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VISIE
De kracht 
van samen

Koesteren 
van eigenheid

Een brede blik 
op

ontwikkeling

Ruimte voor 
talenten 

Voortdurend in 
beweging

ONDERWIJS
KWALITEIT

Meer- en hoogbegaafden
onderwijs

Taalklassen

Verlies- en
rouwverwerking

Vroeg- en voorschoolse
educatie

Topklas

Kinderpersbureau

Ontdeklabs

Kinderraad: samenwerking
bedrijfsleven

Extra middelen ingezet:

Extra leerkrachten

Extra onderwijs-
assistenten

ICT-middelen

€27.043.000 ontvangen aan middelen

Eigen vermogen geïnvesteerd in:

8

In 2018 hebben we 

0 klachten ontvangen. scholen hebben de basis op
orde. Zij richten zich op
continueren van de ingeslagen
weg

12

7
scholen scoorden
onder de
ondergrens en
hebben de focus
op de kwaliteit van
het onderwijs

scholen zijn
bezig met
concept-

ontwikkeling

Er is beleid dat aandacht
heeft voor de werkdruk
van leerkrachten. 

Het ziekteverzuim stijgt nog
steeds. Met aandacht voor
duurzame inzetbaarheid
proberen we verzuim te
voorkomen.

6,21%

WERKDRUKVERLAGING

ONDERWIJS-
KUNDIG
BELEID

Scholen van Prodas:

Versterken
eigenaarschap van

leerlingen

Bieden een
stevige
onderwijskwaliteit

Bieden een
doorlopende

ontwikkeling van 
0-14 jaar

Maken het
onderwijs passend

en betekenisvol 

Gaan voor
educatief

partnerschap

Maken het
onderwijs eigentijds

GMR
Prodas hecht waarde aan een
betekenisvolle samenwerking
met de GMR. De GMR mag
kritisch zijn op zowel inhoud
als procedures.

RISICO
MANAGEMENT Hoge personeelslasten en

dreigend personeelstekort 

Passend onderwijs

CLUSTERVORMING

Onderwijskwaliteit Huisvesting Organisatie ontwikkeling

Van 25 losse scholen
naar 4 clusters.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
de kwaliteit van het onderwijs. 

Leren van 
en met elkaar.

46%Kapitalisatiefactor 
Financiële buffer
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Financieringsfunctie
Transactiefunctie

FINANCIEEL TOETSINGSKADER 2018

14%
63%
82%
14%
17%

CIJFERS

Leerlingendaling 11

10

scholen hebben een leerlingenaantal van 
meer dan 200.

scholen hebben een leerlingenaantal van 
minder dan 150.

Focus in de klas verlegt zich naar kinderen van de boven-
 of ondergrens van het spectrum.

Noodzaak om na te denken over een 
andere inrichting van het onderwijs voor de 
langere termijn.

Wil je het volledige bestuursverslag
lezen? 

Ga dan naar www.prodas.nl!

Eigen vermogen biedt 
voldoende buffer om 
risico's op te vangen.

HUISVESTING
In Asten is volop gewerkt aan het
strategisch huisvestingsplan. Op
termijn komen er 4
onderwijslocaties i.p.v. 6.

25
Nieuwe websites voor 
alle scholen en 
stichting Prodas. 

ONTDEK JOUW 
WERELD

In 2018 hebben we moeten 
besluiten Jenaplanschool de 
Ratelaar te sluiten.

4329Aantal leerlingen
Aantal fte leerkracht
Aantal fte onderwijsassistent
Aantal fte directie

PERSONELE BEZETTING 2018

249,19
20,.14
17,82

INITIATIEVEN 
Dóór, vóór en mét scholen

Prodas Academie

FINANCIEEL GEZOND!

*Teldatum: 1-10-2018

4124
201
4325
-90
-2,04%

Totaal BO
Totaal SBO
Prodas totaal
Stijging (aantal)
Stijging (%)

LEERLINGENAANTAL 2018      2017
4231
184
4415
-24
-0,54%
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AFWIJKING T.O.V. DE BEGROTING
Hogere rijksbijdrage

Lagere overige overheidsbijdrage

Hogere overige baten

Hogere personeelskosten

Hogere afschrijvingen

Hogere huisvestingskosten

Lagere overige lasten

Lagere financiële baten en lasten

€-925.627Begroot
EXPLOITATIERESULTAAT

€-959.489

€33.682

Werkelijk

Verschil

Onder andere veroorzaakt door:
 Eenmalige uitkering voor alle werknemers.

De in de CAO opgenomen loonstijging.
Extra inzet van werkdrukgelden.
Extra inzet vanuit passend onderwijs.
Toename scholingskosten.


