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ALGEMEEN  

Inleiding 

In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de (financiële) activiteiten van Stichting 

Leerrijk! in het jaar 2016. 
 

Leerrijk! is een stichting. Stichting Leerrijk! daarmee de formele naam. Onze “roepnaam” is 
echter Leerrijk! en deze naam hanteren we dan ook in dit jaarverslag. 

 

De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2016 van Leerrijk! is een coproductie van 
administratiekantoor Qualiant en Leerrijk! Deze jaarrekening is gecontroleerd door 

accountantskantoor Govers Onderwijs Accountants, Eindhoven. 

Doelstelling van Leerrijk! 

Doelstelling. 
Leerrijk! heeft zonder winstoogmerk ten doel de bevordering van het primair onderwijs in de 

gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. De Stichting beoogt onderwijs te geven op katholieke 

en algemeen bijzondere grondslag. 
 

Kernwaarden. 
De volgende kernwaarden met bijpassend motto zijn voor Leerrijk! vastgesteld:  

• Samenwerking: "Wij leren van en met elkaar", 

• Kwaliteit: "Wij dagen kinderen en volwassenen uit om talenten en competenties 

veelzijdig te ontwikkelen", 

• Autonomie: "Wij stimuleren passende zelfstandigheid en het nemen en dragen van 

verantwoordelijkheid"  

• Respect: "Wij gaan respectvol om met de ander en de wereld"  

• Creativiteit: "Wij moedigen innovatieve denk- en handelwijzen aan"  
 

Missie. 
Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en 

volwassenen vanuit hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen.  
Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van elkaar en ook van de 

wereld wordt geleerd. 

Op basis van onze identiteit leveren we een actieve bijdrage aan het realiseren van een 
leefbare en duurzame wereld. Respect voor elkaar en de omgeving is daarbij 

vanzelfsprekend. 
 

Organisatiefilosofie. 

Binnen Leerrijk! wordt voortdurend aandacht besteed aan de organisatiefilosofie en de vertaling 
daarvan in handelen en beleid. Vermelding van dit gegeven op deze plaats is van belang om de 

invalshoek van dit bestuursverslag goed te kunnen begrijpen. Onze filosofie is namelijk gebaseerd 
op het Rijnlands denken en binnen deze stroming wordt op onderdelen anders gedacht en 

gehandeld dan we gewend zijn binnen onze voornamelijk op het Angelsaksisch model gebaseerde 
samenleving.... die dus ook Leerrijk! "omringt". Zo komen bijvoorbeeld ook in de inhoudsopgave 

van dit jaarverslag elementen voor die binnen onze filosofie van minder belang geacht worden en 

welke we dan ook "op eigen wijze" in zullen vullen. 
 

Het komend decennium zal steeds gekenmerkt worden door de verdere uitwerking en 
ontwikkeling van zaken uit deze filosofie. Die vrijheid nemen we als Leerrijk! omdat we er 

simpelweg van overtuigd zijn dat ons doel, "het geven van goed onderwijs" zoals dat in de 

kernwaarden en missie verwoord is, op deze manier het best gerealiseerd kan worden. 
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Vanuit de orqanisatiefilosofie noemen we, voor de volledigheid, de daarin als belangrijk 
geduide begrippen: 

• V3: vakmanschap, vertrouwen, verbinding. 

• R3: Richting, ruimte, rekenschap. 

• Dienend leiderschap. 

• Eigenaarschap:......wie het weet mag het zeggen, wie het kan mag het doen. 

• Participatie: personeel, omgeving, ouders, leerlingen en medezeggenschap zien we als 

full partner. 

 
Lerende organisatie. 

In 2016 is Leerrijk! gestart met een vier jaren ontwikkeltraject. Daarin staan de volgende 
uitgangspunten centraal: 

• Op leren gericht zijn; 

• Op leren gerichte vernieuwing; 

• Op leren gericht leiderschap; 

• Op leren gerichte innovatie; 

• Op leren gericht gebruik van data. 

 
Deze uitgangspunten zijn, evenals de eerder genoemde begrippen, leidend bij 

richtinggevende keuzes die we maken. 

Kernactiviteiten. 

Onder Leerrijk!, met bevoegd gezag nummer 71008, vallen onderstaande scholen: 

 
Sbo het Zilverlicht  Waalwijk  00KZ 

Bs. Teresia   Waalwijk  03PC 

Bs. De Blokkendoos  Loon op Zand  04SV 
Bs. de Veste   Waspik   05EN 

Bs. Besoyen   Waalwijk  06JN 
Bs. de Lage Weijkens  Loon op Zand  07MV 

Bs. de Vaert   Kaatsheuvel  09AF 
Bs. KlimOp   Kaatsheuvel  11MG 

Bs. Theresia   Kaatsheuvel  12GX 

Bs. Meerdijk   Waalwijk  13CP 
Bs. Pater van der Geld  Waalwijk  13NB 

Bs. Pieter Wijten  Waalwijk  13RQ 
Bs. Baardwijk   Waalwijk  16XK 

Bs. De Kinderboom  Kaatsheuvel  22KT 

Bs. De Vrijhoeve  Sprang Capelle  23WG 
     

Kernactiviteit van alle scholen is het verzorgen van onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 
4 tot 13 jaar. Voor het Zilverlicht geldt bovendien dat de school zich richt op de groep 

leerlingen voor wie het aanbod van de basisscholen niet adequaat is.  

 
Juridische structuur 

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een stichting. Stichting Leerrijk! is op 20 
november 1981 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder 

dossiernummer 41099580. 
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Interne organisatiestructuur  

Leerrijk! kent een "platte organisatie" waarin drie lagen te onderscheiden zijn:  

• De Raad van Toezicht, maximaal bestaande uit een 7-tal mensen, houdt toezicht op het 

functioneren van het College van Bestuur en heeft ten aanzien van een aantal zaken 

vaststellingsbevoegdheid. Tevens fungeert men als werkgever en klankbord van het 
bestuur. 

 
 

De Raad van Toezicht is ultimo 2016 als volgt samengesteld: 

o Ryan Palmen, voorzitter en lid remuneratiecommissie; 
o Milinda Pullens, lid auditcommissie; 

o Willem Kock; 
o Peter Stoffer, lid remuneratiecommissie; 

o Joep Roijakkers, lid auditcommissie. 
 

• Het College van Bestuur, bestaande uit twee leden (werktijdfactor 2,0000) is 

verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en de daarbij horende scholen. De 

taken zijn vastgelegd in een managementstatuut. Het bestuur wordt ondersteund door 
drie managementassistenten (totaal werktijdfactor 1,8000) en een controller 

(werktijdfactor 0,6000). Het bestuur fungeert als werkgever voor de personeelsleden van 
Leerrijk! 

 

Het College van Bestuur is ultimo 2016 als volgt samengesteld: 
Jac Leijtens, voorzitter; 

Dick Kievith, lid. 
 

• De derde laag wordt gevormd door de schooldirecteuren. Deze fungeren als integraal 

schooldirecteur en zijn eindverantwoordelijk voor "de school". De directeuren leggen over 
de uitvoering van hun werkzaamheden verantwoording af aan het bestuur. Binnen de 

scholen wordt op een bij de school passende wijze nader invulling gegeven aan het 

functiehuis. 
 

Ten aanzien van de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders kunnen we kort zijn:  
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen per jaar een vergoeding van € 1.000,- 

Leden van de audit commissie en remuneratiecommissie ontvangen € 1.250, -  

De voorzitter ontvangt € 1.500,- 
 

De leden van het College van Bestuur worden conform de functiewaardering ingedeeld in 
salarisschaal DE van de CAO PO, dit is ook de eindschaal. Daarnaast ontvangen ze een 

onkostenvergoeding (€ 150,- per jaar) en de gebruikelijke kilometervergoeding voor 
dienstreizen. De Cao voor bestuurders is niet van toepassing op Leerrijk!  

Een en ander is in 2016 conform deze regels uitgevoerd. 

Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 

Vanuit de gedachte “goed voorgaan doet goed volgen” wordt door directies en College van Bestuur 

steeds getracht (het is een transitie, dus stap voor stap!!!) te handelen conform de uitgangspunten 
van het Rijnlands denken.  

 

Scholen zetten voorzichtig stappen in het zodanig vormgeven van hun aanbod dat aan de voor 
Leerrijk! belangrijke zaken (zie “Doelstelling van Leerrijk!”) daadwerkelijk inhoud gegeven wordt. 

De cockpitgesprekken (analyse van de resultaten van de scholen in de brede zin van het woord) en 
het ontwikkeltraject “Lerende organisatie” zijn belangrijke elementen in deze ontwikkeling. 

 

Op het terrein van personeelsbeleid zijn we op zoek naar een nieuwe invulling van de 
gesprekscyclus. Passend binnen de uitgangspunten van een lerende organisatie en het 

eigenaarschap leggend bij degene die het betreft. 
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Op beheersgebied (in control zijn) is de overgang naar administratiekantoor Qualiant een eerste 
stap naar verdere automatisering van processen geweest. Nog steeds worden nieuwe 

mogelijkheden ontdekt en uitgewerkt. De komst van een eigen controller is ook een belangrijke 

stap in het “in control zijn”: in eigen huis, korte lijnen, snel inzicht en antwoord op vragen!  
In 2016 is gestart met het digitaliseren van de personeelsdossiers (binnen Hr2day), dit wordt in 

2017 afgerond. Centraal afhandelen van facturen is ook winst gebleken: scherper zicht op facturen, 
eenduidiger codering! 

 

Om de communicatie binnen Leerrijk! eenduidiger, sneller en interactiever te maken is gestart met 
het inrichten van een sharepoint-omgeving, deze wordt naar verwachting eind 2017 actief. 

 
Leerkringen ontstaan spontaan binnen Leerrijk! Geen gevolg van beleid, wel van het scheppen van 

de omstandigheden die dit mogelijk maken. In 2017 wordt bezien welke leerkringen formeel 
ingericht (moeten) worden. Het succes zit ‘m vooral in het informele karakter….dus alleen formeel 

als het noodzakelijk is zoals bv. bij de begeleiding van startende leerkrachten. 

Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 

Niet van toepassing op Leerrijk!  

Informatie over de maatschappelijke aspecten van het “ondernemen”  

Na het rumoer over de mogelijke komst van een school op de locatie Westkant te Kaatsheuvel 

heeft de gemeente afgezien van scholenbouw aldaar. Voor de nieuwe locatie zal in 2017 eerst met 

de mensen in de omgeving van de voorziene locatie gesproken worden teneinde een herhaling te 
voorkomen. 

