€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)

Huisvestingslasten

Huur -0          9           -8          

4           37         6           

Verzekeringen -            -            -            

Onderhoud 232       156       237       

Energie en water 396       413       372       

Schoonmaakkosten 536       602       581       

Heffingen 30         36         31         

Dotatie onderhoudsvoorziening 600       202       800       

Overige 130       102       112       

Totaal huisvestingslasten 1.929     1.556     2.132     

2018 Begroting 2018 2017

HUISVESTINGSLASTEN
€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)



 

Er heeft een aanbesteding plaats gevonden m.b.t. de schoonmaak wat heeft geleid tot een verlaging 

van de schoonmaakkosten. 

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

de onderhoudsvoorziening. 

 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

De administratie- en beheerslasten zijn toegenomen door een toename van de juridische kosten. 

Ook de leermiddelen nemen toe door de aanschaf van duurdere licenties en ook op het gebied van 

ICT zien we een toename van de servicecontracten.  

Verder zien we in 2018 een toename van de overige kosten voor schoolreisjes, excursies en vieringen. 

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten 253       191       203       

-            

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 777       694       738       

Dotatie overige voorzieningen -            -            -            

Overige 959       2.028     935       

Totaal overige instellingslasten 1.989     2.912     1.876     

Uitsplitsing honorarium

Onderzoek  jaarrekening 24         22         25         

Andere controleopdrachten -            -            -            

Fiscale adviezen -            -            -            

Andere niet-controledienst -            -            -            

Totaal accountantslasten 24         22         25         

2018 Begroting 2018 2017

OVERIGE INSTELLINGSLASTEN
€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)



 

 

Het is mogelijk dat zich geringe rekenkundige onjuistheden voordoen als gevolg van afrondingsverschillen. 

Er heeft een correctie plaatsgevonden van de nominale waarde waardoor in 2018 een negatief 

rendement op de koersresultaten is ontstaan. 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 

Contracten 

Kopieercontract  Er is in 2017 een raamovereenkomst gesloten met Toshiba voor de huur van 

kopieerapparatuur en bijbehorende verbruiksmaterialen en service. Het contract is ingegaan op 1-7-

2017 en eindigt van rechtswege op 1-7-2021. Er is een optie om het contract met een jaar te 

verlengen.  De vergoeding bestaat uit een vast bedrag per maand en een bedrag per afdruk. De 

contractuele verplichtingen bedragen ongeveer € 100.000 per jaar. 

Schoonmaakcontract Met CSU Cleaning Services is op 1-8-2018 een contract gesloten voor 

schoonmaakonderhoud.  Het betreft een contract met een looptijd van drie jaar met een optie tot 2 

keer verlengen met een jaar. Dit contract eindigt van rechtswege op 1-8-2021. De contractwaarde 

bedraagt ongeveer € 350.000 per jaar. 

Levering sanitaire producten Met Inital BV is op 1-1-2018 een contract gesloten voor het leveren van 

sanitaire voorzieningen. Het betreft een contract met een looptijd van drie jaar met een optie voor 

jaarlijkse verlengingen. Dit contract eindigt van rechtswege op 1-1-2021. De contractwaarde is € 

70.000 per jaar.  

Inkoop leermiddelen Met Reinders Oisterwijk BV is op 18-12-2013 een raamovereenkomst gesloten 

met de duur van drie jaar, die van rechtswege is beëindigd op 18-12-2015. Het betreft de levering van 

gebruiksmaterialen, verbruiksmaterialen en digitale educatieve toepassingen en 

ontwikkelingsmaterialen. De omvang van dit contract is ongeveer € 550.000 per jaar. In 2018 is een 

addendum op dit contract afgesloten. 

Inkoop meubilair Voor de inkoop van schoolmeubilair is een contract gesloten met de firma Reinders 

 

Administratieve dienstverlening In 2011 is met Rovict een overeenkomst afgesloten voor het 

leerlingvolgsysteem ESIS. Dit contract kent een looptijd van 2 jaar met stilzwijgende verlening van 2 

jaar. De contractwaarde is ongeveer € 30.000  per jaar. In 2014 is een dienstverleningsovereenkomst 

Rentebaten 6           -            9           

Waardeveranderingen financiële 
        vaste activa en effecten
 - koersresultaat effecten -108      -            -34        

 - kosten en baten effecten 66         -            68         

Totaal financiële baten en lasten -36        -            43         

2018 Begroting 2018 2017

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
€ (x1.000) € (x1.000) € (x1.000)



 

met Merces BV afgesloten. Dit contract kent een looptijd van vier jaar met een stilzwijgende 

verlenging van vier jaar. Het contract eindigt van rechtswege in januari 2022. Met Merces is op 15-07-

2015 een contract afgesloten voor Pro-active met de duur van drie jaar met een optie tot jaarlijkse 

verlenging. Dit contract eindigt van rechtswege op 15-07-2019. De contractwaarde is ongeveer  € 

110.000 per jaar. 

