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Voorwoord jaarverslag 2017 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Gearhing over het boekjaar 2017. 
 
Deze jaarverantwoording informeert u over het beleid van Stichting Gearhing en welke activiteiten in 
2017 zijn ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en waar mogelijk te verbeteren, 
om de doelen die zijn gesteld te verwezenlijken en om de ontwikkeling van het onderwijs te bevorde-
ren. Daarnaast is dit jaarverslag een officieel verantwoordingsdocument van Gearhing, onder meer 
bestemd voor het ministerie van OC&W conform art. 171 van de Wet op het primair onderwijs 
(WPO).  
 
Achtereenvolgens komen aan de orde een kort verslag van de Raad van Toezicht (RvT) en de ge-
meenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), een bestuursverslag en de jaarrekening. 
De jaarrekening dient als basis voor de vaststelling van de rechtmatigheid van de besteding van de 
rijksbijdragen. De controleverklaring van een register accountant is daarbij een verplicht onderdeel 
van de jaarrekening. 
 
Rode draad zijn de verwezenlijking van ambities zoals verwoord in het jaarprogramma en begroting 
2017, welke weer een afgeleide zijn van de strategische speerpunten van Gearhing: 
- Samenwerking in- en extern; 
- Zelfmanagement van professionals; de leraar neemt zijn vak terug; 
- Nieuwe vormen van Kennisoverdracht. 
Tevens wordt verslag gedaan van ‘going concern’: hoe lukt het Gearhing om met begrote middelen 
de organisatie draaiende te houden en daarmee de ons toevertrouwde leerlingen het onderwijs te 
geven waar zij mee verder kunnen in het leven na de lagere school. 
 
Bolsward, mei 2018 

 
Het college van bestuur, 
 
 
Alex. J. Peltekian, voorzitter 
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Verslag raad van toezicht 

 
Inleiding  

De raad van toezicht (RvT) toetst besluiten, verslagen en ontwikkelingen onder de noemer van ‘go-
vernance’ op identiteit, continuiteit en kwaliteit. 
 
De Raad werkt met een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een commissie onderwijs-
kwaliteit. In 2017 is ten behoeve van de ontstane situatie in It Leech onder de vlag van de commissie 
onderwijskwaliteit een begeleidingscommissie ingesteld.  
 
De RvT acht het van belang om ook zelfstandig informatie te vergaren om zowel het toezicht als de 
adviesfunctie goed uit te kunnen oefene. De RvT wil zo goed mogelijk op de hoogte blijven van ont-
wikkelingen op de locaties van Gearhing. De RvT vergadert dan ook zoveel mogelijk op wisselende lo-
caties c.q. een Gearhing school. Voorafgaand aan de vergadering vindt een ontmoeting en uitwisse-
ling plaats met de directeur van het betreffende onderwijsteam.  
 
Behalve toezichthouder, adviseur en netwerker is de RvT ook werkgever van de voorzitter van het 
CvB. De remuneratiecommissie heeft vanuit haar rol een beoordelings- en evaluatiegesprek gevoerd 
met de voorzitter van het CvB. De beloning van de bestuurder is daarbij onderdeel van de portefeuil-
le van de remuneratiecommissie. 
 
Daarnaast bespreekt de RvT het eigen functioneren, waarbij de integriteit wordt gewaarborgd en te-
genstrijdige belangen worden voorkomen.  
 
Activiteiten  

De RvT is in 2017 in de gebruikelijke frequentie bijeen geweest waar het de reguliere vergaderingen 
betreft. Daarnaast vonden werkbezoeken en bijzondere bijeenkomsten zoals de Gearhing dag en de 
bustour met vertegenwoordigers van de MR-en en GMR plaats.  
 
Het jaarlijkse overleg met de GMR heeft in het teken gestaan van de ontwikkelingen inzake een even-
tuele fusie met De Greiden. De voorzitter van de RvT heeft in een ander overleg nog met de GMR ge-
sproken over de procedure die eerder tot een nieuw functiecontract voor de voorzitter van het colle-
ge van bestuur (CvB) heeft geleid en over de gewijzigde honorering van de RvT.  
 
Het jaarlijkse overleg tussen de RvT en de directeuren van de onderwijsteams betrof primair de ex-
terne ontwikkelingen c.q. omgevingsfactoren en de positionering van de directeuren hierin.  
 
De RvT heeft overleg gevoerd met de RvT van De Greiden om te komen tot een gezamenlijke doel-
stelling waar het een mogelijke fusie betreft. Dit overleg is door de voorzitters van beide Raden in 
verschillende contactmomenten voorbereid.  
 
Naast de reguliere vergaderingen met het CvB heeft de RvT twee maal intern vergaderd en vond er 
met enige regelmaat formeel of informeel overleg plaats tussen de voorzitter van de RvT en de voor-
zitter van het CvB.  
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Inhoudelijk 
Het CvB informeerde de RvT zowel mondeling als door middel van onder andere kwartaalrapporta-
ges over de bedrijfsvoering en ontwikkelingen op de verschillende berleidsterreinen.  
 
De RvT voerde een gesprek met de accountant over het jaarverslag, de jaarrekening 2016 en het so-
ciaal jaarverslag. De jaarstukken 2016 werden in juli goedgekeurd. De meerjarenbegroting 2017-2020 
is in de vergadering van maart goedgekeurd, de begroting 2017 in november. 
 
In de RvT-vergaderingen zijn in 2017 verder behandeld:  
Vanuit het toezichtkader: 

• kwartaalrapportages  

• ziekteverzuim  

• opbrengsten van leerlingen en inspectieverslagen  

• risicoanalyse 2016-2017 

• inrichting CvB 

• treasury statuut 
 
Het toezicht omvat o.a. naleving van wet- en regelgeving, waaronder regels met betrekking tot de 
bekostiging en de rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen en 
het benoemen van de externe accountant. 
 
Overige bespreekpunten: 

• professionalisering RvT 

• scenario’s opheffingsnormen ten gevolge van gemeentelijke herindeling (Leeuwarden)  

• interventies It Leech  

• samenwerkingsconstructies en eventuele fusies  
 
Governance, professionalisering en zelfevaluatie 

Vanuit de wil van het CvB om deskundig en ethisch verantwoord te handelen, werkt de RvT met het 
CvB aan verdere professionalisering en het creëren van waarborgen voor goed bestuur. De RvT con-
formeert zich daarbij aan de Code goed Bestuur van de PO-raad.  
 
Leden van de Raad nemen desgewenst deel aan de professionaliseringsactiviteiten van de VTOI en 
bezoeken ook het jaarcongres.  
 
De zelfevaluatie heeft in 2017 geleid tot de ambitie om het toezicht meer waardengericht te laten 
zijn. Daarnaast is een vertegenwoordiging van de Raad geinterviewd in het kader van een promotie-
onderzoek naar zelfsturing in relatie tot toezichthouden. 
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Samenstelling en raad van toezicht 

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden; één van hen is lid op voordracht van de gemeenschappe-
lijke medezeggenschapsraad. De samenstelling van de RvT is in 2017 niet gewijzigd.  

 
De zittingstermijn voor raad van toezichtleden is 4 jaar, met een herbenoemingsmogelijkheid van 
nog eens 4 jaar. 

Naam: Functie: Benoemd: Afgetreden 

Mw. Marie-Christien van Deur-
sen 

lid RvT 
commissie onderwijskwaliteit 

1-12-2012  

Dhr. Hans Werkman  lid RvT 
remuneratiecommissie 
commissie onderwijskwaliteit 

1-08-2013  

Dhr. Johan Vlasman Lid RvT 
auditcommisie 

1-02-2014  

Dhr. Pieter Schram voorzitter RvT 
remuneratiecommissie 

9-06-2015  

Dhr. Peter Meijlis lid RvT 
audit commissie 

1-10-2015  

 

Dhr. P. Schram, voorzitter RvT
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Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) 

Net als de voorgaande jaren, heeft de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) zich in 

2017 ingezet om Stichting Gearhing (het College van Bestuur, het bestuursbureau en de medewer-

kers) te ondersteunen bij het mogelijk maken van kwalitatief uitstekend onderwijs, goed werkgever-

schap en een veilige onderwijsomgeving voor leerlingen en hun ouders. De basis hiervoor is weder-

zijds vertrouwen en een brede blik op alle belangen. 2017 was een jaar van ontwikkeling en vooruit-

kijken. We hebben het afgelopen jaar heel wat zaken de revue laten passeren, hieronder volgt een 

bloemlezing. 
 
Rondje langs de Onderwijsteams 

Om de verbinding binnen de medezeggenschap vorm te geven, heeft de GMR de (O)MR’en gevraagd 

of zij binnen hun OT de GMR wilden uitnodigen om daar een GMR-vergadering te houden. Bijna elk 

OT heeft hieraan gehoor gegeven.  
 
Krimpscenario's 

Ook in 2017 stond de krimp door dalende leerlingaantallen weer veelvuldig op de agenda. Mede ook 

omdat er sprake was van een gemeentelijke herindeling. Diverse keren hebben we stil gestaan bij de 

impact en wat we hiervoor als organisatie kunnen en willen. 

Ook de verdeling van de formatie en de omvang van de flexibele schil (pay-rollers) hoort hierbij.  
 
Staking 

Afgelopen jaar heeft PO-in-actie twee stakingen georganiseerd voor een lagere werkdruk bij de leer-

krachten. Beide acties heeft de GMR ondersteund.  
 
Samenwerking in de regio 

De GMR en het bestuur hebben diverse malen gesproken over samenwerking in de regio. Het meest 

concrete hierin was de intentieverklaring voor de samenwerking tussen Gearhing en Greiden. Als 

GMR hebben we hierover gesproken, ook met de GMR van De Greiden.  

De GMR van Gearhing heeft unaniem ingestemd met het voornemen om verdere samenwerking rich-

ting een fusie te onderzoeken. We hebben hierbij aangetekend dat de kroonjuwelen van Gearhing 

(leerkracht neemt zijn vak terug en werken in onderwijsteams) wel gehandhaafd moeten blijven. De 

jaarlijkse bustour was ook samen met De Greiden.  
 
Personele wisselingen 

De GMR is via de benoemingsadviescommissies betrokken geweest bij de personele wisselingen op 

het Bestuursbureau. Maar ook als GMR mochten we nieuwe leden verwelkomen en hebben we af-

scheid genomen van vertrouwde gezichten. 
 
Functies en functioneren 

Het gehele functieboek is geactualiseerd en goedgekeurd. Er zijn nu meer mogelijkheden om mensen 

bij voortduring een boeiende baan te bieden, ondermeer als excellente leerkracht. 

Ook hebben we ingestemd met het herziene integrale personeelsbeleid en de bijbehorende gesprek-

kencyclus. 
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Contact met de raad van toezicht 

Het contact met de raad van toezicht is goed. Er zijn het afgelopen jaar drie vergaderingen met de 

raad geweest, ondermeer over de beslissing om over te gaan op een éénhoofdig bestuur.  
 
Organisatie-ontwikkeling 

De GMR is door het bestuur meegenomen in de ontwikkeling van de organisatie en staat positief te-

genover de beweging naar een cyane organisatie. 

 

Evaluatie van de reorganisatie 

In het afgelopen jaar is door het lectoraat voor professionele onderwijsorganisaties onderzoek ge-

daan naar de uitwerking van de reorganisatie, het werken in onderwijsteams en vele aspecten die 

hiermee samenhangen. De GMR is en wordt hierin meegenomen. We kijken als GMR voor het ko-

mende jaar vol belangstelling uit naar een afrondende evaluatie van het traject dat we in 2012 heb-

ben ingezet. 

 
 
Iwan van Dam, voorzitter GMR 
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1 Inhoud jaarverslag 
 

Dit jaarverslag schetst de belangrijkste ontwikkelingen bij Gearhing in 2017. Het begint met een be-
schrijving van de organisatie en aansluitend wordt ingegaan op de drie speerpunten. Vervolgens be-
handelen we de kernactiviteit van de organisatie: onderwijs, kwaliteit en zorg. De evaluatie hiervan 
vormt de essentie van het jaarverslag. Aan de orde komen de resultaten die zijn behaald in het on-
derwijs, aangevuld met specifieke projecten. Ook de invulling van de leerlingenzorg wordt in dit 
hoofdstuk afgezet tegen de voornemens. 
 
Vervolgens richten wij de blik op het beleidsterrein Personeel en Organisatie. Aangezien het perso-
neelsbeleid wordt verantwoord in het bijgevoegd sociaal jaarverslag, volstaan we met een samenvat-
ting. Na dit onderdeel komen de materiële zaken aan de orde. Een belangrijk onderdeel hiervan is de 
huisvesting. Daarnaast verantwoorden we de inzet van leermiddelen en ICT middelen voor het on-
derwijs. 
 
In de hoofdstukken 7 en 8 worden de financiële effecten van het gevoerde beleid aan de hand van de 
exploitatierekening en de balans uiteengezet en stilgestaan bij de belangrijkste kengetallen. 
 
In hoofdstuk 9 wordt aandacht besteed aan de continuïteit van Gearhing, aan de risico’s waarmee de 
organisatie te maken heeft en hoe de organisatie daar mee omgaat. We sluiten af met een toekomst 
bespiegeling over de perspectieven van Gearhing, voortbordurend op het strategisch beleidsplan en 
de jaarplannen. De financiële vertaling hiervan is weergegeven in de meerjarenbegroting. 
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2 Organisatie 
 

2.1 Schets van Gearhing 

Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing is het bevoegd gezag van 25 scholen voor primair onder-
wijs, zijnde 23 openbare scholen en twee algemeen bijzondere scholen. De scholen bevinden zich in 
de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân en vanaf 1 januari 2018 komen daar de ge-
meente Leeuwarden en de nieuwe gemeente Waadhoeke bij. Het opdelen van de gemeente Lit-
terenseradiel betekent dat Gearhing met ingang van 1 januari met vier gemeenten te maken heeft in 
plaats van met drie gemeenten. 
 