GOVERNANCE 

Gehanteerde code goed bestuur 
Leerrijk! hanteert de code Goed Bestuur van de PO-raad.  
 

Afwijkingen t.o.v. de modelcode Goed Bestuur 

In enkele artikelen is een wijzing aangebracht. Indachtig het motto "pas toe of leg uit" de 
volgende toelichting: 

 
Artikel 7, ad 2: 

Scholen zijn verantwoordelijk voor het realiseren van adequate opbrengsten conform de 

missie van Leerrijk! 
 

Toelichting 
De achtergrond van deze uitbreiding (i.c. "conform de missie van Leerrijk! ") is de volgende: 

Hoewel de kerndoelen wat breder geformuleerd zijn, lijkt de aandacht van de overheid, en in 

het verlengde daarvan die van de inspectie, simpel gezegd vooral uit te gaan naar spelling, 
lezen, rekenen. Onze missie suggereert een bredere vorming en om die te duiden deze 

toevoeging. 
 

Artikel 12, lid 2, ad 3 welke resultaten op organisatie- en schoolniveau behaald zijn 
ten aanzien van de in de koersplannen en daar uit afgeleide jaarplannen geschetste 

ontwikkelingen en leerresultaten. 

 
Artikel 15, Beleid 

Het schoolbestuur draagt zorg voor een actueel koersplan met heldere ontwikkelingsdoelen 
die gelden als leidraad voor de organisatie. 

In het koersplan maakt het schoolbestuur onder meer duidelijk hoe beleid op 

organisatieniveau zijn vertaling vindt naar kwalitatief goed onderwijs en leerresultaten voor 
kinderen. Kwalitatief goed onderwijs is het resultaat van inspanningen op schoolniveau. Het 

schoolbestuur monitort deze resultaten en draagt zorg voor ondersteuning en verbinding 
waar nodig of gewenst. 
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Schoolbestuur en Raad van Toezicht evalueren op basis van de binnen Leerrijk! geldende 
plancyclus de realisatie van de ontwikkelingsdoelen zoals genoemd in het koersplan.  Het 

schoolbestuur onderzoekt periodiek welke onzekere factoren het realiseren van de collectieve 

ambitie zoals weergegeven in het koersplan in de weg kunnen staan en maakt daarbij een 
onderscheid tussen bestuurs- en schoolniveau. 

 
Voor zowel artikel 12 als 15 geldt de volgende onderbouwing: 

Strategisch beleid wordt in Leerrijk! geduid in koersplannen (resp. sti chtingsplan en 

schoolplan).  
De overeenkomst: beide geven een richting aan.  

Het verschil: strategisch beleid doet dat vaak met smart geformuleerde doelen voor een 
langere periode, koersplannen houden rekening met het gegeven dat, zeker over een langere 

periode, in een qua externe invloeden zo complexe omgeving als een school zo veel kan 
gebeuren dat het formuleren van dat soort doelen feitelijk ondoenlijk is als  je de doelen ook 

praktische waarde wilt laten hebben. Vandaar ook de concretisering van de koersuitspraken 

in jaarplannen die immers een kortere termijn bestrijken. Scholen hebben daarbij de vrijheid, 
binnen de Leerrijk! kaders, hun eigen pad te kiezen waardoor ook hun doelen/prioriteiten 

uiteen kunnen lopen. 
Het gaat ons er ook om te voorkomen dat de eigen invulling die mensen ongetwijfeld hebben 

bij het begrip strategisch beleid leidend wordt. Het is een containerbegrip geworden met 

individuele invullingen/betekenissen en dus eenvoudig oorzaak voor spraakverwarring en 
verschillende verwachtingspatronen.  

Door de term Koersplan te introduceren richt je de aandacht als vanzelf op "een andere 
definitie". De metafoor die we ook graag gebruiken: het strategisch beleidsplan is het 

"spoorboekje" waarin de reis tevoren van a-z uitgestippeld wordt, terwijl wij ons liever laten 
leiden door "het kompas", de koers is duidelijk maar zijpaden kunnen bewandeld worden 

terwijl het einddoel toch in beeld blijft. 

Ontwikkelingen op het gebied van governance 

In 2016 is gestart met het toepassen van de eerder geformuleerde uitgangspunten voor het 

toezichtkader, dit uit zich met name in de halfjaarrapportages. 

Invulling horizontale verantwoording 

De Raad van Toezicht overlegt jaarlijks met de g.m.r. van Leerrijk!  

Het College van Bestuur overlegt maandelijks (en vaak wat meer) met de g.m.r. 
Het College van Bestuur spreekt met regelmaat met m.r.’s van de scholen. 

Directies van scholen overleggen met de m.r. van de school. 
Scholen betrekken ouders steeds nadrukkelijker bij de ontwikkeling van de school. 

Gevraagd en ongevraagd wordt met name met de beide gemeentes gesproken over de activiteiten 

van Leerrijk!  
 

In alle gevallen geldt dat het hier niet puur gaat om het afleggen van verantwoording. Het is meer 
samen op trekken, nieuwe wegen bewandelen en daar samen de effecten van bezien. Daarin zit 

ook een component “zich verantwoorden over” in.   
 

Formeler verantwoorden we ons als volgt: 

• Scholen maken een jaarverslag.  

• Leerrijk! verantwoordt zich in de jaarrekening welke ook op de Leerrijk!-site geplaatst 

wordt. 

• Scholen leggen verantwoording af aan de inspectie van het onderwijs. 
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ONDERWIJS 

Belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar 

Scholen zetten stappen in het zodanig vormgeven van hun aanbod dat aan de voor Leerrijk! 

belangrijke zaken (zie “Doelstelling van Leerrijk!”) daadwerkelijk inhoud gegeven wordt. De 
cockpitgesprekken (analyse van de resultaten van de scholen in de brede zin van het woord) en het 

ontwikkeltraject “Lerende organisatie” zijn belangrijke elementen in deze ontwikkeling. 
 

De effecten van Passend Onderwijs worden steeds duidelijker zichtbaar…..en dat niet altijd in 

positieve zin. In algemene termen ervaart men dat “de rek er uit gaat, de grenzen worden bereikt”. 
Anders gezegd: 75% van de aandacht gaat naar 25% van de kinderen. Hoewel zeker nog wel winst 

geboekt kan worden als het gaat om het verhogen van deskundigheid en het beschikbaar hebben 
van “specialisten” in het team is het voor de scholen van belang hun ondersteuningsprofiel nog 

eens goed tegen het licht te houden en te handelen binnen de daadwerkelijke mogelijkheden. 
 

De start van het ontwikkeltraject “lerende organisatie” als bundeling van “losse initiatieven” zal 

Leerrijk! scholen een boost gaan geven. Met name de samenwerking tussen de scholen en de 
voortdurende aandacht op “het hoe” moet gaandeweg een versnelling te weeg brengen. 

Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Hoewel de prikkel nu bovenschools ligt is het aan de scholen om de ontwikkeling op locatie vorm te 

geven. Scholen kiezen daarbij hun eigen prioriteiten, volgorde etc. Dat maakt het formuleren van 

specifieke verwachtingen lastig, maar in het algemeen verwachten we een toename van 
ontwikkelingen die zelfcreërend, duurzaam leren bevorderen.  

Onderwijsprestaties 

Alle scholen hebben ultimo 2016 een basisarrangement van de inspectie. Enkele scholen hebben in 

het recente verleden een beoordeling zwak of een attendering gehad. Op deze scholen wordt met 
een specifiek plan van aanpak aan het verbeteren van de kwaliteit gewerkt, de eerste positieve 

effecten daarvan zijn al zichtbaar. Over de voortgang is met de inspectie overleg. Leerrijk! kiest er 

voor om trajecten in te zetten die basale duurzame veranderingen te weeg brengen in plaats van 
“brandjes te blussen”. Het duurt dan wel iets langer voordat resultaten zichtbaar worden. 

 
Een der scholen balanceert op de grens van zwak/basisarrangement. Het leefklimaat op de school 

is prima in orde, aan het leerklimaat moet gewerkt worden. De reden van een en ander is 

diepgaand geanalyseerd, een plan van aanpak is opgesteld maar zal in 2017 aangescherpt worden 
in samenwerking met een deskundige van de PO-raad die ook ervaring heeft als lid van “de 

vliegende brigade”. 
 

In de cockpitgesprekken (d.d. voorjaar 2016) zijn per school ontwikkelthema’s bepaald, deze 

worden in de cockpitgesprekken van 2017 op hun ontwikkeling beoordeeld. 
 

Analyse van de eindscores, met name die scores die lager zijn dan de school zelf had verwacht, 
geeft als opvallende conclusies dat dit deels veroorzaakt kan zijn door het gegeven dat de eindtoets 

afgenomen is nadat de schooladviezen reeds bekend waren, men signaleerde een lagere motivatie 
ten aanzien van het “goed willen maken van de Cito-eindtoets”. Overigens zal in 2017 niet langer 

de Cito-eindtoets op alle scholen gebruikt worden, scholen kiezen er voor een toets te hanteren die 

beter past bij de populatie van de betreffende school. 
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Onderwijskundige zaken 

Leerrijk! bepaalt de kaders voor de onderwijskundige schoolontwikkeling in nauw overleg met 

directies en de medezeggenschapsorganen. Deze vinden we terug in de kernwaarden, de 

missie, de kernbegrippen uit de organisatiefilosofie en de kernbegrippen uit het traject 
“Leerrijk als lerende organisatie” zoals eerder in dit verslag weergegeven. Kernbegrippen 

daaruit worden voorzien van een richtinggevende beschrijving. Binnen die gegevens stemmen 
de scholen hun onderwijs af op de omgeving waarin ze functioneren. Er zijn daarbij geen 

nadere directieven (vervat in algemeen geldend onderwijskundig beleid) voor de scholen. Wel 

wordt er naar gestreefd om in toenemende mate uitwisseling tussen scholen dienaangaande 
te vergroten. De schoolrichting wordt bepaald in schoolplannen. 

Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 

Geen nieuwe ontwikkelingen in 2016. Leerrijk! scholen stellen zich open voor alle kinderen 

die zich conformeren aan onze uitgangspunten en die passen binnen het 
ondersteuningsprofiel van de betreffende school. 