Netwerkbeheer en aanschaf Hardware Per 1-9-2017 is een raamovereenkomst gesloten met Procyon 

in zake het technisch beheer van het gehele netwerk, het leveren van een elektronische leeromgeving 

en de levering van hardware, randapparatuur en netwerkapparatuur. Het contract heeft een looptijd 

van 1 jaar en eindigt van rechtswege op 1-9-2019. Het contract heeft een waarde van € 80.000 per 

jaar. Met de Wal ICT is op 28-09-2016 is een overeenkomst afgesloten t.b.v. werkplekbeheer. Dit 

contract kent een looptijd van 1 jaar en heeft een contractwaarde van € 90.000. Dit contract eindigt 

van rechtswege op 28-09-2019 

Onderhoudswerkzaamheden BBZ voert het klein onderhoud uit voor de scholen van Prodas. Het 

contract loopt voor de periode van één jaar. Deze is sindsdien jaarlijks verlengd. De werkzaamheden 

worden uitgevoerd op regiebasis. De omvang van de waarde wordt geschat op € 75.000 per jaar. 

Inkoopwerkzaamheden Facility and More begeleidt Prodas met aanbestedingen en de inkoop voor de 

scholen van Prodas. Het contract loopt voor de periode van één jaar. Deze wordt jaarlijks verlengd. De 

werkzaamheden worden uitgevoerd op regiebasis. De omvang van de waarde wordt geschat op € 

30.000 per jaar. 

 

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. 

Verbonden partij, meerderheidsdeelnemingen (bedragen: x1)

Statutaire naam Juridische Statutaire Eigen Resultaat Omzet Valt onder Deelname Consolidatie
vorm zetel vermogen 2017 Burgerlijk percentage

per wetboek 2,
31-12-2017 artikel 403

Samenwerkingsverband 

Helmond-Peelland 

PO3008 

Stichting Helmond nee € 980.000 € 353.000 n.v.t. nee n.v.t. n.v.t.

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam Juridische Statutaire Deelname
vorm zetel percentage

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag

Statutaire naam Juridische Statutaire Deelname
vorm zetel percentage

 Code 
activiteiten 

(één of 
meer)  

 Code 
activiteiten 

(één of 
meer)  

 Code 
activiteiten 

(één of 
meer)  



 

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. 

 

Model G Subsidies 

 

  

Model G Verantwoording subsidies

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Toewijzing Toewijzing  Bedrag  Ontvangen  Prestatie 

 toewijzing t/m  afgerond? 

2017

 EUR EUR  ja/nee 

Subsidie voor studieverlof 852.338     20-9-2017 35.069                  35.069        ja

Subsidie voor studieverlof 852.237     20-9-2017 8.578                    8.578          ja

Subsidie voor studieverlof 852.202     20-9-2017 7.671                    7.671          ja

Subsidie voor studieverlof 852.612     20-9-2017 12.093                  12.093        ja

Subsidie voor studieverlof 852.626     20-9-2017 12.093                  12.093        ja

Subsidie voor studieverlof 852.579     20-9-2017 9.674                    9.674          ja

Subsidie voor studieverlof 945.305     20-9-2018 12.093                  12.093        nee

Subsidie voor studieverlof 945.305     20-9-2018 12.093                  12.093        nee

Subsidie voor studieverlof 945.305     20-9-2018 12.093                  12.093        nee

Totaal 121.457                 121.457      

G2 Subsidie met verrekeningsclausule

G2A Subsidie met verrekeningsclausule aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag van de Ontvangen t/m Lasten t/m Stand begin Ontvangst in Lasten in Te verrekenen

 toewijzing 2017 2015 2016 2016 2016  ultimo 

2018 

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 

Totaal -                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 

G2B Subsidie met verrekeningsclausule doorlopend tot in een volgend verslagjaar 

Bedrag van de Ontvangen t/m Lasten t/m Stand begin Ontvangst in Lasten in Stand ultimo Saldo nog te

Omschrijving toewijzing 2017 2017 2018 2018 2018 2018 besteden

ultimo 2018

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 -                                     

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 -                                     

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 -                                     

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 -                                     

-                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 -                                     

Totaal -                                     -                       -                         -                            -                            -                        -                 -                                     

ienmerk Datum

Toewijzing

Omschrijving
 Kenmerk Datum

Omschrijving

Toewijzing

 ienmerk Datum



 

2018

Gemiddelde totale baten 6

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 2

Totaal aantal complexiteitspunten 11

Bezoldigingsklasse D

Bezoldigingsmaximum 146.000€        

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie generieke instellingscriteria te 

weten:
 (a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
 (b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
 (c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.
 Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd op 

functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal complexiteitspunten. Het totaal van deze 

complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van 

toepassing is op de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging 

topfunctionarissen OCW-sectoren.