Het aantal leerlingen bedroeg op 01-10-2017: 1.897 (01-10-2016: 2.036) 

Het aantal medewerkers in dienst bij Gearhing bedroeg op 31-12-2017: 187 (31-12-2016: 183) 
Het aantal medewerkers uitgedrukt in fte’s bedroeg over 2017: 148,6 (2016: 156,5) 
            
   
      
Organogram Gearhing

(O)MR

Raad van Toezicht

College van Bestuur

GMR

Onderwijsteam 1-7

 OT-directeuren

Ondersteuning

Bedrijfsvoering, ICT, 

facilitair, IB, RT, adm.

Onderwijsteams (3 tot 6 scholen)

Onderwijzend personeel

Onderwijs & Zorg

Inhoudelijke ondersteuning:

Onderwijs & Kwaliteit

Inhoudelijk Expertise: Zorg

Bestuursbureau:

P&O

Bedrijfsvoering

Financien 

Huisvesting

Secretariaat

 
 

2.2  Scholen, onderwijsteams, management, bestuur en toezicht 
Gearhing heeft 25 relatief autonome scholen die samenwerken in 7 onderwijsteams. Het college van 
bestuur en de directies van de onderwijsteams maken samen beleid en leggen dit vast in beleidska-
ders. De relatieve autonomie van de scholen heeft vooral betrekking op de twee gebieden die in sa-
menhang de kwaliteit van het onderwijs aan het kind bepalen: onderwijsontwikkeling en -uitvoering 
en personeelsmanagement. Bestuur, onderwijsteams en scholen werken vooral op deze gebieden 
samen om zo optimaal kennis, ervaringen en kwaliteiten te delen en uit te wisselen. De ontwikkeling 
en uitvoering van algemeen personeelsmanagement, financieel beleid, kwaliteitsbeleid en huisves-
tingsbeleid vindt bij Gearhing voornamelijk op centraal niveau plaats. De raad van toezicht beoor-
deelt vooraf de beleids- en planvorming en achteraf de resultaten en de geleverde inspanningen. 
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Scholen 

Bestuursnummer: 

Snekerweg 3 8701 WT Bolsward 41856

Adres Brinnr.

Onderwijsteam 1

De Wynbrekker                            57 M. Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee 12DX

Twa yn Ien                                    36 De Roede 49, 8539 SX Echtenerbrug 12MZ

De Reinbôge                                                                                       53 Broekenweg 14, 8738 RN Bantega 08CC

Onderwijsteam 2

De Pipegaal                                     127 Hearewei 1, 8711 GC Workum 11HJ

De Skulpe                                           108 Kreilerstraat 20, 8713 JB Hindeloopen 05PM

De Totem                                          87 Himmelumerdijk 2A, 8721 GT Warns     11TD

Onderwijsteam 3

It Leech                                              29 Lammert Scheltesstraat 12, 8749 GV Pingjum 09FM

De Útskoat                                        67 De Tjasker 4, 8748 DW Witmarsum 08FI

De Populier 65 Lieuwkemastraat 67, 8754 BL Makkum 10BJ

Onderwijsteam 4

De Krunenstrobbe                           33 De Krunen 1, 9023 AG Jorwert 13 GV  

It Pertoer                                           70 Bumaleane 1, 9024 ET Weidum 14 BJ

De Gielguorde                                127 Mr. Jansenstrj. 10, 9022 AN Mantgum 13 QP    

De Pikeloer                                        36 Labadistendyk 7, 8637 VJ Wiuwert 13 YA

De Fôlefinne                                      30 Rydwei 3, 9021 CT Easterwierrum 13 UP 

Dûbelspan                                         35 De Polle 2, 8635 MD Boazum 13BD   

Onderwijsteam 5

Tweespan                                        157 Betelgeuze 4, 8531 MV Lemmer 11TZ

De Meerpaal                                   165 Schokker 2, 8531 BW Lemmer 11IH

De Dam                                            38 Lennastraat 14, 8530 JZ Lemmer 10UC

Onderwijsteam 6

De Kogge                                         130 De Dassenboarch 3a, 8651 CB IJlst 08FX

De Blinker                                        94 De Blink 5, 8701 LV Bolsward 04GD

’t Hazzeleger                                     129 Siemen de Jongstrjitte 4/Postbus 9, 8560 AA Balk 04HU

Onderwijsteam 7

De Stjelp                                            36 Oan’e Kamp 6, 8834 XM  Baard 12VD

De Romte                                          38 Itingewei 2, 8735 HT Itens 13LY

It   Bynt                                86 Molepaed 21, 8831 XJ Winsum 14EL

De Opslach                                        64 Walperterwei 18, 8731 CD Wommels 14 HD

TOTAAL        1.897 

Bevoegd gezag

Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing

Scholen                                 aantal lln. 01-10-2017

 
 
Onderwijsteams en management 

De scholen zijn verdeeld over 7 onderwijsteams met een directeur en een manager bedrijfsvoering 
per onderwijsteam. De directeuren van de onderwijsteams verantwoorden zich via het principe van 
resultaatverantwoordelijk management achteraf aan het bestuur op basis van vooraf overeengeko-
men resultaten. Gearhing beheert en borgt dit door te werken met een “planning en control cyclus” 
waarin concreet en meetbaar gemaakte doelen en resultaten in een adequate rapportagesystema-
tiek worden beoordeeld. 
 
College van bestuur 

Het college van bestuur (eenhoofdig), vormt statutair het bestuur van de instelling en is daarmee het 
bevoegd gezag in de zin der wet. Het college van bestuur ontwikkelt in samenspraak met de diverse 
geledingen gezamenlijk beleid over kwaliteit van het onderwijs, leerlingenzorg, personeel en financi-
en. We werken aan een verdere professionalisering van de onderwijsorganisatie en versterking van 
de samenwerking tussen de scholen in Gearhing. Voor een aantal besluiten van het CvB is statutair 
goedkeuring van de raad van toezicht vereist.  
 
Het college van bestuur wordt ondersteund door het bestuursbureau. Dat bestaat uit een directeur 
bedrijfsvoering, een manager personeel&organisatie, een beleidsmedewerker personeel&financiën 
en onderwijs&kwaliteit en een beleidsmedewerker facilitair en huisvesting en een secretariaat.  
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Het bestuursbureau wordt op zijn beurt, met ingang van 2017, ondersteund door het administratie-
kantoor Dyade en voorheen door Helder Onderwijs. Het administratiekantoor zorgt voor het voeren 
van de financiële, personeels- en salarisadministratie, formatiebeheer en bestuur- en management-
ondersteuning. 
 
Nevenfuncties voorzitter College van Bestuur 

Jan. 2017 - heden: Adviesraad Down to Earth @school 
Sept. 2012 - heden: Board of Advice, Onderwijs initiatief McKinsey/stichting leerKRACHT 
Juni 2012 - heden: Board of Advice, Strategie Summit Onderwijs, VNU Exhibitions Europe 
Juli 2009 - heden: Associé de Baak, Leiderschapscentrum VNO-MCW 
2000   - heden: Orator: Seminars, Keynotes en Colleges 

                              Topics: Innovatie, Leiderschap, Europa 
Maart 2012 - heden: Gastdocent Hogeschool Windesheim 
 
Juli 2015 - juli 2016: Taskforce kindermishandeling, ministerie Veiligheid en Justitie, ministerie  

     VWS 
 
Raad van toezicht 
De raad van toezicht houdt toezicht op het college van bestuur. 
De positie van de raad van toezicht is: 

• toezichthouder op het bestuur 

• klankbord van het bestuur 

• werkgever van het bestuur 
 
De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur recht doet aan de volgens de statuten verleende 
opdracht. Het CvB is tegenover de stichting en tegenover derden verantwoordelijk voor het beharti-
gen van het belang van de stichting.  
In dit verslag is voorafgaand aan de inhoudsopgave een activiteitenverslag opgenomen van de RvT. 
 
Verbinding geledingen 
 
De verschillende geledingen komen op regelmatige basis samen voor overleg.  
 
De raad van toezicht komt minimaal 6 maal per jaar samen met het college van bestuur.  
 
De zeven Onderwijsteamdirecteuren komen eenmaal per maand een dag bij elkaar om met het CvB 
en de beleidsmedewerkers van gedachten te wisselen over onder meer: 

• het strategisch beleidsplan met de 3 speerpunten - samenwerking, nieuwe vormen van kennis-
overdracht en zelfmanagement van professionals  

• formatiebeleid en –beheer 

• professionalisering  

• kwaliteitsbeleid 

• financiën 
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Het directeurenoverleg heeft de volgende functies:  

• informatie-uitwisseling 

• peer to peer kennisoverdracht 

• afstemming van werkzaamheden tussen de verschillende niveaus 

• beleidsvoorbereiding 

• deskundigheidbevordering 

• visieontwikkeling 

• advisering aan het CvB 
 
Het College van bestuur komt wekelijks samen met de stafmedewerkers voor overleg over de actue-
le zaken waarbij een actielijst wordt bijgehouden en afstemming plaatsvindt over de uit te voeren 
acties. 
Uiteraard is er ook functioneel overleg van diverse functiegroepen zoals IB-ers en managers bedrijfs-
voering. 
 
Code goed bestuur 

Gearhing is lid van de brancheorganisatie voor het primair onderwijs, de PO-Raad. Zoals alle 
leden van de PO-Raad, heeft Gearhing de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs vastgesteld. In 
deze code zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders en managers 
in het primair onderwijs. De code wordt gehanteerd als leidraad. Jaarlijks wordt in dialoog 
met de raad van toezicht gekeken of de organisatie voldoet aan de in de code gestelde rechtmatig-
heid. 
 

2.3 Medezeggenschap  

Elke school heeft een medezeggenschapsraad, dit is een wettelijke verplichting. Via de MR hebben 
ouders en personeel invloed op het schoolbeleid. Deze actieve participatie van ouders en leerkrach-
ten in de beleidsvoorbereiding levert meer dialoog en draagvlak. 
Het CvB stimuleert het werken in Onderwijsteam Medezeggenschapsraden (OMR’s). Een aantal on-
derwijsteams geeft op dit niveau de medezeggenschap effectief en efficiënt vorm. De Gemeenschap-
pelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Gearhing bestaat reglementair uit zeven ouder- en zeven 
personeelsleden. De GMR heeft uit haar midden een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en pen-
ningmeester gekozen (dagelijks bestuur). De GMR vergadert maandelijks. Bij bepaling van de rol en 
status van de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad geldt het 
principe: medezeggenschap volgt zeggenschap.  
De voorzitter van het college van bestuur heeft periodiek overleg met de gemeenschappelijke mede-
zeggenschapsraad en met het dagelijks bestuur van de GMR. Het overleg met de (O)MR wordt ge-
voerd door de directeur van de betreffende onderwijsteams.  
 
In dit verslag is voorafgaand aan de inhoudsopgave een activiteitenverslag opgenomen van de GMR. 
 
2.4 Organisatie en koers 
Gearhing wil het onderwijs substantieel verbeteren. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. We 
maken de stap vooruit en investeren in mensen. 
 

Missie 

Gearhing bouwt “wegen en bruggen” voor openbare, algemeen toegankelijke en samenwerkings-
scholen. De medewerkers op de scholen realiseren hoogwaardig onderwijs.  
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2.5 Leerlingenaantallen 
Verdeling van het aantal leerlingen per onderwijsteam. 
 

REALISATIE PROG. Bijzonderheden

Brin School 2015 2016 2017 2018

08CC Bs De Rei nboge 59         61         53             51         

12DX Obs  De Wi jnbrekker 63         59         57             49         

12MZ Obs  Twa Yn Ien 59         52         36             38         

        181         172             146         138 

05PM Bs De Skul pe 104       99         108           98         

11HJ Obs  De Pi pegaa l 123       132       127           118       

11TD Obs  De Mei boom 38         87         87             76         

12MJ Obs  De Wel l e 72         66         -                -            Fus ie per 1-8-2017

        337         384             322         292 

08FI De Utskoat 72         74         67             71         

09FM It Leech 37         35         29             29         

10BJ De Popul ier 56         60         65             65         

10TG De Marnewier 21         -            -                -            Ges loten per 1-7-2016

11HL De Ops lach Arum 41         40         -                -            Fus ie per 1-8-2017

        227         209             161         165 

13BD Dubelspan 33         31         35             36         

13GV De Krunenstrobbe 36         40         33             41         

13QP De Gielguorde 129       113       127           122       

13UP De Folefinne 36         39         30             32         

13YA De Pikeloer 39         35         36             35         

14BJ It Pertoer 67         67         70             73         

        340         325             331         339 

10UC Obs  De Dam 91         73         38             18         

11IH Obs  De Meerpaa l 157       155       165           163       

11TZ Obs  De Tweespan 153       140       157           153       

        401         368             360         334 

04GD De Bl inker 99         102       94             84         
04HU Obs  It Hazzeleger 120       126       129           124       

08FX Obs  De Kogge 130       120       130           130       

        349         348             353         338 

00GU De Reinboge Kubaard 16         -            -                -            Ges loten per 1-7-2016

12VD De Stjel p 44         37         36             38         

13LY De Romte 35         33         38             38         

14EL It Bynt 104       99         86             92         

14HD De Ops lach Wommels 56         61         64             60         

        255         230             224         228 

Totaal      2.090      2.036          1.897      1.834 

LEERLINGEN PER 1-10

Totaal onderwijsteam 7

Totaal onderwijsteam 1

Totaal onderwijsteam 2

Totaal onderwijsteam 3

Totaal onderwijsteam 4

Totaal onderwijsteam 5

Totaal onderwijsteam 6
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3 Algemeen, gezamenlijk en bestuurlijk 

 

3.1 Samenwerking, intern en extern  
In 2017 heeft Gearhing nader inhoud gegeven aan het strategisch speerpunt samenwerking. Zowel 
intern als extern. 
 