 

KWALITEITSZORG 

Belangrijkste ontwikkelingen in 2016 

• Scholen (directeur, intern begeleider, team) zijn begeleid in het analyseren van data uit 

de ParnasSys-cockpit: toetsscores, ouder-, leerling- en personeelstevredenheidspeiling. 
Ze voeren dit inmiddels ook op teamniveau uit, dit moet nog wel verder ontwikkelen 

uiteraard. 

• Het College van Bestuur voert sinds 2016 met iedere school een cockpitgesprek en wordt 

daarbij gecoacht door Hans van Rijn. De school presenteert als eigenaar van de data zelf 
de bevindingen en formuleert aan het einde van het gesprek een drietal ontwikkelpunten.  

• De pilot inzake interne audits is omgezet in beleid, de planning is gemaakt en in 2017 

wordt gestart. 

Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen gepland. De in 2016 opgestarte activiteiten worden eerst 
verankerd in de organisatie. 

Afhandeling van klachten 

In 2016 was er geen sprake van klachten die ingediend zijn bij de klachtencommissie. 
Een drietal klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld door het College van Bestuur. 

ONDERZOEK 

Niet van toepassing op Leerrijk! in 2016. 

 

INTERNATIONALISERING 

Niet van toepassing op Leerrijk! in 2016. 

PERSONEEL 

Zaken met een behoorlijke personele betekenis en personele ontwikkeling 

De benodigde reductie van het personeelsbestand en scholenfusies brengen natuurlijk een en 
ander te weeg bij de Leerrijk! personeelsleden. We zien ook dat het mensen "wakker maakt" 

en dat deze bewuster en ook wel proactief bezig zijn met een toekomst buiten Leerrijk! of 

ook wel buiten het onderwijs. We geven daar steeds in gezamenlijkheid zo goed mogelijk 
vorm aan, daarbij gebruik makend van Flankerend beleid. 
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De komst van Passend Onderwijs is voor menig personeelslid een factor die het werk minder 
aantrekkelijk maakt. Scholen werken hard aan hun basiskwaliteit teneinde goed voorbereid te 

zijn maar tegelijkertijd zien we in toenemende mate dat leerkrachten moeite hebben met de 

veranderende leerling populatie. Ook van de kant van ouders zien we een kritische houding: 
"Wat betekent het voor mijn kind dat er extra aandacht aan een kleine groep leerlingen 

gegeven moet worden?"  
 

In het schoolplan 2015-2019 zijn activiteiten opgenomen die uiteindelijk moeten leiden tot 

een daadwerkelijke realisatie van duurzaam en betekenisvol leren. Mede dankzij het 
gezamenlijk met de directeuren bespreken van deze innovaties enerzijds en de in gang 

gezette 4-jarentraining anderzijds zien we in de scholen langzaam maar zeker gerichte 
interventies uitgevoerd worden om dit doel te bereiken. De rol van de leerkracht verandert 

daarmee geleidelijk maar wel degelijk ingrijpend. 
 

Uitwerking van het Bestuursakkoord & CAO 2014. 

Besloten is om de uitwerking van het bestuursakkoord 2014 op zoveel mogelijk onderdelen 
samen met Bravoo uit te voeren.  

Taakbeleid is inmiddels naar behoren vorm gegeven, een eerste evaluatie staat gepland. In 
2016 is gestart met het zoeken naar een gezamenlijke invulling inzake de begeleiding van 

startende leerkrachten, deze wordt per 1-8-2017 geëffectueerd.  

Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

Leerrijk! kent een relatief hoog aantal leerkrachten uit de hogere leeftijdsgroep, we zien 

daarin ook bewegingen die maken dat met regelmaat mensen met prepensioen gaan. Daar 
waar het nu al steeds moeilijker begint te worden om bevoegde leerkrachten voor 

vervangingswerk te vinden kan dit, als deze trend zich voortzet, te zijner tijd ook voor 
wervingsproblemen voor reguliere functies gaan gelden. 

 

Onder andere door het ontwikkeltraject “Lerende organisatie” proberen we het eigenaarschap 
weer meer in handen van de leerkrachten te geven, een hoger werkplezier kan het gevolg 

zijn. 

Het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag. 

Leerrijk! voert al jaren werkgelegenheidsbeleid. Mede daardoor is er geen sprake van 

uitkeringen na ontslag voor rekening van Leerrijk! Daar waar uitkeringen ontstaan als gevolg 
van een beëindiging van het dienstverband van rechtswege of na (gedeeltelijke) afkeuring 

wordt dit via de instroomtoets van het Participatiefonds behandeld. De uitkering komt dan 
ten laste van het PF. 
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HUISVESTING 

Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar 

 

Teresia  De school is recent gerenoveerd. Sindsdien is er sprake van een niet 
voorziene groeispurt en wel zodanig dat volgens de prognose minstens 15 

jaar zo’n 275 lln. gehuisvest moeten worden. Daardoor is er recht op 

uitbreiding van permanente aard. 

Besoyen Besoyen bewoont een nieuwe school. Het gebouw voldoet maar het 

schoolplein is veel te klein. Na veel heen en weer praten is een oplossing in 
zicht die enig (maar tevens het maximaal haalbare) soelaas biedt: de 

fietsenstalling wordt bij het terrein getrokken, de stalling zelf wordt naar de 

andere kant van het gebouw verplaatst. 

Meerdijkschool Deze school heeft behoefte aan renovatie op onderdelen. Nu er een 

wetsvoorstel ligt dat de onduidelijkheid omtrent de bekostiging van 

renovatie op moet heffen zijn we weer in gesprek met de gemeente. 

 

 

Mogelijke toekomstige ontwikkelingen  

 

De Vrijhoeve School “zit vast in de wijk”, zit onder opheffingsnorm, vooruitzicht op groei 
is niet reëel aanwezig.  

 

In het nabijgelegen landgoed Driessen is de woningverkoop weer 
aangetrokken en het bouwvolume zal de komende jaren alleen maar 

toenemen. We zien een kans om de Vrijhoeve te verplaatsen naar het 
landgoed en daarmee in een gunstiger situatie qua leerlingstromen / 

voedingsgebied te brengen.  
Dit kan het best lukken als we dit in samenspraak met twee andere 

schoolbesturen doen en daarmee de gemeente een oplossing voor een 

ingewikkelde situatie bieden. De eerste sondering bij de gemeente geeft een 
positieve reactie, in maart 2017 wordt een besturenoverleg (Leerrijk!-

Bravoo-Willem van Oranje) gestart teneinde een totaaloplossing voor het 
landgoed en omgeving te bedenken.  

Pater vd Geld Begin 2018 zal de nieuwbouw voor deze school gestart worden. De nieuwste 

prognose duidt een kleiner leerlingaantal aan waardoor wellicht de omvang 
van de school kleiner moet worden dan oorspronkelijk gedacht. 

 

Ook hier geldt dat dit mogelijke probleem (dan wel ongewenste 
ontwikkeling) besproken zal worden in het kader van het oplossen van 

problemen van andere scholen in hetzelfde voedingsgebied, niet toevallig 
met dezelfde besturen als genoemd bij de Vrijhoeve. 

Lage Weijkens De school heeft een asbest dak, de gemeente heeft budget beschikbaar 

gesteld om dit te verwijderen/vervangen. De school heeft een slecht 
binnenklimaat, temperatuur en luchtkwaliteit zijn slecht.  

Technisch advies geeft aan: maak gebruik van deze kans, isoleer het dak 
ook meteen goed en breng luchtbehandeling aan. Vraag om budget is 

ingediend bij gemeente. Deze staat daar op zich niet onwelwillend 

tegenover maar vraagt zich terecht af of er dan een precedent t.o.v. andere 
scholen kan ontstaan.  

De vervolgactie die nu dus plaatsvindt is schouwing van alle andere 
gebouwen teneinde de kosten in beeld te krijgen. Op basis van een eerste 

oppervlakkig onderzoek zal op 9 maart 2017 besloten worden over  het 
instellen van een grondiger onderzoek dat op korte termijn uitsluitsel moet 

geven. 
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Blokkendoos Is deels gerenoveerd. Nu armaturen ook vervangen moeten worden blijkt 

dat alle “schroten” plafonds in de school op een asbestplaat gemonteerd 
zijn. Hoewel momenteel alternatieve oplossingen onderzocht worden sluiten 

we een grootscheepse ingreep daar niet uit. De samenhang met het 
onderzoek genoemd bij Lage Weijkens kan mogelijk gaan bestaan uit het 

combineren van asbestsanering met het aanbrengen van apparatuur die de 

luchtkwaliteit verbetert. 

De Vaert Schoolgebouw is oud, renovatie is o.i. minimaal aan de orde.  Nu de wet 

daar (binnenkort) iets van gaat vinden, zie ook Meerdijkschool, en nu ook 
mogelijk gaat blijken dat de gemeente investeringen wil doen inzake 

verbetering temperatuur en luchtkwaliteit zien we nog een andere optie: 

Op basis van het financieringsmodel dat mogelijk ook toegepast gaat 
worden bij de nieuw te bouwen school in het quadrant Kaatsheuvel West 

zou nieuwbouw een voordeliger optie kunnen worden! Dit wordt inmiddels 
meegenomen in het onderzoek dat binnen de gemeente uitgevoerd wordt 

(zie Lage Weijkens).  

Vooralsnog wordt een aantal optische verbeteringen aan het gebouw 
aangebracht teneinde de eerste indruk wat op te krikken! 

Kinderboom Maakt deel uit van het onderzoek dat LoZ uitvoert op alle scholen. 
Daarnaast kan overwogen worden om de exploitatie te verbeteren door de 

KDO onder te brengen in de leegstand van de school. Om hier over 

onderbouwd te kunnen besluiten zijn nieuwe leerlingprognoses nodig, deze 
zijn in de maak. 

KlimOp Op 30 maart valt in de raad een besluit over de bouwlocatie. Als dit niet het 

huidige terrein zal zijn zal de school fuseren met de Theresiaschool en in 
nieuwbouw gehuisvest worden: “ergens in 2019” is de hoop! 

Theresia Op 30 maart valt in de raad een besluit over de bouwlocatie. Als dit de 
gewenste locatie is zal de school fuseren met de KlimOp en in nieuwbouw 

gehuisvest worden: “ergens in 2019” is de hoop! 

 

SAMENWERKINGSVERBANDEN EN VERBONDEN PARTIJEN. 