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2018.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De 

WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de 

norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

WNT Topfunctionarissen 

 

 

 

 

  



 

1a. Bezoldiging topfunctionarissen  

 

 

 Bedragen x € 1  J.M.J. Ketelaar  J.W.J. Ghielen 
 Functiegegevens Bestuurder Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018
01-01-2018 t/m 31-12-

2018

Deeltijdfactor in fte 1,0 0,0

Gewezen topfunctionaris? Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja n.v.t.

 Bezoldiging  J.M.J. Ketelaar  J.W.J. Ghielen 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                   114.319,00                                -   

Beloningen betaalbaar op termijn                    18.243,24                                -   

Subtotaal                   132.562,24                                -   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                   146.000,00                                -   

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag                                -                                  -   

Totale bezoldiging  €               132.562,24  €                            -   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

 Gegevens voorgaand jaar 2017 2017

Aanvang en einde functievervulling
 01/01 - 31/12  01/01 - 31/12 

Deeltijdfactor in fte  1,0  1,0 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                   110.607,00                    63.285,00 

Beloningen betaalbaar op termijn                    16.791,00                      9.736,00 

Totale bezoldiging voorgaand jaar  €               127.398,00  €                 73.021,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                   141.000,00                    82.250,00 

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan  n.v.t.  n.v.t. 

Uitkering wegens beeindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstverband

Totaal overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband  €                 62.500,00 

-/- onverschuldigd bedrag  €                            -   

Uitkering wegens beëindiging dienstverband  €                 62.500,00 

Uitkering wegens beëindiging dienstverband, betaald in 

verslagjaar  €                 62.500,00 

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering  €                 75.000,00 

Jaar einde dienstverband 2017

Motivering overschrijding ontslaguitkeringsnorm n.v.t.

Toelichting overschrijding ontslaguitkeringsnorm n.v.t.



 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

 

 

 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum 

Overige gegevens 

Bestemming resultaat 

Het exploitatieresultaat van € 959.000,- negatief over boekjaar 2018 is onttrokken aan de algemene 

reserve. 

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

 

Accountantsverklaring 

Accountant zal deze tekst aanleveren 

  

 Bedragen x € 1  H.J.G. van den Boorn  S.G.M. van Erp  P.M.G.  Brens-van 
Horssen 

 A. Mengde 

Functiegegevens Voorzitter RvT Vice Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling 1/1 - 31/12 1/1 - 30/09 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging 4.865                          2.650                          3.500                          2.333                          

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 21.900                        10.950                        14.600                        14.600                        

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                             -                             -                             -                             

Totaal bezoldiging  €                  4.865,00  €                  2.650,00  €                  3.500,00  €                  2.333,00 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens voorgaand jaar
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning                           5.250                           3.500                           3.500                           3.500 

Belastbare onkostenvergoedingen                                  -                                  -                                  -                                  - 

Beloningen betaalbaar op termijn                                  -                                  -                                  -                                  - 

Totaal bezoldiging 2017  €                  5.250,00  €                  3.500,00  €                  3.500,00  €                  3.500,00 
Individueeel bezoldigingsmaximum 2017                         21.150                         14.100                         14.100                         14.100 

reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 Bedragen x € 1  N.G.J. Lemlijn  A.M.G. 
Vervoordeldonk 

 O.B.  Van Nugteren 

Functiegegevens Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling 1/1 - 31/12 1/10 - 31/12 1/10 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging 2.042                          875                            875                            

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 14.600                        3.650                          3.650                          

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                             -                             -                             

Totaal bezoldiging  €                  2.470,00  €                     875,00  €                     875,00 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens voorgaand jaar
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12

Beloning                           3.500                                  -                                  - 

Belastbare onkostenvergoedingen                                  -                                  -                                  - 

Beloningen betaalbaar op termijn                                  -                                  -                                  - 

Totaal bezoldiging 2017  €                  3.500,00  €                            -    €                            -   
Individueeel bezoldigingsmaximum 2017                         14.100 

reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

carla.manders
Tekstvak
De accountantsverklaring wordt los bij dit document bijgevoegd.



 

Bijlagen  

 

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 

 

 