Interne samenwerking heeft vorm gekregen door op iedere Gearhing school weer meer in te zetten 
op samenwerking tussen leerkrachten onderling op de scholen. Met name op inhoud, door met en 
van elkaar te leren, zoals gezamenlijke lesvoorbereiding en lesbezoeken bij elkaar. De uitrol over alle 
scholen van Gearhing van de methodiek van stichting leerKRACHT speelt hier methodisch op in. 
Kennisdeling, van en met elkaar leren, krijgt ook steeds meer vorm in de bijeenkomsten van de on-
derwijsteams, waar de scholen van ieder onderwijsteam periodiek bij elkaar komen. 
 
Daarnaast is er verder inhoud gegeven aan de samenwerking door de Interne Begeleiders in een IB 
netwerk. Hetzelfde geldt voor de managers bedrijfsvoering. 
De locatiecoordinatoren van de scholen hebben elkaar periodiek ontmoet bij de opleiding Transacti-
onele Analayse (TA), die in company is georganiseerd. 
Er is een opleiding gestart waarin voor ieder onderwijsteam een ICT coach is opgeleid. De opleiding is 
in company gegeven. Begin 2018 zijn de ICT coaches afgestudeerd. 
 
Externe samenwerking is gerealiseerd in LeerMeer, waarin Gearhing met andere besturen uit de re 
gio een opleidingsaanbod voor de gezamenlijke leerkrachten realiseert. Cursussen en workshops van 
LeerMeer worden gegeven door medewerkers van de aangesloten stichtingen zelf, die hun expertise 
delen. 
 
In november vond de twee jaarlijkse Gearhing dag plaats in de schouwburg van Sneek. Deze keer 
werd de dag samen met CBO de Greiden georganiseerd. Personeel en bestuur van beide stichtingen 
waren aanwezig. Evenals een afvaardiging van de raad van toezicht van Gearhing en de gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Het thema van de dag was Wat Telt Echt? 
 
Met schoolbestuur Odyssee en de Opbouw vormt Gearhing samen het bestuur van het Expertisecen-
trum in Sneek. Het aanbod betreft ondersteuning en het doen van onderzoeken in het kader van 
Passend Onderwijs. 
 
Augustus 2017 is Gearhing school de Opslach in Arum gefuseerd met de christelijke De Greiden 
school in Arum en vormt nu een samenwerkingsschool, onder de vlag van CBO de Greiden. 
Ook in augustus 2017 is Gearhing school de Welle in Koudum, gefuseerd met de school aldaar van 
christelijk schoolbestuur Nijegaast. Ook hier is een samenwerkingschool gerealiseerd binnen Nije-
gaast. 
Op lokaal niveau zijn in 2017 in Wommels en Witmarsum verkenningen met de christelijke buurscho-
len resorterend onder schoolbestuur De Greiden gevoerd, om ook daar te komen tot samenwerking-
scholen. Bestuur en ouders van de christelijke scholen staan echter (nog) niet open voor intensievere 
samenwerking met de Gearhingscholen. 
 
In juli 2017 is er een intentieverklaring getekend tussen de besturen van Gearhing en de Greiden om 
formeel te gaan onderzoeken of een bestuurlijke fusie tussen beide besturen een kans van slagen 
heeft. De GMR van Gearhing heeft hiermee ingestemd, de GMR van de Greiden met enige voorbe-
houden. De eerste besprekingen, die plaats vonden aan het begin van het nieuwe schooljaar 
2017/2018, hebben helaas geen positief resultaat opgeleverd. 
Met schoolbestuur Odyssee zijn de bestuurlijke contacten voortgezet en uitgebreid. De bestuurder 
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van Odyssee is betrokken bij de besprekingen van Gearhing met de Greiden. 
 

3.2 Nieuwe vormen van kennisoverdracht en ICT/PR, communicatie en informatie  

Het aanstellen in 2016 van een innovatiefunctionaris heeft geresulteerd in meerdere opbrengsten. 
Er is pop up beleid ontwikkeld. Hierbij kan iedereen in de Gearhing organisatie met een initiatief of 
idee komen, dat vervolgens tot beleid leidt dat niet via de klassieke top down route gestalte krijgt. 
De komende nieuwe privacy wetgeving is ook opgepakt en een plan van aanpak wordt ontworpen 
(waarbij gekeken wordt of dit mogelijk met andere schoolbesturen in de regio vorm kan krijgen). 
 
De digitale community ‘GearQuest’ is in 2016 op drie pilotscholen verder ontwikkeld en dusdanig ge-
bruiksklaar en stabiel gemaakt dat begin 2018 met opschaling naar andere scholen begonnen kan 
worden. Twee leerkrachten die vanaf het eerste uur betrokken zijn bij GearQuest zijn (in deeltijd) 
aangesteld als projectleiders en gaan de kar verder trekken. De voortgang wordt gedeeld met de in-
novatiefunctionaris. 
 
Op diverse scholen van Gearhing worden onderwijskundige innovaties ontwikkeld, bijvoorbeeld 
rondom het thema gepersonaliseerd leren.  
De drie scholen van onderwijsteam 6 (in Balk, Ijlst en Bolsward) zijn in 2017 alle drie Dalton gecertifi-
ceerd.  
 

Internationalisering 

Gearhing heeft vooralsnog geen beleid op internationale samenwerking of andere vormen van inter-
nationalisering. 
 

3.3 Zelfsturing van professionals, de leraar zijn vak terug  
In 2017 heeft een verdere verdieping plaatsgevonden van het speerpunt ‘de leraar neemt zijn vak te-
rug’, oftewel de betere positionering van de professional als spil van het primair proces. 
Peer review is hierbij een belangrijk uitgangspunt. 
Er is vooral ingezet op de randvoorwaarden. Het werken met st. LeerKRACHT is hierboven al geme-
moreerd. 
Het eerder genoemde pop up beleid geeft leerkrachten meer directe invloed op het beleid. 
In 2017 hebben in het kader van de gesprekkencyclus, alle OT directeuren een professioneel 360 
graden feedback traject volgens de A&A methodiek afgelegd.  
Door deze nieuwe vorm in de gesprekkencyclus krijgen medewerkers meer regie over hun eigen 
ontwikkeling en ligt eigenaarschap over het functioneren dichter bij de professional. 
 
Ook is in 2017 aandacht gegeven aan scholing gericht op onderlinge communicatie, in de vorm van 
transacionele analyse (TA). 
 
De deelname aan het longitudinaal promotieonderzoek van het Stenden Lectoraat Professionele On-
derwijsorganisaties, is gecontinueerd. Het onderzoek moet validatie opleveren mbt het strategische 
speerpunt ‘de leraar neemt zijn vak terug’. 
 
 

3.4 Toekomstige ontwikkelingen  
In 2018 zal gericht ingezet gaan worden op de transitie van de organistie van een klassieke inrichting, 
volgens het ‘Hark’-organogram, naar een organisatie waar eigenaarschap daadwerkelijk laag in de 
organisatie is belegd, de netwerkorganisatie. 
In 2018 zal de zoektocht naar intensievere samenwerking met andere besturen (onder meer de Grei-
den en Odyssee) in de regio worden geïntensiveerd.  
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4 Onderwijs, kwaliteit en zorg 
 

4.1 Leerlingzorg en passend onderwijs 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland  

In Friesland is één groot samenwerkingsverband gevormd, Passend Onderwijs PO Friesland 21.01. 
De besturen van Odyssee (openbaar onderwijs Sneek), De Opbouw (Jenaplanschool Bolsward) en 
Gearhing werken samen op het gebied van zorg aan kinderen in de Stichting Expertisecentrum Pas-
send Onderwijs Zuidwest Friesland. 
 
Organisatie expertisecentrum 

De Gearhingscholen maken gebruik van het expertisecentrum van het samenwerkingsverband van 
Gearhing, Odyssee en Opbouw.  
Alle experts uit het samenwerkingsverband zijn in kaart gebracht; samen vormen zij het expertise-
centrum. Scholen dienen hulpvragen in bij de zorgcoördinator. Hij geeft vervolgens aan welke expert 
zal worden ingezet. 
Het samenwerkingsverband heeft een budget aan trekkingsrechten per schooljaar begroot, waarvan 
de scholen uit het Samenwerkingsverband gebruik maken voor specifieke zorg.  
Om de kinderen beter te begeleiden of om de kinderen directe hulp te verlenen is gebruik gemaakt 
van: 

• Kindercoach  

• Dyslexiespecialist  

• Creatieve therapie  

• Rots en water training  

• Ambulante begeleiding  

• Sociale vaardigheidstraining  

• Plusklas voor hoogbegaafden 

• Rekenspecialist 

• Ambulante begeleiding cluster 3 

• Motorische Remedial Teaching 
 
Zorg binnen Gearhing 

Gearhing heeft een eigen orthopedagoog in dienst.  
Zij voert CLB gesprekken met IB-ers en leerkrachten en voert psychologisch onderzoek uit. 
Zij is verder: 

- zorgcoördinator voor de Gearhing scholen.   
- lid van Zorg- en Adviesteam. 
- lid van de Commissie van Toelaatbaarheid (CVT), die besluit of de leerling toelaatbaar is op 

het SBO. 
- lid van bezwaarcommissie. Ouders kunnen bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie, als ze 

het niet eens zijn met het advies van de basisschool naar welke vorm van voortgezet onder-
wijs hun kind zal gaan. 

- lid van netwerk van de intern begeleiders.  
De orthopedagoog rapporteert regelmatig aan de voorzitter van het college van bestuur van Gear-
hing. 
 
Gearhing heeft een gedragsdeskundige in dienst. Zij helpt leerkrachten met begeleiding van kinderen 
met gedragsproblemen en effectief omgaan met probleemgroepen. Ook wordt ze ingezet voor “kids 
skills”, om kinderen meer vaardigheden aan te leren zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen. 
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Lichte ondersteuning: 

Alle scholen hebben een schoolontwikkelingsprofiel opgesteld, waarin staat welke extra zorg zij aan 
kinderen kunnen geven en waar de teams zich de komende jaren verder in gaan bekwamen. 
Bij zorgvragen doen de scholen een beroep op de orthopedagoog van Gearhing. De scholen in de 
gemeente Littenseradiel doen een beroep op de orthopedagoog van schoolbegeleidingsdienst Cedin. 
Deze gemeente subsidieert de onderzoeken en CLB via Cedin. Een ambulante begeleider van het 
Spectrum wordt in Littenseradiel ingezet voor extra begeleiding van leerkrachten bij vragen op leer-
gebied. 
Scholen kunnen een beroep doen op het expertisecentrum voor kortdurende extra ondersteuning 
aan de leerling of begeleiding van de leerkracht. 
 
Zware ondersteuning: 
Als leerlingen meer zorg nodig hebben dan de leerkracht kan bieden, kan er zware ondersteuning in-
gezet worden. Hiervoor is een onderzoek van een orthopedagoog nodig. De school stelt een Ontwik-
kelings Perspectief op (OPP), waarin staat wat de onderwijsbehoefte van deze leerling is, welke extra 
hulp nodig is en hoe deze wordt ingezet. Overeenstemming met de ouders is vereist. In 2017 is voor 
26 leerlingen extra zorg ingezet.  
 
De gedragsdeskundige van Gearhing begeleidt de leerkracht bij zorgvragen die met gedragsproble-
matiek hebben te maken.  
Kinderen met een cluster 1 (slechtziend) of 2 (gehoor en taal) indicatie worden extra begeleid door 
Visio of Kentalis. Tevens begeleiden zij de leerkrachten van deze kinderen. 
De extra onderzoeken, leerlingbegeleiding en leerkrachtondersteuning hebben ertoe geleid dat er 
vroegtijdig extra hulp wordt ingezet en de kinderen passend onderwijs kunnen krijgen op de eigen 
school, waardoor er minder verwijzingen zijn naar het Speciaal Onderwijs. 
 
Intern zorgoverleg (IZO) 
Voor een combinatie van schoolinterne en schoolnabije hulpvragen kan de leerling worden inge-
bracht in het IZO (Intern Zorgoverleg). Hierin werken de jeugdverpleegkundige en de schoolmaat-
schappelijk werker samen met de intern begeleider van de school. De jeugdverpleegkundige en de 
schoolmaatschappelijk werker zorgen voor laagdrempelige en snelle hulp voor het kind (en het gezin: 
ouders en eventuele broertjes en zusjes). Als het nodig is, leiden zij hen door naar beter passende 
hulp. Daarnaast denken ze mee over de gevolgen van afwijkend gedrag voor de andere kinderen in 
de groep. Ook geven zij de leerkracht gerichte handelingsadviezen over hoe hij daar (beter) mee om 
kan gaan. Zo kunnen op het niveau van de school al veel vragen en problemen bij leerlingen/ouders 
verhelderd en aangepakt worden. 
 