Leerrijk! kent geen formeel verbonden partijen.  

 
Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-10 is een partij waar wel intensief mee 

samengewerkt wordt.  
 

Leerrijk! is deelnemer in het Regionaal Transfer Centrum, de organisatie van vervanging 

binnen de kaders van de WWZ wordt hiermee vormgegeven. 
 

Met de kindpartijen wordt gesproken over mogelijk verdergaande samenwerking, vooralsnog 
op inhoudelijk terrein en niet juridisch. 
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Jaarverslag Raad van Toezicht 
 
In 2016 heeft de Raad van Toezicht weer werk gemaakt van zijn toezichthoudende taak, haar 
raadgevende taak en haar taak als werkgever van het college van bestuur. En om dat te doen hebben 
we ook weer, samen met het college van bestuur, gewerkt aan onze verdere professionalisering. Door 
onze agenda verder uit te lijnen, het toezichtskader scherper te vullen en een productief gesprek te 
voeren over de verwachtingen van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Uiteraard 
hebben we ook besluiten genomen over de logische onderwerpen. Zo konden we in 2016 de 
begroting en jaarrekening vaststellen. Dat eerste ging nog gepaard met wat (voorbereidingen op de) 
conversieproblemen. Het aantrekken van een controller in eigen dienst heeft wat de Raad van 
Toezicht betreft daarbij wel al zijn meerwaarde bewezen. Met name de auditcommissie constateert 
meer financiële kennis en sturing in huis. En een prettige lijn van werken met het nieuwe 
administratiekantoor Qualiant. Ook namen we in 2016 het besluit om een nieuwe accountant aan te 
stellen. Wij verwachten daar veel van. In ieder geval dat wij ook door de accountant in staat worden 
gesteld, via heldere rapportages en waardevolle adviezen, om onze toezichthoudende taak goed in te 
kunnen vullen. Daarnaast boog de Raad van Toezicht zich in 2016 over de voortgangsrapportages.  
 
De raadgevende functie van de Raad van toezicht richtte zich in 2016 met name op het gebied van 
het in beeld brengen van en terugdringen van het hoge ziekteverzuim binnen Leerijk!. Vanuit de 
specifieke expertise in de Raad van Toezicht probeert de Raad het College van Bestuur te 
ondersteunen om goede sturingsinformatie te vergaren op basis waarvan gericht gestuurd kan 
worden. Dat lijkt de Raad van Toezicht in het kader van het eigen risico, het SMT, de kosten en 
andere ontwikkelingen een belangrijk thema om goed te adresseren. Ook constateert de Raad van 
toezicht dat het erop lijkt dat de financiële situatie van leerrijk! Redelijk onder controle is gebracht 
maar dat tegelijkertijd de onderwijskwaliteit, afgemeten naar harde opbrengsten, nog onvoldoende 
een positieve ontwikkeling laat zien. Daar zal de Raad van Toezicht in 2017 meer specifiek haar 
aandacht op vestigen.  
 
In 2016 heeft de Raad van Toezicht, via de remuneratiecommissie, voor het eerst sinds enige tijd ook 
weer een formeel evaluatie- en ontwikkelgesprek gevoerd met (de leden van) het College van 
Bestuur. Daartoe heeft de Raad van Toezicht het College van Bestuur gevraagd om in brede kring 
feedback op zijn functioneren op te halen. Die feedback heeft de remuneratiecommissie gebruikt om 
een open, scherp en constructief gesprek met (de leden van) het College van Bestuur te voeren. Het 
verslag van dit gesprek is met elkaar gedeeld en op dit moment wordt het verslag verwerkt in het 
functioneringsformat zoals dat gebruikelijk is binnen Leerrijk!  
 
De Raad van Toezicht hecht veel belang aan samenwerking en verbinding. Verbinding met de scholen. 
Dat brengen we tot uitdrukking door ook in 2016 weer zoveel als mogelijk op een van de Leerrijk! 
scholen vergaderd te hebben. De raad van Toezicht dankt de directeuren en medewerkers die ons 
open, eerlijk en gastvrij hebben ontvangen. De Raad van Toezicht heeft waardering voor de wijze 
waarop de directeuren het verhaal van hun school kwantitatief en kwalitatief aan ons hebben 
gepresenteerd. Verbinding ook met ouders en medewerkers, vertegenwoordigd door de GMR. 
Vandaar dat wij ook in 2016 weer ons periodiek overleg met de GMR hebben gevoerd. Een open en 
constructief gesprek. Op inhoud, op hoop en verwachting en op gedeelde ambities en belangen. 
Passend in de Leerrijk! filosofie, spraken we af dat de Raad van Toezicht zijn agenda openstelt voor 
de GMR en vice versa zodat alle geledingen, met behoud van ieders specifieke verantwoordelijkheid, 
gelijk geïnformeerd zijn. De Raad van Toezicht heeft haar waardering al uitgesproken voor de 
betrokkenheid van de GMR-leden en hecht eraan dat ook hier in dit verslag te stellen.  
 
In 2016 bestond de Raad van Toezicht uit: 
Ryan Palmen, voorzitter en tevens lid van de remuneratiecommissie 
Milinda Pullens, tevens lid van de auditcommissie 
Joep Roijakkers, tevens lid van de auditcommissie 
Peter Stoffer, tevens lid van de remuneratiecommissie 
Willem Kock, lid  
 
Namens de Raad van Toezicht, 
Ryan Palmen, voorzitter 
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1                FINANCIEEL BELEID

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2016. De balans is een momentopname van de
vermogensstructuur van een organisatie. Hierna vindt u een overzicht van de financiële situatie op 31
december 2016 in vergelijking tot de situatie van een jaar daarvoor. Na de balans volgt een korte toelichting op
de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Financiële positie op 31 december 2016

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

ACTIVA

Materiële vaste activa 2.655.046 2.106.196
Financiële vaste activa 86.250 51.450
Vorderingen 1.250.012 1.081.384
Liquide middelen 3.598.235 4.383.648

7.589.543 7.622.678

PASSIVA

Eigen vermogen 5.282.386 5.404.191
Voorzieningen 668.558 654.272
Kortlopende schulden 1.638.599 1.564.215

7.589.543 7.622.678

Toelichting op de balans:

Activa:                                       
De stijging materiële vaste activa komt doordat de investeringen hoger zijn dan de afschrijvingen. Met
name in ICT is in 2016 flink geïnvesteerd.                                      
De financiële vaste activa is gestegen door uitbreiding van de leermethode Snappet. De methode Snappet
maakt gebruik van tablets waarvoor een waarborgsom wordt betaald.                                      
De vorderingen zijn regulier, er zijn geen bijzonderheden te vermelden.                                       
De liquide middelen zijn onder andere gedaald door het negatieve resultaat. In het kasstroomoverzicht
kunt u een verdere onderbouwing lezen.                                   
                                      
Passiva:                                      
Het eigen vermogen is gedaald door onttrekking van het negatieve resultaat.                                    
De voorzieningen zijn gestegen, doordat de dotatie van de voorziening onderhoud is verhoogd op basis
van het meerjarenonderhoudsplan en (nog) niet alle uitgaven van het jaarplan 2016 hebben
plaatsgevonden.                                       
De personele voorziening is aangepast naar het personeelsbestand per 31 december 2016. 
De kortlopende schulden zijn regulier, er zijn geen bijzonderheden te vermelden.                                      

Stichting Leerrijk! te  Waalwijk  
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Analyse resultaat

De begroting 2016 liet een positief resultaat zien van € 66.499,--. Uiteindelijk resulteert een negatief resultaat
boekjaar 2016 van € 121.802,--: een verschil van € 188.301,= met de begroting. Het positief resultaat over het
boekjaar 2015 bedroeg € 396.614,--. In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en een
specificatie van de belangrijkste verschillen.                                    

Realisatie
2016

€

Begroting
2016

€

Verschil

€

Realisatie
2015

€

Verschil

€

Baten

Rijksbijdragen 16.912.304 16.473.329 438.975 16.589.521 322.783
Overheidsbijdragen en
subsidies overige overheden 265.269 219.889 45.380 361.654 -96.385
Overige baten 510.762 335.793 174.969 828.141 -317.379

Som der baten 17.688.335 17.029.011 659.324 17.779.316 -90.981

Lasten

Personeelslasten 14.450.194 14.194.623 255.571 14.264.283 185.911
Afschrijvingen 384.434 394.888 -10.454 402.245 -17.811
Huisvestingslasten 1.446.935 1.274.066 172.869 1.331.952 114.983
Overige lasten 1.533.680 1.119.790 413.890 1.411.156 122.524

Totaal lasten 17.815.243 16.983.367 831.876 17.409.636 405.607

Saldo baten en lasten -126.908 45.644 -172.552 369.680 -496.588

Financiële baten en lasten 5.106 20.855 -15.749 26.934 -21.828

Nettoresultaat -121.802 66.499 -188.301 396.614 -518.416

                                          

Stichting Leerrijk! te  Waalwijk  
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Rijksbijdragen (doorbetaling SWV) 253.000€   
Overige overheidsbijdragen: in 2015 een afrekening van Balade ontvangen  -85.000€    
Overige baten in 2015 gelden ontvangen i.v.m. opheffing oud SWV -410.000€  

Ook de dotatie aan de voorziening onderhoud is verhoogd.
Stijging overige lasten: met name door de afkoop van het kopieercontract  -180.000€  

De belangrijkste oorzaken van deze afwijk ing zijn:
Rijksbijdragen: Personeel regulier 63.000€     

Personele groei 23.000€     
Prestatiebox 71.000€     
Studieverlof 25.000€     
Samenwerkingsverband 229.000€   

Subsidies overige overheden: Gemeente subsidies BVL 44.000€     
Overige baten: Huur 77.000€     

bijdrage schoolbesturen project taal 62.000€     
Overige baten 35.000€     

Personele lasten: Lonen en salarissen 104.000€   
Personeel niet in loondienst 284.000€   
Dotatie jubileumvoorziening -43.000€    
Arbo -20.000€    
Scholing -40.000€    
Overige personele lasten -30.000€    

Huisvestingslasten: huur 58.000€     
Onderhoud 76.500€     
Schoonmaak 37.000€     

Overige lasten: Kopieer en drukwerk 241.000€   
ICT 60.000€     
Inhuur expertise/ juridische dienstverlening 72.000€     
Accountant 25.000€     
Kamp, schoolreisjes etc. 42.000€     

Het gerealiseerde resultaat 2016 wijk t af van het begrote resultaat over 2016. 