Zorg en Advies team (ZAT) 

Soms ontstaan er vermoedens dat er specialistische hulp, jeugdzorg en/of speciaal onderwijs nodig 
is. Bij deze, veelal complexere   problemen wordt het Zorg- en Adviesteam ingeschakeld (ZAT). 
Het ZAT is een structureel multidisciplinair team. Er is één ZAT voor alle scholen van Gearhing, Odys-
see en Opbouw. In het ZAT werken de volgende professionals samen: een jeugdarts van de GGD, een 
gedragsspecialist, een orthopedagoog, zorgcoördinator van het expertisecentrum en ambulant bege-
leider van ZMLK en SBO.  Afhankelijk van de problematiek kan het ZAT specifieke deelnemers uitno-
digen: leerplichtambtenaar, politie, MEE, schoolmaatschappelijk werk of onderwijsbegeleidings-
dienst.  
De intern begeleider van de aanmeldende school brengt de leerling in, na toestemming van de ou-
ders. Het ZAT adviseert school en ouders welke passende zorgmogelijkheden er zijn. Dit jaar zijn er 
acht bijeenkomsten van het ZAT geweest. Het ZAT heeft ervoor gezorgd dat de aangemelde kinderen 
passende zorg krijgen. 
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Netwerk intern begeleiders. 
Alle intern begeleiders (ib’er) nemen deel aan de netwerk/scholingsbijeenkomsten van het ib-
plusnetwerk van Gearhing. Er zijn vijf bijeenkomsten geweest.  
De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: 

- Functiebeschrijving Ib-er 
- Intern zorgdocument 
- Nieuw inspectiekader 
- Nieuw kleuterbeleid van ministerie 
- Expliciete directe instructie 
- Kinderen met trauma 
- Rekenmuurtje 
- Informatie over KIES door KIEScoaches 

 
 

4.2 Kwaliteitszorg, -ontwikkeling en borging 
Onderwijskwaliteit 

De Gearhingscholen staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en nemen daarbij het unieke van 
elk kind als uitgangspunt. Binnen de onderwijsteams is de directeur eindverantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het onderwijs en de realisering van hoogwaardig onderwijs. De onderwijsontwikkelin-
gen die gerealiseerd worden binnen een onderwijsteam, zijn beschreven in het ambitieplan. De ge-
wenste scholing staat beschreven in het scholingsplan. Het ambitieplan en scholingsplan zijn vertaald 
naar één integrale exploitatiebegroting en één gezamenlijk formatiebudget per onderwijsteam. De 
voorzitter van het college van bestuur en directeuren bespreken meerdere keren per jaar de kwali-
teit van het onderwijs en de zorg, waarbij ook wordt gekeken naar de gerealiseerde onderwijsont-
wikkelingen. Deze gesprekken maken deel uit de van de planning & control cyclus, waarbij we een 
set indicatoren gebruiken. Deze set van indicatoren biedt voldoende sturing om in gesprek te gaan 
over de kwaliteit van het onderwijs, maar zullen verder moeten worden ontwikkeld. We sluiten meer 
aan bij de visie van Gearhing, door namelijk daar waar het goed gaat, de scholen meer de ruimte te 
geven in de schoolontwikkeling. Daar waar zorg is over de kwaliteit van het onderwijs, vindt er inten-
sievere monitoring plaats. De interne audits hebben een stevige positie gekregen in de cyclus van 
planning en control.  
 

Op stichtingsniveau worden de tussen- en eindopbrengsten van de leerlingen twee keer per jaar ge-
evalueerd. Wanneer de tussenopbrengsten onvoldoende zijn of wanneer de eindopbrengsten onder 
druk staan, wordt een gesprek gevoerd met de directeur over de maatregelen die genomen zijn in 
het onderwijsteam. Bij grote zorg over de opbrengsten en de kwaliteit van het onderwijs wordt een 
interne audit uitgevoerd.  
 
In 2017 zijn er drie interne audits uitgevoerd. De audit is uitgevoerd omdat op die scholen een in-
spectieonderzoek gepland is. De audits zijn besproken met het team en het management. Dit gaf de 
teams voldoende handvatten voor verbetering die in verbeterplannen worden beschreven 
 

Een van de scholen is extra ondersteund omdat de school een aangepast arrangement zeer zwak had 
gekregen. De school heeft deze middelen ingezet voor ondersteuning in de klas en extra ondersteu-
ning IB om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Begin 2018 heeft de inspectie deze school als vo-
loende beoordeeld en de verwachting is dan ook dat de school in 2018 weer in het basisarrangement 
valt. 
 



Jaarverslag Gearhing 2017 

20 

 

4.3 Evaluatie onderwijskwaliteit  
De directeuren verantwoorden zich jaarlijks over de kwaliteit van het onderwijs door de evaluatie- en 
toekomstgesprekken. Naast informele gesprekken, vindt er twee keer per jaar een formeel gesprek 
plaats. Waarbij het tweede gesprek in gezamenlijkheid wordt gedaan, namelijk CvB, directeuren en 
beleidsmedewerkers. Er is gesproken over de ontwikkeling van onderwijsteams, personele zaken, de 
kwaliteit van het onderwijs en de financiële realisering. Ook kwamen de risico’s in de kwaliteit van 
het onderwijs aan bod. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat vooral de ontwikkeling van een 
professionele cultuur en de verbetering van de leerkrachtvaardigheden speerpunten zijn binnen 
teams. Alle scholen werken ieder aan de eigen onderwijsontwikkeling. Dat is per school verschillend. 
Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van het begrijpend lezen, het werken vanuit kinddoelen, aan-
schaf van nieuwe methoden voor verschillende vakken, vereenvoudigen van de zorg.  
 
De opbrengsten (resultaten, scores, etc.) vormen één van de indicatoren waarmee de kwaliteit van 
de scholen wordt bewaakt. In het kader van onze maatschappelijke opdracht wordt in het openbaar 
verantwoording over deze opbrengsten afgelegd. Gearhing stelt zich ten doel dat alle scholen mini-
maal het basisarrangement van de onderwijsinspectie hebben. Dat is in 2017 op één school na gerea-
liseerd, zoals in onderstaande tabel is af te lezen. It Leech had in 2017 een aangepast arrangement 
en was zeer zwak. Er is een verbeterplan opgesteld voor deze school. Het verbeterplan heeft er mede 
toe geleid dat de inspectie begin 2018 It Leech als voldoende heeft beoordeeld. De Wynbrekker had 
een aangepast arrangement zwak. Daar is stevig ingezet op het verbeteren van de onderwijskwaliteit 
en het verbeteren van de resultaten en dat heeft geresulteerd dat de school binnen een jaar weer 
het basisarrangement toegewezen heeft gekregen.  
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Wanneer we naar onderstaande tabel kijken, is een positieve ontwikkeling te zien in de gemiddelde 
scores op de eindtoets. Het aantal scholen met een gemiddelde score op de eindtoets onder de in-
spectienorm daalt. Namelijk van 8 scholen in 2015 naar 5 scholen in 2016 en 4 scholen in 2017.  
 

Toetsscores eindtoets 2016/2017 

B  bovengemiddeld: op of boven de bovengrens 

G  gemiddeld: op of boven de ondergrens en onder de bovengrens 

O  ondergemiddeld: onder de ondergrens 

   2017 2016 2015 Arrangement 

OT 1          

Reinbôge B  O G B Basisarrangement 

Twa yn ien  B O B Basisarrangement 

De Wynbrekker  B O O Basisarrangement 

OT 2        

De Pipegaal  B B B Basisarrangement 

De Meiboom  B O B Basisarrangement 

De Skulpe  O G B Basisarrangement 

De Welle  X G B Basisarrangement 

OT 3       

It Leech  O O G Aangepast arrangement, zeer zwak 

De Opslach A  X G B Basisarrangement 

De Utskoat  G G G Basisarrangement 

Populier  B G G Basisarrangement 

OT 4       

Dûbelspan  O G O Basisarrangement 

De Fôlefinne  B G B Basisarrangement 

De Gielguorde  G G O Basisarrangement 

De Krunenstrobbe  G G O Basisarrangement 

It Pertoer  B B B Basisarrangement 

De Pikeloer  B G B Basisarrangement 

OT 5       

De Meerpaal  G G B Basisarrangement 

De Dam  B G O Basisarrangement 

Tweespan  B G O Basisarrangement 

OT 6       

De Blinker  B G O Basisarrangement 

t Hazzeleger  B G B Basisarrangement 

De Kogge  B G O Basisarrangement 

OT 7       

De Stjelp    B O G Basisarrangement 

De Romte  B G B Basisarrangement 

It Bynt  G G B Basisarrangement 

De Opslach W  G G G Basisarrangement 
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Klachten 

Afhandeling van klachten vindt plaats volgens de vastgestelde klachtenregeling. De klachten worden 
op schoolniveau geregistreerd. In het jaar 2017 is een formele klacht ingediend bij de geschillen-
commissie. Deze klacht is niet ontvankelijk verklaard en niet ingediend bij de landelijke klachten-
commissie. De vertrouwenspersoon voor ouders is twee maal ingeschakeld op verzoek van ouders. In 
die gesprekken hebben ouders en school een oplossing gevonden en kwam het niet tot een formele 
klacht. In 2017 hebben 4 medewerkers een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon voor het per-
soneel. In twee gevallen ging het om advies over communicatie met ouders, in de andere twee geval-
len is gesproken over arbeidsinhoudelijke ongewenste en onduidelijke situatie. In beide gevallen zijn 
tips gegeven over het bespreekbaar maken van de situatie. 
 
Toegankelijkheid  

Gearhing heeft de afspraken over toelating van leerlingen vastgelegd in het toelatingsbeleid. Uit-

gangspunt is dat wij alle leerlingen toelaten. Er zijn situaties waarin de directeur de beslissing neemt 

om een aangemelde leerling niet toe te laten op de school. Wij gaan niet tot toelating over: 

- Als de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, in het schoolon-

dersteuningsplan beschrijven scholen welke zorg zij kunnen bieden aan leerlingen met een speci-

fieke onderwijsbehoefte; 

- Bij ernstige verstoring van de openbare rust en orde, wanneer de veiligheid in het geding is en 

wanneer het leerproces te ernstig wordt verstoord. Dit kan zowel komen door gedrag van een 

leerling als van een ouder;  

- Wanneer ouders/verzorgens het onderling niet eens zijn met de inschrijving van het kind.Dit be-

leid zal in 2017 worden geevalueerd. 
 
Het is in 2017 nauwelijks voorgekomen dat wij leerlingen niet hebben toegelaten. In een enkel geval 
is toelating niet gebeurt omdat het kind meer zorg nodig had dan de school kon bieden. In dat geval 
is in goed overleg gezocht naar een vervangende school.  
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5 Personeel 
 

5.1 Kwantitatieve personeelsgegevens 
 

FTE-verbruik in 2017 

De inzet van medewerkers drukken we uit in fte’s (fulltime equivalent). Eén fte is evenveel als één 
volledige baan. Op welke wijze vergelijken we de begrote inzet van medewerkers en de werkelijk in-
gezette hoeveelheid medewerkers? We nemen naast het fte-verbruik uit het salarissysteem RAET 
ook de tijdelijke aanstellingen via payroll mee. 
 
In onderstaand tabel en grafiek totaliseren we het personeel in dienst van Gearhing en payroll inclu-
sief Bapo. Het blijkt dat over 2017 gemiddeld 1,65 fte minder is ingezet dan begroot. Dat is een afwij-
king van 1,0% van de begroting.  
 
FTE verbruik in 2017 Begroting 2017 Realisatie 2017 Verschil

0020 BSM (RAET) 124,5718           120,7042           3,8676              

0020 BSM vervanging (RAET) 6,6500              5,7097              0,9403              

0030 GPB (RAET) 5,7012              4,3826              1,3186              

0040 ABB (RAET) 5,3702              5,6843              0,3141-              

0010 OT/Schoonmaak (RAET) 0,4837              0,7741              0,2904-              

0050 Interne Vervangingspool (RAET) 2,2000              3,0622              0,8622-              

Totaal FTE RAET 144,9769         140,3171        4,6598             

0020 BSM (payroll) 18,3077             24,2636             -5,9559              

0030 GPB (payroll) 1,7147               0,2844               1,4303               

0040 ABB (payroll) -                0,1250               -0,1250              

0010 OT/Schoonmaak (payroll) 2,1092               0,4667               1,6425               

Totaal FTE payroll 22,1316            25,1397           -3,0081            

Totaal FTE AFAS en Payroll 167,1085          165,4568         1,6517              

Verschil is begroting - realisatie  
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Gemiddeld samengevoegd fte-verbruik van personeel in loondienst bij Gearhing en payroll in 2017 
over de verschillende categorieën (inclusief overgangsrecht bapo). 
 
FTE 2017 Begroting 2017 Realisatie 2017 Verschil

0020 BSM 149,53               150,68               -1,15                 

0030 GPB 7,42                  4,67                  2,75                  

0040 ABB 5,37                  5,81                  -0,44                 

0010 Onderwijs Team 2,59                  1,24                  1,35                  

0050 Interne Vervangingspool 2,20                  3,06                  -0,86                 

Totaal Gearhing en payroll 167,11              165,46             1,65                   
 
Realisatie fte verbruik 2017 naar functiecategorie personeel in loondienst van Gearhing en payroll. 
 
Realisatie FTE 2017 0020 BSM 0030 GPB 0040 ABB 0010 OT 0050 Int. V.P. Totaal

DIR 10,7266             1,2868               2,9891               -                -                15,0025             

OP 127,6537           2,4480               -                0,6508               3,0622               133,8147           

OOP 12,2972             0,9322               2,8202               0,5900               -                16,6396             

Totaal Gearhing en payroll 150,6775          4,6670             5,8093              1,2408              3,0622              165,4568           
 
Leerkracht – leerlingratio  
 
Leerkracht-leerlingratio 2014 2015 2016 2017

Ratio -leerkracht - leerling 17,84    17,90    18,20    18,90     

Aantal leerlingen 7/12 en 5/12 2.164    2.129    2.068    1.978     

Aantal fte's inzetbaar 121,30  117,59  113,90  104,66   

Inzet lesgevend Onderwijs Personeel

Inzet OP/OOP (4004, 4020)minus natuurlijk verloop 104,39  104,24  99,60    96,17     

inzet payroll 16,91    13,35    14,30    8,49       

Totale inzet OP/OOP en payroll 121,30 117,59 113,90 104,66  

Minimale inzet payroll schoolformatie 7% 13,9% 11,4% 12,6% 8,1%  
 

 

De leerkracht-leerlingratio is gebaseerd op het gemiddelde lesgevende fte-verbruik over 2017 en het 
gemiddelde aantal leerlingen over dat jaar. De conclusies: 

• het werkelijk aantal leerlingen daalt per oktober 2017 ten opzichte van oktober 2016 met 139 
leerlingen, dit is 6,8% 

• het gemiddeld aantal leerlingen daalt in 2017 ten opzichte van 2016 met 90, dit is 4,3% 

• het gemiddeld aantal fte’s OP daalt in 2017 ten opzichte van 2016 met 3,4, dit is 3,4%. 

• het aantal leerlingen per fte stijgt in 2017 ten opzichte van 2016 met 0,7 dit is 3,7% 

• het aantal leerlingen per netto fte is in 2017 gemiddeld 18,9 
 
Kengetallen zoals het ziekteverzuim, gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) en leerlingenaantallen wor-
den nader besproken in paragraaf 5.3 en in het sociaal jaarverslag 2017. 
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5.2 Personeelsvoorzieningen  

 
Gezamenlijk vervangersbureau en It Ferbiningspunt. 

Samen met het Scholennetwerk de Basis en Stichting Primus te Oudeschoot organiseert Gearhing de 
vervanging van afwezig personeel, vanuit een gezamenlijk vervangersbureau. Elke drie maanden vin-
den intakegesprekken plaats met nieuwe invalkrachten. Directeuren monitoren deze aspirant-
medewerkers met een beoordelingssystematiek.  
 
Per 1 juli 2016 werd voor het basisonderwijs de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) operationeel. 
Dit betekent o.a. dat de ketenbepaling van kracht wordt: na 6 maal een kort contract (invalwerk) 
heeft de invalkracht recht op een benoeming voor onbepaalde tijd. Dit heeft dus grote gevolgen voor 
de kortdurende vervanging en kan leiden tot grote financiële risico’s voor Gearhing, (teveel perso-
neel). 
 
Om de nadelige consequenties van de WWZ te tackelen, werkt Gearhing samen met omringende 
schoolbesturen en is tot een boven bestuurlijk, regionaal en denominatie-overstijgend vervangings-
bureau gekomen: It Ferbiningspunt. Het komt erop neer dat alle deelnemende schoolbesturen eigen 
invalkrachten in dienst nemen (de poolers) en deze ook ter beschikking stellen van andere schoolbe-
sturen, indien nodig. 
Gaandeweg 2017 lijkt er een tekort te ontstaan aan invalkrachten. De WWZ is hier mede debet aan: 
steeds meer invallers haken af of moeten een half jaar ‘in de wacht’ omdat de schoolbesturen naast 
het inzetten van eigen poolers niet nog meer risico’s kunnen en willen dragen.  
 
Naast een samenwerking op het gebied van vervangers, is eind 2017 gestart met een samenwerking 
om de instroom van herintreders en zij-instromers te realiseren. Bij deze samenwerking zijn Gear-
hing, 4 besturen en de NHL/Stenden betrokken.  

 
Werkgelegenheidsbeleid 

Om gedwongen ontslagen te voorkomen, heeft Gearhing Werkgelegenheidsbeleid geformuleerd. 
Gearhing hanteert een vacaturestop. Er is een afnemende behoefte aan personeel vanwege de da-
ling van het aantal leerlingen en teruglopende inkomsten. Alleen op deze wijze kan Gearhing het 
werkgelegenheidsbeleid voor haar eigen personeel op verantwoorde wijze uitvoeren. De vacatures 
vullen we in met tijdelijke aangestelde medewerkers via payroll. Jaarlijks wordt bekeken in hoeverre 
er ruimte is voor uitbreiding van benoemingen voor onbepaalde tijd.  
 
Flexibele schil 

In 2017 omvat de flexibele schil in het personeelsbestand gemiddeld circa 25 fte. Voor payroll werkt 
Gearhing samen met Roler. Payrollers zijn in dienst van Roler. De dienstverlening richt zich op het in-
vullen van extern juridisch werkgeverschap voor payroll-medewerkers. Gearhing is opdrachtgever en 
Roler de werkgever. Voor payrollers geldt zo veel mogelijk de CAO-PO. Ook de salariëring en pensi-
oenvoorziening zijn voor hen conform wat geldt voor medewerkers bij Gearhing. Jaarlijks wordt be-
keken in hoeverre er ruimte is voor uitbreiding van benoemingen voor onbepaalde tijd. Op basis van 
vastgestelde criteria stromen payrollers dan door naar een betrekking van onbepaalde tijd. 
 
Begin 2017 is circa 7,5 Fte aan payrollpersoneel na een beoordelingstraject voorgedragen voor een 
benoeming voor onbepaalde tijd, hetgeen in maart 2017 is geëffectueerd.  
 
Mobiliteit en overplaatsing 

Jaarlijks kunnen medewerkers hun schoolloopbaanwensen kenbaar te maken. Bijvoorbeeld de wens 
om op een andere school te werken, in een ander onderwijsteam of veranderingen in de werktijds-
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factor. Het valt op dat veranderen van school in het eigen onderwijsteam toeneemt. Een kleinere 
groep kiest voor mobiliteit naar een ander onderwijsteam. Van (gedwongen) overplaatsing is slechts 
incidenteel sprake, bijvoorbeeld na het sluiten of fuseren van een school. 
Er is bij Gearhing nauwelijks sprake van het werken bij een andere werkgever. Veelal is de eerste stap 
op basis van een detacheringscontract. Gearhing werkt daar waar nodig 2 jaar aan mee, daarna zal 
de medewerker een definitieve keus moeten maken.  

 
Ontwikkelingen in het management en bestuursbureau 

Tot 1 augustus 2017 is er voor Onderwijsteam 3 in verband met een vacature van de directeur een 
interim-directeur ingezet. Deze directeur is na de interim-periode in dienst gekomen voor onbepaal-
de tijd. 
Door het vertrek van de manager P&O, die door een interne kandidaat is opgevolgd, is er op het be-
stuursbureau geanticipeerd op de krimp. Er is een nieuwe beleidsmedewerker aangenomen voor het 
beleidsterrein onderwijs & kwaliteit. 

 

5.3 Ziekteverzuim, arbobeleid 
Gearhing neemt verzuimbeleid uiterst serieus. Als goed werkgever proberen wij uitval te voorkomen 
en preventief met medewerkers in gesprek te gaan, ook met zorg voor gezondheid en welzijn. Een 
hoog verzuim is een hoge kostenpost, naast het ongemak dat verzuim met zich meebrengt. Een hoog 
ziekteverzuim kan een indicatie zijn voor verstoringen in de werkomgeving, werkomstandigheden of 
een disbalans tussen werk en prive.  
Belangrijke onderdelen van de aanpak van het ziekteverzuim zijn: 

• de-medicalisering van ziekteverzuim; 

• arbeidsdeskundige in eerste lijn; 

• arbeidsdeskundige als coach en critical friend, kritisch meekijken en coachen van directeuren 
bij het voeren van verzuimgesprekken; 

• digitaal volgsysteem voor P&O, directeuren en de Arbo-dienst; 

• eigen regiemodel (directeuren als casemanager); 

• open spreekuur van de arbeidsdeskundige; 

• aandacht voor preventieve maatregelen zoals coaching of ondersteuning van medewerkers 
op andere terreinen. 

 
Arbo-dienstverlening 

Samen met de Basis en Primus had Gearhing een contract met Zorg van de Zaak. Per 2017 is Gear-
hing zelfstandig door met Zorg van de Zaak tegen de zelfde condities. 
 

Doelstelling 

Het gezamenlijk doel van Gearhing en Zorg van de Zaak is om het ziekteverzuim terug te dringen met 
1% per jaar, zo lang het verzuimpercentage niet onder de 6% is gedaald.  
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Ziekteverzuimcijfers 2015 2016 2017

Gearhing 6,90% 6,50% 5,93%

Payroll 3,73% 3,13% 0,39%

Totaal 6,35% 5,85% 5,03%  
 

Samenvatting Gearhing 2017

Verz.perc. Gearhing 5,93

Verz. perc. t/m 1 jr 5,37

Verz. perc. 1-2 jr 0,69

Gem. verz. duur (dgn.) 35,27

Meldingsfrequentie 0,67

Perc. nulverzuim WTF 50,3

Perc. nulverzuim mdw. 57,49

Aanta l  ziekmeldingen 10,75

Aanta l  hers teldmeld. 11,5

Aanta l  medewerkers 198,5

Tota al  WTF 129,06  
 
Analyse 

Het ziekteverzuim over 2017 laat een dalend verloop zien waardoor het ziekteverzuim op 5,93% uit 
komt. Wanneer het ziekteverzuimpercentage wordt gecombineerd met de payrollaanstellingen (ziek-
teverzuimpercentage 0,39%) dan is het samengestelde gewogen ziekteverzuimpercentage voor 
Gearhing 5,03%. In 2016 is het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 5,85%. 
De ziekmeldingsfrequentie is 0,67 wat wil zeggen dat de gemiddelde medewerker zich minder dan 1 
keer per jaar ziek meldt. De gemiddelde ziekteverzuimduur is 35 dagen. Een kleine groep medewer-
kers veroorzaakt een groot deel van het ziekteverzuimpercentage.  
Circa 57% van alle Gearhing medewerkers heeft in 2017 niet verzuimd. 
 

Conclusies 

Het doel van de 1% verzuimreductie per jaar ten opzichte van het ziekteverzuimpercentage van 2010 
(10,02%) tot een aanvaardbaar ziekteverzuimpercentage van 6% is nagenoeg gehaald. In 2017 is het 
verzuim gemiddeld 5,03% Het ziekteverzuim wordt voornamelijk veroorzaakt door factoren als lang-
durige ziekte van medewerkers.  
Ongeveer 2/3 deel van het ziekteverzuim is lang tot zeer lang. Het kortdurend ziekteverzuim ligt de 
laatste jaren stabiel op ongeveer 15% van het totale ziekteverzuim.  
 

5.4 Vervangingsfonds, Participatiefonds en ERD 

 
Vervangingsfonds 

Met ingang van januari 2017 is Gearhing Eigen Risico Drager (ERD) geworden en is derhalve niet 
meer aangesloten bij het Vervangingsfonds voor ziektevervanging. Bij volledige ERD is er nog wel een 
verplichting tot het betalen van premie aan het Vervangingsfonds voor solidariteitsheffing en BGZ, 
totaal 0,22% in 2017. 
 
Eigen Risico Drager 

Gearhing berekent voor de voorziening Eigen Risico Drager een opslag van 6% over de loonsom. 
Hierdoor ontstaat een budget van ca € 360.000 waar ziektevervanging uit bekostigd kan worden. Dit 
is voldoende voor de bekostiging van vervangingen.  
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Participatiefonds  

Gearhing heeft de gesprekkencyclus en het functieboek op orde, deze zijn geactualiseerd n.a.v. de 
caoPO en het strategisch beleidsplan. Gearhing reserveert extra middelen voor coaching en begelei-
ding van leerkrachten die extra ondersteuning nodig hebben.  
Gearhing volgt vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van ontslag en eventuele uitkeringen. 
Gearhing heeft als doel te voldoen aan de criteria van de Instroomtoets van het Partcipatiefonds en-
draagt zorg voor een correcte afhandeling van de Instroomtoets. 
Bij het Participatiefonds staan over 2017 geen nog-af-te-handelen aanvragen van uitkeringsgenie-
tenden open. We hebben echter een aantal verzoeken uit 2011 en 2012 alsnog moeten verantwoor-
den. Dit is niet in alle gevallen gelukt, vooral doordat bij de overstap naar het nieuwe administratie-
kantoor is gebleken dat oudere archieven niet volledig zijn en gegevens niet meer beschikbaar zijn en 
oude personeelssystemen zijn afgesloten. 
 

5.5 Personeelsbeleid  

 
HRM (Human Resource Management) 

Bij zowel de politiek als de bonden wordt er steeds meer vanuit gegaan dat de professionals in de 
scholen meer regie nemen in het eigen werk. Dit zien we terug in de cao-PO.  
Werkgevers verwachten meer betrokkenheid en leggen meer verantwoordelijkheid en initiatief bij de 
medewerker. Voorbeelden zijn: 

• de verantwoordelijkheid voor professionalisering ligt bij de medewerker  

• opnemen van peer review in de normjaartaak 

• meebeslissen door medewerkers over (de verdeling van) hun inzet en taken op schoolniveau etc. 
 
Toch biedt de huidige cao nog te weinig ruimte. De uitgebreide regelgeving en de weg richting be-
sluitvorming in de nieuwe CAO-PO zijn soms belemmerend. 
 
Vanaf 2014 streeft Gearhing naar meer eigen regie voor medewerkers, in ons strategisch beleidsplan 
spreken we over het zelfmanagement van professionals. In aansluiting op het strategisch beleidsplan 
en de nieuwe CAO-PO 2016 is ons integraal personeelsbeleid aangepast en is dit verder ontwikkeld. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

• een nieuwe gesprekkencyclus waarin zelfontwikkeling en maatwerk centraal staan 

• invoering van een nieuw instrument waarmee leerkrachten en directeuren leerkrachtvaardighe-
den kunnen observeren, meten en beoordelen: Meesterlijk Bekwaam  

• invoering van het overlegmodel waarbij werkzaamheden en taken op maat kunnen worden ver-
deeld 

• aanpassing van het taakbeleid  

• invoering van de 40-urige werkweek  

• duurzame inzetbaarheid 
 
Het blijft  een uitdaging de innovatie zelfmanagement van professionals, anders gezegd “Leerkracht, 
neem je vak terug!”, te realiseren binnen de huidige cao-regelgeving.  
 
Bij Gearhing wordt van iedere medewerker een personeelsdossier bijgehouden. Een directeur kan 
zich bij gecompliceerde personeelsdossiers laten bijstaan door P&O. Het aanleggen en bijhouden van 
een dossier behoort tot de verantwoordelijkheden van de leidinggevende. 