Toelichting op de staat van baten en lasten:
het resultaat is ten opzichte van 2015 gedaald met € 518.416,--, de belangrijkste oorzaken zijn:

Personele lasten zijn gestegen door toename personeel niet in loondienst.
De afschrijvingen zijn gedaald, doordat investeringen pas eind van het jaar hebben plaatsgevonden.
De huisvestingslasten zijn toegenomen, doordat de exploitatievergoedingen van de gemeente onder de 
huurlasten zijn geboekt. Hier tegenover staat ook dat de huurbaten zijn gestegen. 

Investeringen en financieringsbeleid

Het beleid van de stichting is erop gericht de investeringen in de materiële vaste activa met eigen middelen te
financieren. Gezien de liquide positie van de stichting is er ook geen reden voor het aantrekken van vreemd
vermogen.

De investeringen zijn gebaseerd op een meerjareninvesteringsplan.
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De stichting stelt ieder jaar als onderdeel van de planning- en controlcyclus een meerjarenbegroting op.
Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de meerjarenbegroting 2017-2020. Deze is vastgesteld door het
toezichthoudend bestuur.

zijn voornemens "scherp aan de wind te blijven zeilen" zonder de onderwijskwaliteit nadelig te beinvloeden!

personeelsbestand te bevorderen.

duurzaam bouwen verlaagd kunnen worden.

plan toe te passen om de begroting in balans te brengen. Het alternatief is het toepassen van flankerend beleid 
waarmee uitstroom op vrijwillige basis ondersteund wordt. Dit instrument, dat zijn werking bewezen heeft, 
blijft vooralsnog actief zichtbaar, het wordt echter ook gebruikt om de gewenste verjonging van het  

Materiele kosten:
door deelname aan de Onderwijs Inkoop Groep wordt structureel gewerkt aan het (daar waar mogelijk) verlagen
van de materieële kosten. Ook bij nieuwbouw van scholen wordt strikt bezien of de exploitatiekosten door 

Investeringen:
met name op i.c.t. gebied en ook ten aanzien van methodelicenties zien we een onvermijdelijke toename van 
de investeringen. Deze proberen we te financieren uit de voordelen die behaald worden door de inzet van de O.I.G.

Leerrijk! heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid gedwongen ontslagen in combinatie met een sociaal 

Continuïteitsparagraaf

Leerrijk! wordt nog steeds geconfronteerd met krimp van het leerlingaantal. 
De krimp vlakt af en tegelijkertijd ontstaat het beeld dat mensen ondanks een verhoogde pensioenleeftijd toch 
wegen vinden om gemiddeld twee jaar voor pensioendatum te stoppen. Dit effect is zelfs zo groot dat op basis 
van de huidige prognoses en aannames voor de komende (5) jaren een neutrale begroting van gerealiseerd 
kan worden aan het Regionaal Transfer Centrum wordt zelfs een standaard flexibele schil gecreëerd  van 8 fte 
waardoor  onverwachte scherpere dalingen in inkomsten relatief makkelijk opgevangen kunnen worden.
Ook het gegeven dat naar verwachting het aantal kleine scholen zal verminderen (fusie en herhuisvesting) 
waardoor minder frictiemiddelen ingezet zullen worden, maakt dat we positief naar de toekomst kijken. We 

Personele kosten:

In noodgevallen zijn voldoende liquide middelen zonder kosten vrij te maken om deze piek op te vangen.

Herschikking scholen:

Dit zal een gunstig effect hebben op de hoogte van de materiele kosten.

in de komende periode wordt verder gestreefd naar herschikking van scholen. Er staat een (1) fusie 
gecombineerd met nieuwbouw op het programma. Een van de effecten daarvan zal zijn dat de toenemende

leegstand in gebouwen, met alle negatieve gevolgen voor de bekostiging van dien, af zal nemen. 

Financieringsstructuur:
er is sprake van een constante, gelijkmatige inkomstenstroom. Ook de meeste uitgaven verlopen in een 
voorspelbaar gelijkmatig patroon. Met name investeringen (uit de meerjaren investeringsbegroting) kunnen 
zorgen voor pieken in de uitgaven. Vooraf wordt een planning gemaakt die dit fenomeen "beteugelt".
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Realisatie
2016

€

Begroting
2017

€

Begroting
2018

€

Begroting
2019

€

Begroting
2020

€

ACTIVA

Materiële vaste activa 2.655.046 2.106.195 2.106.195 2.106.195 2.106.195
Financiële vaste activa 86.250 51.450 51.450 51.450 51.450
Vorderingen 1.250.012 1.052.761 1.052.761 1.052.761 1.052.761
Liquide middelen 3.598.235 4.408.379 4.406.630 4.429.931 4.439.658

7.589.543 7.618.785 7.617.036 7.640.337 7.650.064

PASSIVA

Algemene reserve 4.434.386 4.870.297 4.868.548 4.891.849 4.901.576
Bestemmingsreserves 848.000 530.000 530.000 530.000 530.000
Voorzieningen 668.558 654.274 654.274 654.274 654.274
Kortlopende schulden 1.638.599 1.564.214 1.564.214 1.564.214 1.564.214

7.589.543 7.618.785 7.617.036 7.640.337 7.650.064

                                                                 

                         

Staat van baten en lasten

Realisatie
2016

€

Begroting
2016

€

Begroting
2017

€

Begroting
2018

€

Begroting
2019

€

Begroting
2020

€

Baten

Rijksbijdragen 16.912.304 16.473.32916.110.46415.897.63615.784.46615.774.025
Overheidsbijdragen en subsidies overige
overheden 265.269 219.889 204.179 204.179 204.179 204.179
Overige baten 510.762 335.793 316.826 316.826 316.826 316.826

Som der baten 17.688.335 17.029.01116.631.46916.418.64116.305.47116.295.030

Lasten

Personeelslasten 14.450.194 14.194.62313.937.17113.676.72813.533.54113.524.875
Afschrijvingen 384.434 394.888 389.145 389.145 389.145 389.145
Huisvestingslasten 1.446.935 1.274.066 1.261.452 1.274.067 1.286.807 1.299.675
Overige lasten 1.533.680 1.119.790 1.101.323 1.095.679 1.087.879 1.087.160

Totaal lasten 17.815.243 16.983.36716.689.09116.435.61916.297.37216.300.855

Saldo baten en lasten -126.908 45.644 -57.622 -16.978 8.099 -5.825

Financiële baten en lasten 5.106 20.855 15.855 15.229 15.202 15.552

Nettoresultaat -121.802 66.499 -41.767 -1.749 23.301 9.727

Stichting Leerrijk! te  Waalwijk  
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Kengetallen
Realisatie Begroting Begroting Begroting

2016 2017 2018 2019
Leerlingen per 01-10 3.050 2.959 2.891 2.815
Personele bezetting in FTE 
Bestuur/management 17 17 17 17
Personeel primair proces 173 184 177 177
ondersteunend personeel 19 15 15 15
Totale personele bezetting 209 216 209 209

Raad van Toezicht.

inzichtelijk worden.

bezuinigingen te realiseren zonder gedwongen ontslagen en RDDF-plaatsingen.

gerealiseerd moet worden. Voor de  schooljaren 2016-2017 tot en met 2018-2019 gelden 
de volgende streefcijfers:

FTE Cumulatief
2016-2017 -6,1 -6,1
2017-2018 -5,5 -11,6
2018-2019 -11,6

In verband met ontgroening en vergrijzing in de regio krijgt de stichting in de komende jaren te maken
met verdere leerlingendaling en daardoor lagere inkomsten. In de meerjarenbegroting en het meerjaren 

Voor de goede orde wijzen wij de lezer erop, dat voorgaande meerjarenbegroting uitgaat van de huidige
 (bekende) wet- en regelgeving. Waarbij het  risico groot is dat de realisatie daarvan in de toekomst altijd 

noch hebben wij aan de accountant opdracht gegeven om bovenstaande meerjarenbegroting te controleren.
zal afwijken, ook mede omdat de praktijk weerbarstig is. Er is in dit verslag niet gewerkt met scenario's, 

De meerjarenbegroting is ontleend aan de planning & control cyclus van Leerrijk! en goedgekeurd door de

Het bestuur is voornemens in 2017 scenario analyses op te stellen zodat in de toekomst de balansmutaties 

De prognose van het aantal leerlingen is gebasserd op een combinatie van de gemeentelijke prognoses en 
de in- en uitstroomcijfers uit de leerlingenadministratie. Door de daling van het aantal leerlingen, het natuurlijk 
verloop en de mogelijkheid van plaatsing van medewerkers in de vervangingspool zijn de benodigde personele 

Onder de personele lasten is een taakstelling opgenomen welke mede via de inzet van 'leerrijk! flankerend beleid' 

bestuursformatieplan is deze dalende tendens verwerkt. De stichting behoudt een solide financiële basis.

In de begroting 2017 zijn de maatregelen doorgevoerd om het aantal leerlingen en het aantal medewerkers 
meer in verhouding met elkaar te krijgen. Voor de begroting van 2018 en 2019 geldt dat de daling van het 
aantal FTE is gebaseerd op de daling van het aantal leerliingen.

Stichting Leerrijk! te  Waalwijk  
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over uitputting budgetten, analyses en mogelijke bijsturing wordt ieder kwartaal met de schooldirecteuren 
gesproken.

overgedragen aan Leerrijk! door de gemeente. regeling "beleggen en Belenen door instellingen

of Arbo in te schakelen.

gevolgd. Met name ten aanzien van de personele kosten zijn maandelijks overzichten beschikbaar die 

Rapportage aanwezigheid/werking van intern risicobe heersings en controle systeem

in 2013 is een risico-analyse vervaardigd, deze is in 2015 geactualiseerd. Krimp van het leerling aantal en
onzekerheid bij de kostiging vanuit het  samenwerkingsverband Passend Onderwijs waren de belangrijkste 
risico's. Bekostiging samenwerkingsverband is inmiddels duidelijk(er), risico is niet groot. 
Krimp is wel een risico: gekozen aanpak is de T=0 bekostiging middels een normkader voor informatie 
waardoor de personelebezetting beter aansluit bij de realiteit van het leerlingaantal. Boventalligheid komt 
door het normkader exact in beeld. Overleg met het d.g.o. gevoerd: geen keuze voor  gedwongen ontslagen, 

In de kwartaalverslagen wordt gerapporteerd over de mate waarin de personeelsreductie gerealiseerd is/wordt. 
Op basis van de gegevens die het AK ieder kwartaal aanlevert wordt uitputting van de budgetten nauwkeurig 

maar inzet van flankerend beleid gericht op bevordering van vrijwillig vertrek.