 
Individuele opleidingstrajecten 

Er zijn medewerkers van Gearhing die door het volgen van een opleiding hun beroepskwaliteiten wil-
len vergroten. De rijkssubsidie Lerarenbeurs is hiertoe een geëigend middel. Een aantal medewerkers 
maakt hier gebruik van. 
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Gearhing heeft een klein aantal individuele verzoeken gekregen om scholing te bekostigen. In de 
meeste gevallen is dit gehonoreerd. Het organisatiebelang (wat hebben we nodig aan specialismen 
en wat kan Gearhingbreed worden ingezet?) vormt hierbij een belangrijk criterium. 

  
Coaching  
Er is een groeiende vraag vanuit het werkveld: leerkrachten moeten kunnen reflecteren op het eigen 
handelen, werken aan hun professionalisering, het ontwikkelen van de eigen competenties en per-
soonlijke ontwikkeling. Coaching is daarvoor een stimulerend instrument. De nieuwe CAO-PO schrijft 
voor dat startende leerkrachten recht hebben op coaching. 
  
Gearhing heeft twee gecertificeerde coaches in dienst. Zij begeleiden de startende leerkrachten en 
de medewerkers uit de invalpool. Daarnaast coachen zij iedereen die een coachvraag heeft. Er wordt 
naar een doel toe gewerkt, dat samen met de cliënt is vastgesteld. Coaching is vertrouwelijk. Als 
maatstaf voor het bereiken van een doel binnen een coachtraject wordt een aantal van vijf gesprek-
ken aangehouden. Ook worden er klassenbezoeken afgelegd en soms wordt coaching ondersteund 
met video-opnamen. Gecoachte leerkrachten brengen indien nodig zelf verslag uit bij hun leidingge-
vende of beschrijven het traject in een persoonlijk ontwikkelingsplan. 
  
Gemiddeld 16 medewerkers bezochten de drie bijeenkomsten voor startende leerkrachten en on-
derwijsassistenten. In de bijeenkomsten staan naast de persoonlijke ontwikkeling, de ontmoeting en 
intervisie centraal. Mede op verzoek van de deelnemers zijn thema’s als ‘Balans in werk en privé‘, 
Wat zijn mijn grenzen (met bijbehorende assertiviteit)’ en ‘Wat zijn jouw energiegevers’ behandeld. 
Coaches zijn naast deze bijeenkomsten uitsluitend actief binnen Gearhing bij individuele leerkrachten 
en zijn niet voor ‘Leer-Meer’ ingezet. 
 ‘Geef de leerkracht zijn vak terug’, staat centraal in de coachaanpak.  

 

Functiemix  

In het convenant Leerkracht van Nederland zijn afspraken gemaakt over de functiemix die vervolgens 
zijn vertaald in de CAO-PO 2009. In 2010 is de functiemix ingevoerd. De functiemix is het geheel van 
lerarenfuncties met de salarisschalen LA, LB en/of LC. Bij de invoering van de functiemix had onge-
veer 1 procent van de leraren een LB-functie. In 2014 moet 40 procent van de leraren benoemd zijn 
in een LB-functie en 2 procent in een LC-functie. Doel van de functiemix is dat er meer loopbaanper-
spectief voor leraren ontstaat. Daarom moet ook in de hogere lerarenfuncties sprake zijn van een 
lesgevende taak. Gearhing heeft met instemming van de P(G)MR de LC-functies budgettair-neutraal 
omgezet in extra LB-functies waardoor het streefpercentage LB op 46 procent is gekomen in plaats 
van 40 procent. 

 
In 2017 is ruim 34% LB-inschalingen (34,5 fte) behaald. Op de peildatum van 1 april 2018 is dit per-
centage opgelopen naar 37%. Met deze percentages wordt nog niet voldaan aan de streefpercenta-
ges van de functiemix. De functiebeschrijving van de ‘excellente’leerkracht is uitgewerkt en opgeno-
men in het functieboek. Dit betekent dat in 2018 directeuren leerkrachten kunnen voordragen als 
excellente leerkracht. Te verwachten valt dat het percentage van ruim 30% in 2018 gaat stijgen rich-
ting 40%. 
 
Functiemix 2017

Salarisschaal 2017 percentage Salarisschaal 2018-1 percentage

LA       65,6960 65,54% LA       62,6063 62,79%
               -                    -     

LB       34,5398 34,46% LB       37,1081 37,21%

Totaal     100,2358 100,00% Totaal       99,7144 100,00%

Peildata per 31-12-2017 Peildata per 1-4-2018

Functiemix 2018 Q1
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6 Middelen  
 

6.1 Huisvesting 

 

Inleiding 

De kwaliteit van de schoolgebouwen is essentieel voor goed onderwijs. Huisvesting draagt bij aan de 
kwaliteit van het onderwijs, de verhoging van de productiviteit en het aantrekken van nieuwe kin-
deren.  
Gearhing streeft voor haar scholen een huisvestingssituatie na die past bij haar visie op het onder-
wijs. Daarin wordt voorzien in vergaande afstemming en samenwerking met partners in educatie, 
welzijn en zorg, en een verankering in de sociaal-maatschappelijke omgeving. Die zienswijze sluit aan 
bij wat alom bekend staat als ‘het brede schoolconcept’. Bij het ontwikkelen van bouwplannen voor-
ziet het bestuur daar waar gewenst en mogelijk in multifunctionele gebouwen die een integrale be-
nadering van het opgroeiende kind stimuleren.  
 
Algemeen 

Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van (en aanpassingen aan) 
het schoolgebouw in het primair onderwijs definitief overgeheveld van de gemeenten naar de 
schoolbesturen. Een gemeente is conform de wet verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van 
adequate voorzieningen in de onderwijshuisvesting. Het schoolbestuur is in eerste instantie verant-
woordelijk voor het bieden van adequaat onderwijs aan de leerlingen. Daarnaast is het schoolbe-
stuur verantwoordelijk voor de instandhouding van het schoolgebouw en de school. De voorzienin-
gen in de onderwijshuisvesting waarvoor de gemeente volgens de wet verantwoordelijk is, staan ge-
noemd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Vervangende nieuwbouw, uitbreidin-
gen, herstel van constructiefouten en herstel/vervanging van schade aan gebouw, eerste inrichting 
onderwijsleerpakketten en meubilair blijven een verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor deze 
voorzieningen dient een schoolbestuur jaarlijks onderwijshuisvestingsaanvragen in bij de gemeente.  
 
Ruimtebehoefte en capaciteit 

De capaciteit van een schoolgebouw drukken we uit in m² bruto vloeroppervlak. Op basis van de 
leerlingentellingen wordt de daadwerkelijke ruimtebehoefte van een school berekend. Door het op-
stellen van leerlingenprognoses schatten we de ruimtebehoefte in van een school op korte, middel-
lange en lange termijn. Op basis van de gemeentelijke prognoses is voor zowel de korte, middellange 
als de lange termijn nog steeds een afname in het leerlingenaantal te zien.  
 
Huisvestingslasten in relatie tot het aantal kinderen  

De rijksvergoeding die Gearhing ontvangt is onvoldoende om het gewenste niveau van duurzaam-
heid en binnenmilieu te kunnen realiseren. Extra investeren in huisvesting (renovatie, nieuwbouw, 
buitenkant) is wettelijk niet toegestaan. Door de daling van het aantal kinderen is er sprake van niet 
bekostigde overcapaciteit. De normatieve vierkante meters ruimtebehoefte (het aantal vierkante 
meters waarvoor Gearhing rijksvergoeding krijgt) wordt vergeleken met het werkelijke aantal vier-
kante meters. Ook wordt een vergelijking gemaakt met de normvergoeding aantal groepen en de 
huidige groepslokalen. Door de daling van het aantal kinderen is er sprake van leegstand.  
 
Op basis van de telgegevens per 1 oktober 2017 staan 18 lokalen normatief leeg: 
Werkelijk

Betreft Werkelijk Bekostiging Verschil Opmerking

Aantal leerlingen 1.897         
Aantal scholen 25               
Aantal groepslokalen 117            99                  18            Normatieve leegstand
Bruto vloeroppervlak (capaciteit) 18.410       15.715          2.695       

1-okt-17
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In 2021 ziet dit er op basis van de prognose van het aantal leerlingen per 1 oktober 2020 als volgt uit:  
Prognose

Betreft Prognose Bekostiging Verschil Opmerking

Aantal leerlingen 1.733         
Aantal scholen 24               
Aantal groepslokalen 108            89                  19            Normatieve leegstand
Bruto vloeroppervlak (capaciteit) 17.158       14.300          2.858       

1-okt-20

 
 

Beheer en onderhoud  

LindHorst huisvestingsadviseurs voert het onderhoudsbeheer en de onderhoudscoördinatie uit, voor 
de scholen waarvan Gearhing juridisch eigenaar is/wordt. Het gaat hier concreet om planning, be-
heer, coördinatie, rapportage, onderhoudsbegeleiding en bouwbegeleiding.  
De onderhoudsplannen zijn in 2016 geactualiseerd op basis van een NEN 2767 kwaliteitsmeting om 
goed te kunnen voldoen aan de situatie per 1 januari 2017. In 2017 zijn de gebouwen geherinspec-
teerd en de bijbehorende meerjarenonderhoudsplannen geïndexeerd en gescreend op volledigheid 
en juistheid. Hiermee ontstaat een goed beeld voor de komende jaren over het onderhoud.  
De scholen regelen het klachten- en calamiteitenonderhoud zelf. Groot onderhoud of specifieke 
werkzaamheden zoals installatie- en verwarmingstechniek e.d. zijn contractueel uitbesteed.  
 
Uitvoering Jaarplan 2017  

Het schoolbestuurlijk cyclisch onderhoud is uitgevoerd conform het vastgestelde programma voor 
2017. Het programma is, na toetsing op noodzakelijkheid, urgentie en prioriteit, op 7 oktober 2016 
vastgesteld. De kosten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening.  
De goedgekeurde onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door diverse aannemersbedrijven. De-
ze bedrijven zijn geselecteerd op basis van ervaringen en prijs/kwaliteit. Daarnaast houdt LindHorst 
zich hier aan de gids proportionaliteit, een document waarin diverse aanbestedingsrichtlijnen wor-
den beschreven.  
Het beschikbare budget voor uitvoering van het cyclisch (binnen- en buiten) onderhoud 2017 is door 
goedkeuring van de jaarplannen vastgesteld op totaal € 425.228.  
In januari 2017 hebben we een aantal aanbestedingen uitgevraagd bij diverse aannemers voor ver-
schillende werkzaamheden. De aanbestede werkzaamheden zijn gegund voor € 349.878 opzichte van 
het beschikbaar gesteld budget voor 2017 resteert een prijsvoordeel van € 75.350. Hiervan is in to-
taal € 30.342 uitgegeven aan voorzieningen niet opgenomen in het jaarplan, maar noodzakelijk van-
wege een calamiteit (CV-ketel, houtrot reparatie, akoestiek, luchtkwaliteit, vervangen brandmeldin-
stallatie).  
Door een gezamenlijke aanbesteding met meerdere schoolbesturen behalen we diverse voordelen 
op financieel- en uitvoeringsgebied. Het definitief gunningsadvies voor het gezamenlijk uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden is getekend op 20 april 2017.  
 

Voorziening onderhoud schoolgebouwen 

Gearhing heeft bij de start van het verslagjaar 21 van de 27 scholen in onderhoud. Het onderhoud 
van obs De Opslach in Arum is uitgevoerd totdat het gebouw eind juli 2017 is overgedragen aan ge-
meente Súdwest Fryslân. Per 1 augustus 2017 is obs De Opslach gefuseerd met cbs De Hoekstien en 
overgegaan naar cbo De Greiden. Obs De Welle is gefuseerd met cbs It Grovestinshôf en overgegaan 
naar stichting Nije Gaast.  
Om een goed beeld te vormen van de kosten die de komende jaren voor rekening van Gearhing ko-
men, is er een doorrekening gemaakt voor 20 jaar (2017 tot en met 2036).  
Op basis van de huidige onderhoudsplannen, heeft Gearhing over een periode van 20 jaar een bud-
get nodig van € 7.205.356 (incl. btw) voor planmatig onderhoud. Dit is jaarlijks gemiddeld € 360.267 
+ 7% uitvoeringsbegeleiding € 25.219 = € 385.486. 
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De totale kosten voor het jaarlijks onderhoud; contractonderhoud en calamiteitenonderhoud over 

een periode van 20 jaar bedragen € 8.435.427. Dit is jaarlijks gemiddeld € 421.771 exclusief de kos-

ten van uitvoeringsbegeleiding.  

De betreffende 8,4 miljoen euro (over 20 jaren) is als volgt onder te verdelen:  
- Bestuurlijk onderhoud cyclisch binnenzijde  €   4.045.912     (jaarlijks: €   202.295) 
- Oud gem. onderhoud cyclisch buitenzijde €   3.159.444    (jaarlijks: €   157.972) 
- Contract- en calamiteitenonderhoud  €   1.230.071   (jaarlijks: €     61.504) 
 
Dotatie onderhoudsvoorziening 

Er is sprake van sterke onderlinge verschillen in onderhoudsgevoeligheid tussen schoolgebouwen. 
Om dit effect te verevenen over de scholen is na accordering van de accountant enkele jaren geleden 
gekozen voor de volgende werkwijze.  
De totale omvang van de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening aan de hand van de meer-
jaarlijkse onderhoudsplannen van alle scholen wordt op bestuursniveau bepaald. De dotatie aan de 
onderhoudsvoorziening per school wordt naar rato van de rijksbekostiging groepsafhankelijke kosten 
vastgesteld. De onderhoudsvoorziening is over de genoemde 20 jaren positief en dekkend. 
De dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2017 bedraagt € 313.848 (2016: € 375.934). 
 
Integraal Huisvestingsplan 2018-2027 gemeente De Fryske Marren  

Het Integraal Huisvestingsplan van gemeente De Fryske Marren is in het najaar 2017 geactualiseerd. 
Het IHP gaat over de ontwikkelingen tot de middellange termijn (2027). Daarnaast wordt een door-
kijk gegeven naar mogelijke noodzakelijke voorzieningen (renovatie/nieuwbouw) in de toekomst. Er 
wordt aangegeven op welke wijze de ambities van het college en het dalend aantal leerlingen een 
plek krijgt in de gemeente. Aan het IHP kunnen geen rechten worden ontleend. Dit betekent dat 
schoolbesturen de huisvestingsaanvragen nog altijd moeten indienen op basis van de verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs. Definitieve besluitvorming over de aanvragen en de bijbeho-
rende financiering vindt jaarlijks plaats via het programma onderwijshuisvesting. Het IHP is bij de be-
oordeling hiervan richtinggevend. Uiteraard wordt bij de beoordeling rekening houden met nieuwe 
of veranderde situaties en inzichten. Schoolbesturen en gemeente overleggen minimaal eenmaal per 
jaar over de huisvestingsaanvragen in relatie tot het IHP en eventuele gewijzigde omstandigheden.  
De opheffingsnorm in gemeente De Fryske Marren is op dit moment (2017) 46 leerlingen. Per 1 au-
gustus 2018 wordt de opheffingsnorm 44 leerlingen. De prognose is dat het leerlingenaantal van 
Gearhing de komende jaren verder zal krimpen. Er zijn veel kleine openbare scholen in elkaars nabij-
heid. Het samenvoegen van scholen in de regio is noodzakelijk om te komen tot een compacte en 
stabiele organisatie, die ook op de lange termijn onderwijsvoorzieningen in stand kan houden.  
 
Ontwikkelingen scholen en gebouwen 

Regio Lemmer 

Gearhing heeft verkennende gesprekken met het Zuyderzee Lyceum om te komen tot gezamenlijke 
vervangende nieuwbouw in samenwerking met een huisvestingsoplossing voor OBS Tweespan en 
andere samenwerkingspartners zoals jeugdzorg, jongerenwerk en cultuur. 
Verder heeft Gearhing, gezien de ontwikkelingen van de leerlingaantallen, onlangs besloten De Dam 
in Lemmer te sluiten per 1-8-2019.  
 
Regio Oost Lemsterland 

In dit gebied is een duurzame oplossing voor het onderwijs nodig, met oog voor goed kwalitatief on-
derwijs maar waarbij ook bereikbaarheid van het onderwijs, de gebouwensituatie nu en in de toe-
komst en de betaalbaarheid belangrijke aandachtspunten zijn. Het toekomstige scholenlandschap is 
voor deze regio nog niet bepaald. De oplossing dient te komen uit samenwerking en door gezamen-
lijk op te trekken. Gearhing heeft aangegeven dat zij voor haar drie openbare basisscholen vervan-
gende nieuwbouw in Echten overweegt.  
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Regio Balk  

OBS ’t Hazzeleger en RKBS Sint Ludgerus zijn samen gehuisvest in één accommodatie. De samenwer-
king tussen beide scholen op het gebied van gebouwbeheer is goed. De overdracht van het juridisch 
eigendom van het gebouw moet nog geregeld worden.  
Op basis van de staat van het gezamenlijke schoolgebouw van de Sint Ludgerus en ‘t Hazzeleger, de 
renovatie/uitbreiding die nog heeft plaatsgevonden in het gebouw (2005) en de boekwaarde is er op 
korte termijn geen reden voor renovatie of vervangende bouw. In verband met de kansen die het 
Centrumplan Balk biedt, wordt wel verkend welke kansen, mogelijkheden en aandachtspunten er zijn 
als de St. Ludgerus en It Hazzeleger zouden participeren in het Centrumplan met onder andere de 
Treemter, ‘t Haske en de spelotheek (2022).  
 
(Integraal) Kindcentrum  
In gemeente De Fryske Marren maken de gemeente, het primair onderwijs, de kinderopvang en de 
peuterspeelzalen zich sterk voor een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12 jaar. 
De gemeente is ten aanzien van het realiseren van kindcentra, de aanpak en de doelen niet actief be-
trokken, maar heeft wel een positieve en stimulerende houding om de doelen van kindcentra te real-
iseren.  
 

Integraal Huisvestingsplan 2017-2027 gemeente Súdwest-Fryslân  

Het basis- en speciaal onderwijs is volop in beweging als het gaat om fusies en sluiting van scholen. 
Het IHP is geactualiseerd op het gebied van deze fusies en geeft inzicht in de toekomstige opgave als 
het gaat om adequate onderwijshuisvesting. Ook in het gebied van Littenseradiel dat op 1 januari 
2018 bij SWF aansluit. Het IHP is in directe samenwerking met de schoolbesturen in SWF en Littense-
radiel opgesteld. Daarnaast is de kennis uit de clusteragenda's en de doorontwikkeling IKA verweven 
in dit IHP. Het karakter en de status van dit plan is beleidsmatig. Het IHP krijgt in de komende jaren 
concreet vorm bij de vaststelling van het jaarlijkse programma onderwijshuisvesting. Het IHP 2017-
2027 is op 5 oktober 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.  
Gemeente Súdwest-Fryslân houdt vast aan verschillende opheffingsnormen voor basisscholen in 
Sneek en Bolsward en de rest van de gemeente. Vanaf 2019 geldt voor de scholen in deze beide ste-
den een minimum aantal leerlingen van 153, in andere steden en dorpen wordt 30 leerlingen de on-
dergrens. In het verslagjaar is dat nog 32.  
 
Ontwikkelingen scholen en gebouwen 

Regio Workum  

Voor de Pipegaal is in het Onderwijshuisvestingsplan 2016 van de gemeente Súdwest-Fryslân  
vervangende nieuwbouw opgenomen. Het betreft een herschikking van de onderwijsvoorzieningen 
samen met cbs It Finster (Nijegaast).  
Met betrekking tot de nieuwbouw van een Kindcentrum is er met de gemeente in het najaar 2017 
gesproken over de ruimtebehoefte, locatie en het normbudget. Voordat met de verdere 
voorbereidingen kan worden gestart is het van belang de uitgangspunten op deze gebieden goed 
vast te leggen. LindHorst is gevraagd om hiervoor een notitie op te stellen, welke is besproken en ak-
koord bevonden in de gemeentelijke werkgroep nieuwbouw Workum. Zodra er een definitief besluit 
is genomen over het aantal te bouwen m2 onderwijsruimte en het bijbehorend bouwbudget, wordt 
een traject opgestart voor het projectmanagement; het benaderen van partijen voor de uitvoerings-
begeleiding d.w.z. begeleiding bij definitiefase, ontwerpproces, de uitvoeringsfase en nazorg. 
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Integrale kindaanpak (IKA)  

Gemeente Súdwest-Fryslân wil, in samenspraak met de onderwijs- en kinderopvangpartners de inte-
grale kindaanpak (IKA) de komende periode verder doorontwikkelen. Enerzijds is de IKA een samen-
werkingsvraagstuk, anderzijds een ruimtelijk vraagstuk. Voor het IHP is de ruimtelijke component van 
belang, alsmede de verantwoordelijkheid van de realisatie/financiering van IKA.  
De integrale kindaanpak betekent dat er niet alleen naar de onderwijshuisvesting zelf wordt gekeken, 
maar dat er ook wordt gestreefd naar het versterken van de leerbaarheid van de wijk of het dorp 
waar de school is gehuisvest. Waar een integraal kindcentrum is gericht op het faciliteren van kind-
voorzieningen onder één centrale aansturing, wordt er bij de integrale kindaanpak gekeken naar de 
maatschappelijke voorzieningen in het dorp of de wijk.  
 
Gemeente Leeuwarden en De Waadhoeke 

Het opdelen van de gemeente Litterenseradiel betekent dat Gearhing vanaf 1 janauari 2018 ook voor 
haar schoolgebouwen de gesprekken met de gemeente Leeuwarden en de nieuwe gemeente De 
Waadhoeke zal aangaan.  
 
Kansen en bedreigingen  

Een risico is dat schoolbesturen in krimpregio's in de nieuwe situatie worden geconfronteerd met 
een lager onderhoudsbudget door het teruglopend aantal leerlingen. De overheveling van het bui-
tenonderhoud biedt nieuwe kansen voor een integrale benadering van de kwaliteit van het school-
gebouw. Daarvoor is het noodzakelijk dat onderhoud wordt ingebed in het totale beleid van Gear-
hing met betrekking tot zowel de kwaliteit van het onderwijs, instandhouding, samenwerking en fu-
sie, als het gebouwbeleid en het financieel beleid. 
Diverse scholen hebben, ten opzichte van de genormeerde vierkante meters, te kampen met niet 
bekostigde lokalen. Het aantal leerlingen daalt, de bekostiging daalt, de gebouwen krimpen niet.  
Veelal gebruiken scholen lokalen die niet meer door het rijk bekostigd worden. Wanneer het niet 
mogelijk is om betalende externe medegebruikers c.q. huurders te vinden, dan worden lokalen afge-
sloten, met navenant lagere energie- en schoonmaaklasten. Ook worden de kosten van ‘schoolbe-
stuurlijk onderhoud’ dan lager. Deze besparingen compenseren echter onvoldoende de lagere rijks-
vergoeding. Het blijft dan ook belangrijk om de bestaande huisvesting (scholen) te blijven volgen en 
te zorgen voor voldoende bezetting van deze accommodaties en voor kostenverminderingen als lo-
kalen leeg staan. Het aantal leegstaande lokalen, niet bekostigde m2 bvo zal de komende jaren toe-
nemen. 
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6.2 Onderwijsleermiddelen, digitale media en meubilair  
De onderwijsteams van Gearhing hebben hun eigen beleid voor het moderniseren en inrichten van 
hun onderwijsomgeving. Dit beleid geldt in samenhang met de onderwijsvisie van het onderwijs-
team.  
In 2017 zijn voor het up-to-date houden van de onderwijsleermiddelen, ICT-middelen en meubilair 
(naast de reguliere jaarlijkse uitgaven) de volgende bedragen geïnvesteerd: 

 
Investeringsprogramma 2017

Invent&ICT&App Invent&ICT&App Meubilair Meubilair Leermiddelen Leermiddelen TOTAAL TOTAAL TOTAAL

werkelijk begroot werkelijk begroot werkelijk begroot WERKELIJK BEGROOT VERSCHIL

BSM (Formatie) -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                -                -                

GPB (Personeelsbeleid) -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                -                -                

ABB (Bestuursbureau) -                          3.000                 -                          2.000                 -                          -                          -                5.000        5.000-        

08CC Reinboge B. 900                  1.400               -                     -                     750                  3.250               1.650        4.650        3.000-        

12DX De Wynbrekker 1.200               2.400               -                     1.200               750                  1.000               1.950        4.600        2.650-        

12MZ Twa yn Ien 900                  900                  -                     700                  714                  14.050              1.614        15.650      14.036-      

Onderwijsteam 1 3.000                 4.700                 -                          1.900                 2.214                 18.300               5.214        24.900      19.686-      

05PM De Skulpe 16.871              15.000              15.849              32.500              7.880               13.000              40.600      60.500      19.900-      

11HJ De Pipegaal 14.027              14.000              -                     6.847               18.750              20.874      32.750      11.876-      

11TD De Meiboom 14.971              15.500              3.725               25.000              1.011               17.750              19.707      58.250      38.543-      

Onderwijsteam 2 45.869               44.500               19.574               57.500               15.738               49.500               81.181      151.500   70.319-      

08FI Utskoat 7.040               7.100               -                     -                     14.077              9.700               21.117      16.800      4.317        

09FM It Leech 5.554               2.200               -                     -                     2.942               4.300               8.496        6.500        1.996        

10BJ De Populier 14.438              -                     4.177               -                     7.746               6.000               26.361      6.000        20.361      

Onderwijsteam 3 27.032               9.300                 4.177                 -                          24.765               20.000               55.974      29.300      26.674      

13BD Dubelspan 296                  1.000               1.400               2.000               5.114               11.000              6.810        14.000      7.190-        

13GV Krunenstrobbe 646                  1.000               1.400               -                     686                  11.500              2.732        12.500      9.768-        

13QP De Gielguorde 9.741               7.400               1.400               -                     200                  2.000               11.341      9.400        1.941        

13UP De Folefinne 3.796               4.500               1.400               -                     6.173               6.500               11.369      11.000      369           

13YA De Pikeloer 4.634               6.400               2.005               -                     10.358              12.000              16.997      18.400      1.403-        

14BJ It Pertoer 5.452               7.100               1.400               -                     -                     -                     6.852        7.100        248-           

Onderwijsteam 4 24.565               27.400               9.005                 2.000                 22.531               43.000               56.101      72.400      16.299-      

10UC De Dam 5.274               6.750               -                     -                     2.916               500                  8.190        7.250        940           

11IH De Meerpaal 22.710              23.000              45.087              60.280              -                     -                     67.797      83.280      15.483-      

11TZ De Tweespan 14.492              11.750              -                     4.000               1.864               1.000               16.356      16.750      394-           

Onderwijsteam 5 42.476               41.500               45.087               64.280               4.780                 1.500                 92.343      107.280   14.937-      

04GD De Blinker 1.832               1.200               -                     -                     7.119               2.300               8.951        3.500        5.451        

04HU Hazzeleger 27.280              24.000              1.210               -                     6.762               5.800               35.252      29.800      5.452        

08FX De Kogge 4.472               4.000               -                     -                     -                     6.800               4.472        10.800      6.328-        

Onderwijsteam 6 33.584               29.200               1.210                 -                          13.881               14.900               48.675      44.100      4.575        

12VD De Stjelp 2.225               4.800               420                  600                  2.987               4.000               5.632        9.400        3.768-        

13LY De Romte 1.780               650                  -                     -                     7.898               8.500               9.678        9.150        528           

14EL It Bynt 6.282               7.400               2.840               -                     4.373               9.000               13.495      16.400      2.905-        

14HD Opslach Wommels 2.046               900                  1.289               2.150               2.941               4.750               6.276        7.800        1.524-        

Onderwijsteam 7 12.333               13.750               4.549                 2.750                 18.199               26.250               35.081      42.750      7.669-        

Totaal 188.859             173.350             83.602               130.430             102.108             173.450             374.569   477.230   102.661-    
 
In de jaarverslagen van de onderwijsteams worden de investeringen verantwoord en wordt een ver-
gelijk gemaakt tussen de realisatie en de planning.  
 