Voor de rapportage van het toezichthoudend orgaan verwijzen wij naar het verslag van de Raad van Toezicht.

analyses tot op persoonsniveau mogelijk maken. Per kwartaal wordt een analyse en  rapportage terzake 
vervaardigd. Het bestuur bespreekt deze met de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Leerrrijk! 

Andere risico's zijn onder andere binnen- en buitenonderhoud van de gebouwen, ziekteverzuim en 
bezuinigingen van de overheid. Het groot buitenonderhoud van de gebouwen is sinds 1 januari 2015

Het ziekteverzuim wordt nauw gemonitord en waar mogelijk wordt ingegrepen door bijvoorbeeld begeleiding 

Stichting Leerrijk! te  Waalwijk  
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Treasury heeft als doel het beheren van financiële risico's teneinde de financiële continuïteit van de 
organisatie te waarborgen en daarbij het behalen van een optimaal rendement uit tijdelijk overtollige liquide
middelen. Een en anders is ondergeschikt en dienend aan de primaire doelstelling van Leerrijk!

  snel liquide te maken is.

  over de gang van zaken.

  de liquiditeitspositie besproken en beoordeeld.

en Belenen 2010.

- Het beleid is er op gericht ten allen tijde aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Leerijk! draagt zorg voor

Treasuryverslag
Het treasurybeleid, met name het beleid rond "beleggen en belenen"
1. beleid en uitvoering ten aanzien van belenen en beleggen
2. Soort en omvang van beleggingen en beleningen
3. looptijden van beledningen en beleggingen

Treasury

Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten worden door Leerrijk! gehanteerd:
- Beleggen geschiedt op basis van de beginselen van verantwoord beheer zoals deze vastgelegd zijn in de
  regeling "Beleggen en Belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek"

- Na vaststelling van dit beleid door de Raad van Toezicht wordt aan het beleid uitvoeringgegeven door 

  een zodanige omvang aan liquide middelen dat steeds aan de korte termijn verplichtingen voldaan kan worden.
- Beleggingen worden risicomijdend gedaan zodanig dat de hoofdsom gegarandeerd wordt.
- Beleggingen worden uitsluitend gedaan bij en beheerd door een financiële instelling die voldoet aan de 
  minimale AA rating. Voor Leerrijk! is dat Rabobank Waalwijk.
- De opbouw van de beleggingen is steeds zodanig dat, naast de beschikbare liquide middelen op de 
  lopende rekening, ook op de vaste termijn rekening steeds een bedrag van € 600.000 zonder veel kosten

- Over de gang van zaken en de behaalde resultaten wordt in het jaarverslag gerapporteerd.
- Tussentijds (4 maal per jaar) wordt in het kwartaalverslag aan de Raad van Toezicht gerapporteerd

Om bovenstaande uitgangspunten te kunnen realiseren is het volgende bepaald:
- Het treasurystatuut maakt deel uit van het financieel beheersplan van Leerrijk!

Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. 
Alle rekeningen-courant rekeningen zijn ondergebracht bij de Rabobank te Waalwijk.

  het College van Bestuur.
- Eenmaal per half jaar wordt door het College van Bestuur met de betreffende functionaris van de bank de 

- Tevens worden dan gevolgen voor de samenstelling en hoogte van de beleggingen op de vaste termijnrekening 
   termijnrekening bepaald en geëeffectueerd. Een en ander wordt schriftelijk vastgelegd in de kwartaalrapportage.

De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling Beleggen 

Stichting Leerrijk! te  Waalwijk  
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2                KENGETALLEN

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en kapitalisatiefactor vermelden wij onderstaand de
kengetallen:

2016 2015
Indicatoren risicoanalyse

onderwijsinspectie

Rentabiliteit -/-0,7 2,2 Bovengrens van 5%
Kapitalisatiefactor 42,9 42,9 Bovengrens 35 - 60%
Liquiditeit 3,0 3,5 Laatste 3 jaar negatief
Solvabiliteit (definitie 1) 78,4 79,5 Kleiner dan 30%

2.1                Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

2016 2015

Rentabiliteit
Resultaat / (Opbrengsten + Rentebaten) -0,68 2,22

2.2                Kapitalisatiefactor

Kapitalisatiefactor
Balanstotaal-gebouwen/terreinen / Baten 43 43

2.3                Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een
momentopname.

2016 2015

Liquiditeit
Vlottende activa/kortlopende schulden 2,96 3,49

2.4                Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen
(rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus
sprake van een momentopname.

2016 2015

Solvabiliteit

Eigen vermogen+voorzieningen/balanstotaal 78,41 79,48

Stichting Leerrijk! te  Waalwijk  
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JAARREKENING

 



1                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen en aanvullingen in
de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
voorgaand jaar, met uitzondering van de toegepaste schattingswijzigingen. De cijfers voor 2015 zijn, waar
nodig, geherrubriceerd ten einde vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiv a

Financiële vaste activa

Overige vorderingen
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen plus waarborgsommen omvatten leningen en
obligaties die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel
gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen en obligaties gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering. Bijzondere
waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct verantwoord in
de staat van baten en lasten.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten,
verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op basis van de
verwachte toekomstige gebruiksduur.
Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Afschrijvingstermijn afschrijvings% Activerings-
Categorie in maanden per jaar grens

€ 
Meubilair 240 5% 500
Apparatuur 120 10% 500
ICT 60 20% 500
OLP 96 12,50% 500
Overige materiële activa 120 10% 500

Vorderingen
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. Hierin is tevens een
segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen. De bestemmingsreserves zijn reserves met een
beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur is aangebracht. De bestemmingsreserve betreft
geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen.

Voorzieningen

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij
anders vermeld.
Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten.
De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende
het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte
salarisstijgingen en de blijfkans.

Pensioenvoorziening
De instelling is volgens de CAO PO aangesloten bij het ABP Pensioenfonds. De belangrijkste kenmerken van
de regeling zijn:
- pensioengevend salaris grondslag is middelloon
- er heeft in 2016 geen indexatie plaatsgevonden
- de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2016 96,6%
- overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing
en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als personeelskosten
zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot
een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden
als verplichting op de balans opgenomen.
Voorziening onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig
te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot
onderhoud verloopt.

Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te
plaatsen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van
maximaal één jaar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 26 -

___________________________________________________________________________________________________________

 



Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Per school worden de baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en
risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de bestemde reserves die door het
bestuur zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.

Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden
ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten, rentelasten en bankkosten
Rentebaten, rentelasten en bankkosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Toelichting kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het saldo baten en lasten als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.
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2                BALANS PER 31 DECEMBER 2016, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31
DECEMBER 2015

(na verwerking van het verlies)

31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2.655.046 2.106.196
Financiële vaste activa 86.250 51.450

 2.741.296 2.157.646

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 43.640 8.626
Vorderingen op OCW 837.890 827.390
Overige vorderingen 16.460 -
Overlopende activa 352.022 245.368

1.250.012 1.081.384

Liquide middelen 3.598.235 4.383.648

 4.848.247 5.465.032

 7.589.543 7.622.678
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31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 4.434.386 4.474.191
Bestemmingsreserve (publiek) 848.000 930.000

5.282.386 5.404.191

Voorzieningen 668.558 654.272

Kortlopende schulden

Crediteuren 306.748 13.450
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 765.892 659.647
Schulden terzake van pensioenen 127.708 146.040
Overige schulden 2.582 1.104
Overlopende passiva 435.669 743.974

1.638.599 1.564.215

 7.589.543 7.622.678
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3                STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016, VERGELIJKENDE CIJFE RS 2015

2016

€ €

Begroot 2016

€ €

2015

€ €

Baten

Rijksbijdragen 16.912.304 16.473.329 16.589.521
Overheidsbijdragen en
subsidies overige overheden 265.269 219.889 361.654
Overige baten 510.762 335.793 828.141

Som der baten 17.688.335 17.029.011 17.779.316

Lasten

Personeelslasten 14.450.194 14.194.623 14.264.283
Afschrijvingen 384.434 394.888 402.245
Huisvestingslasten 1.446.935 1.274.066 1.331.952
Overige lasten 1.533.680 1.119.790 1.411.156

Totaal lasten 17.815.243 16.983.367 17.409.636

Saldo baten en lasten -126.908 45.644 369.680

Financiële baten en lasten 5.106 20.855 26.934

Nettoresultaat -121.802 66.499 396.614
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4                KASSTROOMOVERZICHT 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2016

€ €

2015

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten -126.908 369.680
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 384.434 402.245
Mutatie voorzieningen 14.286 -142.598
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -168.628 322.008
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) 74.382 -22.099

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 177.566 929.236

Financiële baten en lasten 5.106 26.934

Kasstroom uit operationele activiteiten 182.672 956.170

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Fnanciële vaste activa -34.800 -35.250
Investeringen in materiële vaste activa -933.285 -565.916

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -968.085 -601.166

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Financieringsactiviteiten - -

-785.413 355.004

Samenstelling geldmiddelen

2016

€ €

2015

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 4.383.648 4.028.644

Mutatie liquide middelen -785.413 355.004

Geldmiddelen per 31 december 3.598.235 4.383.648
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5                TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BA LANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 2.105.022 1.539.142
Leermiddelen 536.849 552.042
Overige materiele vaste activa 13.175 15.012

 2.655.046 2.106.196

Inventaris
en

apparatuur

€

Leer-
middelen

€

Overige
materiele

vaste
activa

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2016
Aanschaffingswaarde 4.688.536 2.313.143 18.915 7.020.594
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -3.149.395 -1.761.101 -3.903 -4.914.399

1.539.141 552.042 15.012 2.106.195

Mutaties 
Investeringen 828.519 104.766 - 933.285
Afschrijvingen -262.638 -119.959 -1.837 -384.434

565.881 -15.193 -1.837 548.851

Boekwaarde per 31 december 2016
Aanschaffingswaarde 5.517.055 2.417.909 18.915 7.953.879
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -3.412.033 -1.881.060 -5.740 -5.298.833

Boekwaarde per 31 december 2016 2.105.022 536.849 13.175 2.655.046
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Financiële vaste activa

                 

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Overige vorderingen

Waarborgsommen 51.450 16.200
Mutatie 2016 (2015) 34.800 35.250

86.250 51.450

Betreft betaalde waarborgsommen inzake tablets Snappet.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren 43.640 8.626

Vordering op OCW

Personeel 794.607 797.132
Nog te verrekenen uitkeringen ZW - -12.563
Overige Ministerie van OCW 43.283 42.821

837.890 827.390

Overige vorderingen

Gemeenten 16.460 -

Overlopende activa

Vooruitbetaalde lasten 29.801 17.481
Nog te ontvangen bedragen 322.221 227.887

352.022 245.368

Liquide middelen

Tegoeden bankrekeningen 3.598.235 4.382.929
Kas - 719

3.598.235 4.383.648

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Eigen vermogen

Algemene reserve 4.434.386 4.474.191
Bestemmingsreserve (publiek) 848.000 930.000

5.282.386 5.404.191

Stand per
1-1-2016

€

Resultaat
2016

€

Overige
mutaties

€

Stand per
31-12-2016

€
Algemene reserve

Algemene reserve 4.474.188 -39.802 - 4.434.386

Bestemmingsreserve (publiek)

Bestemmingsreserve personeel 300.000 -70.000 - 230.000
Bestemmingsreserve BAPO 230.000 72.000 - 302.000
Bestemmingsreserve Innovatie en
ondersteuning 400.000 -84.000 - 316.000

930.000 -82.000 - 848.000

Bestemmingsreserve personeel

Doel
Het doel van deze bestemmingsreserve is ondersteuning bij outplacement.
Beperkingen
Uitsluitend voor dit doel bestemd.

Bestemmingsreserve BAPO

Doel
Het doel van deze bestemmingsreserve is opname flexbapo.
Beperkingen
Uitsluitend voor dit doel bestemd.

Bestemmingsreserve Innovatie en ondersteuning

Doel
Het doel van deze bestemmingsreserve is schoolontwikkelingstrajecten en basisondersteuning in de scholen.
Beperkingen
Uitsluitend voor dit doel bestemd.
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31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen 106.917 164.144
Onderhoudsvoorziening 561.641 490.128

668.558 654.272

De berekening van de voorziening jubilea is in 2016 gebaseerd op een ander berekeningsmodel dan
voorgaande jaren. Door de gewijzigde berekeningswijze heeft een vrijval plaatsgevonden van € 32.600. Deze
vrijval is in de exploitatierekening verwerkt in de post vrijval jubileumvoorziening.

Personeelsvoorzieningen

Voorziening Jubilea PO 106.917 164.144

Jubileum PO

€

Personeelsvoorzieningen

Stand per 1-1-2016 164.144
Onttrekking -24.627
Vrijval -32.600

Stand per 31-12-2016 106.917

Kortlopend deel <1 jaar 7.573
Langlopend deel >1 jaar 99.344

31-12-2016 

€

31-12-2015

€Onderhoudsvoorziening

Voorziening onderhoud PO 561.641 490.128

Voorziening
onderhoud PO

€

Onderhoudsvoorziening

Stand per 1-1-2016 490.129
Dotatie 373.405
Onttrekking -301.893

Stand per 31-12-2016 561.641

Kortlopend deel <1 jaar 322.837
Langlopend deel >1 jaar 238.804
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Kortlopende schulden

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Crediteuren

Crediteuren 306.748 13.450

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 550.116 569.490
Premies sociale verzekeringen 215.776 90.157

765.892 659.647

Schulden terzake van pensioenen

Schulden terzake van pensioenen 127.708 146.040

Overige schulden

Te betalen netto salarissen 2.582 1.104

Overlopende passiva

Aanspraken vakantiegeld 400.492 415.888
Overige overlopende passiva 35.177 328.086

435.669 743.974
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6                VERANTWOORDING SUBSIDIES

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekenings clausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)

Bedrag Ontvangen t/m
Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing 2016

€ €

Regeling lerarenbeurs/
subsidie voor studieverlof DL/B/110284 6 mei 2009 24.890 24.890

Totaal 24.890 24.890

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningscla usule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag 
toewijzing

Ontvangen t/m 
2016

Totale 
kosten

Omschrijving Kenmerk Datum
€ € € 

Totaal

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag 
toewijzing

Saldo 1-1-2016 Ontvangen in 
verslagjaar

Lasten            
in                    

verslagjaar

Totale kosten 
31-12-2016

Omschrijving Kenmerk Datum
€ € € € €

Totaal

€

te verrekenen overschot 
ultime verslagjaar ( naar 

balanspost 2.4.4)

€ 

Saldo nog te 
besteden ultimo 

verslagjaar

Toew ijzing

Toew ijzing

Toew ijzing

Prestatie afgerond
Ja / Nee

Ja
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7                TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten
2016

€

Begroot 2016

€

2015

€

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 15.400.271 15.299.424 15.366.730
Overige subsidies OCW/EZ 623.065 513.988 586.546
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV 888.968 659.917 636.245

16.912.304 16.473.329 16.589.521

Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

Gemeentelijke bijdragen 265.269 219.889 361.654

Overige baten

Verhuur 176.247 99.633 77.340
Detachering personeel 115.358 130.147 150.172
Ouderbijdragen 51.953 3.195 39.564
Sponsoring 2.217 550 4.044
Overige* 164.987 102.268 557.021

510.762 335.793 828.141

* In 2015 is onder deze post een bedrag van € 410.209 opgenomen, zijnde het bedrag wat is ontvangen bij
opheffing van het SWV WSNS.
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Lasten
2016

€ €

Begroot 2016

€ €

2015

€ €Personeelslasten

Brutolonen en salarissen 10.198.918 13.041.811 10.288.683
Sociale lasten 2.454.584 - 2.353.609
Pensioenspremies 1.203.602 - 1.290.395

13.857.104 13.041.811 13.932.687

Mutaties personele
voorzieningen -32.600 10.000 -55.322
Personeel niet in loondienst* 971.961 698.606 857.338
Overig 358.346 444.206 409.078

1.297.707 1.152.812 1.211.094

Uitkeringen van het
Vervangingsfonds -605.656 - -722.688
Overige uitkeringen -98.961 - -156.810

-704.617 - -879.498

14.450.194 14.194.623 14.264.283

Personeel niet in loondienst*
Het vergelijkende cijfer 2015 wijkt voor een bedrag van € 828.625 af van de vastgestelde jaarrekening.
Voor een betere vergelijking is dit bedrag geherrubriceerd van Overige naar Personeel niet in loondienst.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2016 gemiddeld 210 personeelsleden werkzaam (2015: 228).
DIR  18 (2015: 19)
OOP 19 (2015: 18)
OP  173 (2015: 191)

2016

€ €

Begroot 2016

€ €

2015

€ €

Afschrijvingen

Inventaris en apparatuur 77.839 96.084 269.956
Leermiddelen 304.761 297.557 132.289
Overige materiéle vaste activa 1.834 1.247 -

384.434 394.888 402.245
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2016

€ €

Begroot 2016

€ €

2015

€ €

Huisvestingslasten

Huur 122.546 64.800 65.380
Klein onderhoud en exploitatie 192.282 118.176 239.850
Energie en water 322.251 298.523 283.004
Schoonmaakkosten 407.695 370.727 333.218
Heffingen 12.613 35.458 40.803
Dotatie onderhoudsvoorziening 373.405 373.405 337.768
Tuinonderhoud 15.134 12.977 14.960
Overige huisvestingskosten 1.009 - 16.969

1.446.935 1.274.066 1.331.952

2016

€ €

Begroot 2016

€ €

2015

€ €

Overige lasten

Administratie en beheer 235.744 205.000 455.009
Reis- en verblijfkosten - - 604
Telefoon- en portokosten 13.276 19.470 22.512
Kantoorartikelen 7.548 1.250 1.163

Totaal administratie- en
beheerslasten 256.568 225.720 479.288

Inventaris, apparatuur en
leermiddelen 523.231 476.741 442.309
Bibliotheek/mediatheek 16.083 1.918 2.408

Totaal inventaris, apparatuur en
leermiddelen 539.314 478.659 444.717

Representatiekosten 10.598 20.382 22.982
Kantinekosten 26.199 15.450 4.258
Buitenschoolse cq. bijzondere
activiteiten 59.423 6.095 32.837
Contributies en abonnementen 38.747 18.769 50.960
Culturele vorming 22.632 35.206 33.752
Medezeggenschapsraad 14.003 88.428 16.590
Verzekeringen 12.366 11.907 11.843
Toetsen en testen 24.813 21.282 19.206
Reproductiekosten, drukwerk,
schoolgids 389.254 148.501 200.372
Overige 139.763 49.391 94.351

737.798 415.411 487.151

1.533.680 1.119.790 1.411.156
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2016

€

2015

€

Accountantshonoraria

Onderzoek van de jaarrekening 21.076 19.663
Andere controleopdrachten 3.630 -

24.706 19.663

2016

€ €

Begroot 2016

€ €

2015

€ €

Financiële baten en lasten

Rentebaten 12.499 25.000 30.623
Rentelasten en bankkosten -7.393 -4.145 -3.689

5.106 20.855 26.934
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Overzicht verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen die hier moeten worden toegelicht.
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WNT-VERANTWOORDING 2016 STICHTING LEERRIJK!

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Leerrijk! van toepassing
zijnde regelgeving.

Criteria ten behoeve van vaststelling bezoldigingsklasse.

Criterium: complexiteits-
punten

Gemiddelde totale baten: 5 tot 25 miljoen 4
Gemiddeld aantal leerlingen: 2.500 tot 10.000 3
Gewogen onderwijssoorten: 2 2
Totaal complexiteitspunten 9
Stg Leerrijk! Is ingedeeld in Klasse D.
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Leerrijk! is € 140.000 . Dit geldt naar rato van de duur en/of
omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1
januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de
opdracht als voor het uurtarief.
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1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x € 1
Dhr J

Leijtens Dhr D Kievith

Functiegegevens Voorzitter Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0
Gewezen topfunctionaris? nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? nee nee

Individueel WNT-maximum 140.000 140.000

Beloning 84.166 84.532
Belastbare onkostenvergoedingen - -
Beloningen betaalbaar op termijn 11.614 11.033
-/- Onverschuldig betaald bedrag - -

Totaal bezoldiging 95.780 95.565

Verplichte motiveringen indien overschrijding n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2015

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

Beloning 81.613 81.543
Belastbare onkostenvergoedingen - -
Beloningen betaalbaar op termijn 11.515 11.515

Totaal bezoldiging 2015 93.128 93.058
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 Dhr R Palmen
Mevr M
Pullens Dhr W Kock Dhr P Stoffer

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 21.000 14.000 14.000 14.000

Beloning 1.500 1.250 1.000 1.250
Belastbare onkostenvergoedingen - - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - - -
-/- Onverschuldig betaald bedrag - - - -

Totaal bezoldiging 1.500 1.250 1.000 1.250

Verplichte motiveringen indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2015

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

Beloning 1.000 1.250 1.000 668
Belastbare onkostenvergoedingen - - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - - -

Totaal bezoldiging 2015 1.000 1.250 1.000 668
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Bedragen x € 1
Dhr J

Roijakkers Dhr E Chel

Functiegegevens Lid Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 14.000 -

Beloning 1.250 -
Belastbare onkostenvergoedingen - -
Beloningen betaalbaar op termijn - -
-/- Onverschuldig betaald bedrag - -

Totaal bezoldiging 1.250 -

Verplichte motiveringen indien overschrijding n.v.t. PM

Gegevens 2015

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

Beloning 668 1.500
Belastbare onkostenvergoedingen - -
Beloningen betaalbaar op termijn - -

Totaal bezoldiging 2015 668 1.500

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die
in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen . Er zijn in 2016 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of
die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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9                Niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Looptijd in Bedrag per 
Leverancier Periode van - t/m maanden maand

€ 
Qualiant 01-01-17 31-12-17 12 11.125
Dyade Vastgoed 01-01-17 31-12-17 12 2.137
De Vrije Energie Producent 01-01-15 31-12-20 72 9.505
CSU cleaning services 18-08-14 17-08-17 36 29.062
Eneco 01-01-15 31-12-20 72 12.471
L.J.C. Pullens 01-01-15 31-12-19 60 1.965
Ricoh 01-06-16 30-06-20 48 3.021

                                     

Voorziening duurzame inzetbaarheid

Met ingang van 1 september 2014 is de regeling duurzame inzetbaarheid in werking getreden. Ten tijde van
het opstellen van de jaarrekening is gebleken dat het onmogelijk is een inschatting te maken van de hier  uit
voortvloeiende verplichtingen. Wel is duidelijk dat deze verplichtingen per persoon gering zijn en dat het over
een relatief gering aantal personeelsleden gaat. Derhalve is besloten voor 2016 geen voorziening te treffen.
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Ondertekening van de jaarrekening

Waalwijk,

College van Bestuur Raad van Toezicht

Jac Leijtens, voorzitter Ryan Palmen, voorzitter

Dick Kievith, lid  
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OVERIGE GEGEVENS

 



(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Resultaat 2016

€ € €1                (Voorstel) Bestemming van het resultaat

Algemene reserve -39.802

-39.802

 Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve Personeel -70.000
Bestemmingsreserve BAPO 72.000
Bestemmingsreserve Innovatie en Ondersteuning -84.000

-82.000

Totaal bestemmingsreserves -82.000

Totaal resultaat -121.802
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
 
Aan de Raad van Toezicht van 
Stichting Leerrijk!  
Prof. Eykmanweg 7B 
5144 ND WAALWIJK 
 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Leerrijk! te WAALWIJK gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel: 

 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Leerrijk! op 31 december 2016 en van het resultaat 
over 2016 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

 zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de 
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2016; 
(2) de staat van baten en lasten over 2016; en 
(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op gronde hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Leerrijk!, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
(VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 

 het bestuursverslag; 
 de overige gegevens; 

 bijlagen. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 
Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 is vereist. 

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige 
OCW wet- en regelgeving. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het 
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar 
activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 
om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 
jaarrekening. 
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de onderwijsinstelling. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij  
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het  
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel.  
 



 

 

 
 
 
 
 
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 
controleverklaring. 
 
Eindhoven,  26 april 2017  
Govers Onderwijs Accountants 
 
 
 
 

Was getekend: M.A.M. Heijligers AA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
Bijlage bij de controleverklaring:  
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
controle bestond onder andere uit:  

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en 
lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de onderwijsinstelling; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen 
door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot 
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 
 
 



BIJLAGEN

 



Bijlage 1 
 
formulier budget- en exploitatiesubsidie – vaststelling  
Verrichte activiteiten in jaar: 2016  

 

 

Gegevens t.b.v. verantwoording subsidie Nieuwkomers 2016 

 
 

Doelstelling 

Het geven van ondersteuning op het gebied van taalonderwijs aan niet- of nauwelijks- in 
het Nederlands aanspreekbare leerlingen, waardoor de achterstand in de beheersing van 
de Nederlandse taal bij deze leerlingen wordt teruggedrongen. 
Afhankelijk van de leeftijd van de leerling is in ieder geval aandacht besteed aan de 
basiswoordenschat, beginnende geletterdheid, leren lezen, begrijpend lezen, 
schooltaalwoorden en begrijpend lezen in de zaakvakken (taalgericht 
zaakvakonderwijs).De school ontvangt per niet- of nauwelijks- in het Nederlands 
aanspreekbare leerlingen voor één jaar gedurende 2 x 45 minuten per week begeleiding 
door een taalondersteuner. 
 

Realisatie 

Totaal aantal begeleide nieuwkomers bedroeg 51 kinderen, waarvan 26 kinderen uit schooljaar 

2015/2016 en 25 kinderen uit schooljaar 2016/2017. Twee kinderen zijn halverwege het traject 
verhuisd. 
 

Verdeling over de scholen 

School Aantal Nieuwkomers 

Teresia 8 

Hoef 1 

Hugo 9 ( 2 verhuisd ) 

v.d. Heijden 9 

Meerdijk 1 

Rank 1 

Juliana van Stolberg 1 

Besoyen 2 

Vrijhoeve 4 

Baardwijk 10 

De Veste  2 

Pater v.d. Geld 2 

Koningsschool 1 

  

13 scholen 51 kinderen 
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Landen van herkomst  Aantal Nieuwkomers  
Polen 12 
Syrië 24 
Somalië 1 
Portugal 1 
Gambia 1 
Hongarije  2 
Zuid Afrika 1 
Afghanistan 1 
Guinee 3 
Albanië 1 
Slowakije 1 
Turkije 1 
Tunesië 1 
Litouwen 1 
Totaal 14  landen  51 kinderen  
 
Trend 
 2014 2015 2016 
Teresia 8 10 8 
Hoef/Hugo 9/4 2/5 1/10 
v.d. Heijden 8 11 8 
Brug 3 3  
Meerdijk 1 3 1 
Rank 3 1 1 
Juliana van Stolberg 1 1 1 
Besoyen 1 3 2 
Vrijhoeve  2 4 
Villa Vlinderhof 1 1  
De Hooght 2 1  
Baardwijk  9 10 
De Veste   2 2 
Pater v.d.Geld   2 
Koningsschool 1  1 
Krullevaar 1   
Bron 3   
Totaal  46 54 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegevens t.b.v. verantwoording subsidie Taalimpuls 2016  
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Doelstelling  
Het geven van ondersteuning op het gebied van het taalonderwijs aan niet of nauwelijks –in het 
Nederlands- aanspreekbare leerlingen waardoor de achterstand in de beheersing van de Nederlandse 
taal bij deze leerlingen wordt teruggedrongen, waardoor zij het reguliere lesprogramma op school na 
korte tijd kunnen volgen. 
 
Realisatie  Groep en 1 en 2 
Scholen  Aantal kinderen  

medio januari 2016 
Aantal kinderen  
Eind december 2016 

Rank  7 5 
Juliana van Stolberg 6 3 
Hoef 14 12 
Villa Vlinderhof 23 13 
Baardwijk 24 27 
Koningsschool 0 0 
Pater v.d. Geld 8 10 
Bron 4 4 
Zilverlicht 8 16 
Veste 4 10 
Krullevaar 0 4 
Brug 6 4 
Meerdijk 7 4 
Vrijhoeve 7 8 
v.d.Heijden 17 14 
Pieter Wijten 10 4 
Hugo 10 10 
Besoyen 25 19 
Teresia 11 11 
Totaal  191 178 
 
Groepen  3 
Scholen  Aantal kinderen  

medio januari 2016 
Aantal kinderen  
eind december 2016 

Van der Heijden 7 5 
Hugo  5 
Meerdijk 4  
Pieter Wijten 6  

Totaal  17 10 

 
Groepen 5 
Scholen  Aantal kinderen  

medio januari 2016 
Aantal kinderen  
eind december 2016 

Zilverlicht 4 5 

Obs v.d. Heijden 2  

Teresia  8 

Totaal  6 13 

 

Stichting Leerrijk! te  Waalwijk  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

bijlage bij
rapport d.d. <Vul datum in>

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 58 -

___________________________________________________________________________________________________________

 



Eindafrekening taalprojecten 2016

naam uitgaven Inkomsten project nieuwkomers inkomsten project taalimpuls

Leerrijk! Gemeente Aalburg € 8.000

C.v.d. Wal € 22.900 Gemeente Loon op Zand € 26.000

H. Albers € 33.270 Gemeente Waalwijk € 50.000 Gemeente Waalwijk € 60.000

M. Ligtenberg-Pijnenburg € 36.229 Cofinanciering besturen € 92.272 Cofinanciering besturen € 25.650

N. Snoeren-Vromans € 32.249

L. Schreuder (vanaf 01-08-2016) € 17.204

H.van Rooij-Vermeer (vanaf 01-08-2016) € 15.138

M.Beeks-van Casteren € 7.270

Bravoo

G. Otten-Born € 36.995

C. Denissen-Nouwens € 10.607

A. Mathijssen € 28.163

Willem van Oranje

N. van Apeldoorn € 20.407

Scholing € 1.320

Materialen € 170

€ 261.922 € 176.272 € 85.650

Totaal € 261.922 Totaal € 261.922  
 
 
 
VERKLARING voor de accountant: 
 
Hierbij verklaart ondergetekende dat de bovengenoemde medewerkers zijn ingezet als taalexperts 
waarvan de loonkosten mede zijn betaald uit de verkregen subsidies 2016. 
 
 
Waalwijk,  21-3-2017 
 
 
 
 
drs. D.J. Kievith                                          
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