Zichtbaar is dat er bij verschillende onderwijsteams van de planning wordt afgeweken. Enerzijds be-
tekent die afwijking dat er beter gepland kan worden maar anderzijds betekent het ook vaak dat er 
verantwoord wordt gehandeld door uit te stellen of af te stellen en te kiezen voor alternatieven. 
Daar waar onderwijsteams meer uitgaven dan in het investeringsprogramma was opgenomen wordt 
de afwijking van het programma afgezet tegen de rijksbekostiging en de exploitatie van het onder-
wijsteam. De investerings- en exploitatiekosten moeten zich binnen de bandbreedte bevinden die in 
het gezamenlijk beleid is vastgesteld.  



Jaarverslag Gearhing 2017 

36 

 

7 Financiën 
 

7.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk beschrijven we de financiële effecten van de activiteiten van Gearhing. 
De twee belangrijkste bestanddelen van de verslaggeving zijn:  

1. de exploitatierekening  
2. de balans  

Daarnaast is in de jaarrekening het kasstroomoverzicht opgenomen.  
De organisatie van Gearhing kent een aantal samenstellende onderdelen en daaraan zijn exploitaties 
en budgetten gekoppeld. Omdat de loonkosten het grootste onderdeel vormen van de kosten is daar 
een specifieke exploitatie van: de exploitatie van de formatie (BSM).  
Verder kennen we de exploitatie van het bestuursbureau, de exploitatie van het gezamenlijk perso-
neelsbeleid en de zeven exploitaties van de onderwijsteams. In deze exploitaties overheersen de  
materiële kosten.  
Voor al deze exploitaties zijn deelbegrotingen gemaakt en gebundeld in een integrale Gearhing be-
groting. Hierin is de financiële kwantificering vastgelegd van de plannen en verwachtingen voor 2017 
in resultaatverantwoordelijke eenheden. We bespreken eerst de integrale exploitatie en vervolgens 
komen de afzonderlijke exploitaties aan bod.  
In de toelichting bij de balans vergelijken we de vermogensontwikkeling met de streefwaarden die 
door Gearhing worden gehanteerd. Verder besteden we aandacht aan financieringsmaatstaven zoals 
die worden gehanteerd door de Inspectie van het Onderwijs. Uiteraard besteden wij ook aandacht 
aan de andere kengetallen.  
 

7.2 Exploitatie en resultaat 
De exploitatierekening is de staat van baten en lasten; het laat zien welke inkomsten en uitgaven er 
zijn geweest. De analyse is vooral gericht op de verschillen tussen begroting en realisatie. De vierde 
cijferkolom met de gegevens van het voorgaande jaar biedt een ontwikkelingsbeeld. 
 

Het exploitatie overzicht geeft de baten en lasten van Gearhing over het gehele kalenderjaar weer. 
De baten worden gevormd door: 

• rijksbijdragen van OCW 

• overige overheidsbijdragen 

• subsidies van gemeenten  

• overige baten 
 
De lasten bestaan uit: 

• personele lasten 

• afschrijvingslasten 

• huisvestingslasten 

• administratie- en beheerlasten 

• kosten inventaris, apparatuur en leermiddelen 

• overige instellingslasten  
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Hieronder staat een integraal overzicht van de baten, de lasten en het exploitatieresultaat. 
 

 

Baten

Werkelijk

2017

Begroting

2017

Verschil 

werkelijk / 

begroting

Werkelijk

2016

€ € € €

Rijksbijdrage OCW 12.947.787 12.541.566 406.221 13.474.509

Overige subsidies OCW 1.183.640 1.099.366 84.274 762.177

Gemeentelijke bijdragen 79.811 57.370 22.441 90.961

Overige overheidsbijdragen 13.266 12.839 427 14.003

Overige baten 246.795 263.244 -16.449 259.453

Totaal baten 14.471.299 13.974.385 496.914 14.601.103

Lasten

Lonen en salarissen 9.138.589 9.507.002 -368.413 8.862.924

Overige personele lasten 2.720.244 2.244.505 475.739 3.255.184

Afschrijving inventaris en apparatuur 113.519 112.322 1.197 102.655

Afschrijving meubilair en machines 79.001 73.221 5.780 74.011

Afschrijving leermiddelen etc. (PO) 113.282 116.952 -3.670 111.981

Huur gebouwen 30.487 30.000 487 48.654

Klein onderhoud en exploitatie 159.834 125.060 34.774 150.274

Energie en water 188.383 157.756 30.627 160.022

Schoonmaakkosten 237.900 225.444 12.456 241.543

Heffingen 33.313 33.600 -287 29.751

Dotatie onderhoudsvoorziening 289.710 289.710 0 375.934

Overige huisvestingslasten 258.740 252.996 5.744 228.066

Administratie- en beheerslasten 206.749 280.927 -74.178 310.119

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 633.765 574.780 58.985 611.315

Overige instellingslasten 240.425 252.710 -12.285 240.679

Totaal lasten 14.443.941 14.276.985 166.956 14.803.112

Saldo Baten en Lasten 27.358 -302.600 329.958 -202.009

Rentebaten 3.602 4.600 -998 20.541

Rentelasten 919 1.000 -81 1.032

Exploitatiesaldo 30.041 -299.000 329.041 -182.500

Exploitatierekening

 
 
Resultaat  

Voor 2017 is sprake van een fors positief verschil tussen het begrote resultaat en het werkelijke re-
sultaat van € 330.000. We laten hieronder een samenvatting zien van deze verschillen. 
 

 

€

Rijksbijdrage 406.221

Overige subsidies OCW 84.274

Overige baten -16.449

Lonen en salarissen 368.413

Overige personele lasten -475.739

Afschrijvingen -3.307

Diversen -32.622

Totaal verschil resultaat 330.791  
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Baten 

De totale baten (exclusief de financiële baten) zijn € 497.000 hoger dan begroot, dat is ruim 3,5%.  
 
Binnen de totale baten zijn de ontvangen rijkssubsidies daarbij fors hoger dan begroot, vooral door 
de indexering en verhoging van de personele lumpsum, het budget voor personeel- en arbeids-
marktbeleid en de prestatiebox. Eind oktober zijn forse verhogingen met terugwerkende kracht 
doorgevoerd door het Rijk in de beschikkingen voor zowel het schooljaar 2016/2017 als voor 
2017/2018. De extra te ontvangen bate van circa € 300.000 voor alleen het schooljaar 2016/2017 
komt daarbij volledig ten gunste van het boekjaar 2017. Verder is de herziene en verhoogde bijdrage 
van Passend Onderwijs verwerkt, deze verhoging ligt deels in het verdelen van niet uitgekeerde be-
dragen over voorgaande jaren over de deelnemende partijen. De hogere ontvangen gemeentelijke 
bijdragen heeft betrekking op ontvangen gelden voor ID-banen. De overige rijksbijdragen (bijdrage 
Fries) komen per saldo redelijk overeen met de begroting. 
 
Bij de overige baten kan het lagere saldo vooral worden toegeschreven aan de lagere bijdragen van-
uit de detachering. De tegenhanger hiervan zijn wel lagere personeelslasten met betrekking tot deta-
chering.  
 
Lasten 

De totale lasten waren per saldo € 167.000 hoger dan begroot, dat is circa 1,2%.  
 
Van de totale lasten heeft meer dan 80% betrekking op de posten “Lonen en salarissen” en “Overige 
personele lasten”. De meevallende (rijks)bijdragen zijn voor een deel weer ingezet in de saldering 
van deze beide posten.  
De totale “Lonen en Salarissen” komen na verrekening van de uitkeringsbaten € 368.000 lager uit dan 
de begroting, met andere woorden er zijn meer mensen uit dienst gegaan dan begroot. De onder 
“Overige personele lasten” verantwoorde inzet van payrollers is juist € 381.000 hoger dan de begro-
ting. Ook de inzet van ander extern personeel was bijna € 56.000 hoger dan begroot. De (beperkte) 
meerinzet van personeel wordt verklaard door de ruimte die is ontstaan door hogere reguliere baten 
en ook door extra baten vanuit passend onderwijs. In 2017 is weer een flink aantal payrollers ingezet. 
Hiermee wordt de flexibiliteit georganiseerd om de krimp het hoofd te kunnen bieden. De daling van 
de kosten van payrollers in vergelijking met 2016 ligt vooral in de omzetting in 2017 van een aantal 
payrollers naar een vast contract. De uitgaven aan payrollers verliepen sinds 2010 als volgt: 
 

Jaar

2010 325.000

2011 410.000

2012 1.000.000

2013 1.400.000

2014 1.600.000

2015 1.975.000

2016 2.279.000

2017 1.677.180

verloop kosten payroll

 
 

 
Hierna volgen twee tabellen die aangeven hoe de loonkosten en inleenkosten zich hebben ontwik-
keld. Bij het personeel in loondienst was het prijsniveau van de salarissen nagegoeg gelijk aan de be-
groting en de inzet van personeel in loondienst was lager dan begroot. De payrollers die in 2017 zijn 
ingezet hadden een gemiddeld loonkostenniveau dat in lijn is met die van de medewerkers in loon-
dienst. Gegeven de btw-kosten en de vergoeding voor de payroll-organisatie betekent dit dat de pay-
rollers gemiddeld ongeveer 5 à 6 treden lager ingeschaald zijn dan de medewerkers in loondienst. 
Dat duidt op een gemiddeld lagere leeftijd. 
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 Personeel in loondienst 2017

Omschrijving Realisatie Begroot Verschil

Fte's      140,3171      144,9769        4,6598 

GPL  €      67.895  €      67.739  €        -156 

Loonkosten  € 9.526.803  € 9.820.624  €   293.821 

Hoeveelheidsverschil  €   316.376 

Prijsverschil  €   -22.555 

Totaal  €   293.821 

Personeel via PAYROLL 2017

Omschrijving Realisatie Begroot Verschil

Fte's        25,1397        22,1316       -3,0081 

GPL  €      67.889  €      71.014  €      3.124 

Loonkosten  € 1.706.721  € 1.571.647  € -135.074 

Hoeveelheidsverschil  € -204.218 

Prijsverschil  €    69.144 

Totaal  € -135.074  
 
Op de overige bestanddelen van de post “Overige personeelskosten”, dus naast de kosten van pay-
roll en ander extern personeel, is per saldo in totaal € 42.000 meer uitgegeven dan begroot. Op de 
cursussen is daarbij zo’n 7% minder uitgegeven dan begroot, daarnaast vallen de reis- en verblijfkos-
ten, de ingecalculeerde outplacementtrajecten en de overige personele lasten flink lager uit. Deze 
meevallers worden grotendeels teniet gedaan door een extra éénmalige dotatie aan de voorziening 
personeel voor toekomstige verplichtingen die hun oorsprong hebben in de reorganisatie van 2013. 
 
De afschrijvingslasten zijn ten opzichte van de begroting per saldo iets hoger, deels door inhaalaf-
schrijvingen over voorgaande jaren. De aanschaf van lesmethoden en meubilair is daarbij fors ach-
tergebleven bij de aangevraagde investeringsbegroting. De verklaring ligt voor een deel in uitstel van 
investeringen naar 2018, daarnaast was er in een enkel geval sprake van een meevallende aanschaf-
prijs. Verder is in toenemende mate een verschuiving zichtbaar naar digitale lesmethoden op basis 
van licenties. De aanschaf aan Inventaris en ICT-apparatuur is in lijn met de begroting van 2017. 
 
De totale huisvestingslasten zijn per saldo € 84.000 hoger dan begroot (+8%). Vooral op de post on-
derhoud is meer uitgegeven dan begroot en de energielasten zijn deels door nabetaling over voor-
gaande jaren fors hoger. Zie hoofdstuk 6 voor een nadere toelichting op huisvesting. 
 
De administratie- en beheerlasten zijn per saldo € 74.000 lager dan begroot, vooral door minder uit 
te geven aan uitbesteding administratie dan begroot. Voor het eerste contractjaar met Dyade was 
een buffer aangehouden om eventueel meerwerk als gevolg van de conversie op te kunnen vangen. 
De totale adminstratie- en beheerlasten bestaan voor bijna 60% uit de kosten voor het administra-
tiekantoor en de accountant. 
 
De uitgaven voor inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn € 58.000 hoger dan begroot. De over-
schrijding is voor een bedrag van € 50.000 toe te schrijven aan de post Leermiddelen (deels inhaal 
van uitgestelde uitgaven van 2016) en voor € 8.000 aan hogere reprokosten. 
  
Bij de overige instellingslasten zijn de totale kosten binnen de begroting gebleven. De begroting van 
de medezeggenschapsraden is evenals voorgaande jaren te hoog, daarbij is mogelijk dat hun kosten 
ook wel eens vermengd worden met de kosten van de school. Deze post is grotendeels bepalend 
voor de onderschrijding van de realisatie ten opzichte van de begroting. 
Het saldo van de financiële baten en lasten is in 2017 conform de begroting.  
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Deelexploitaties 

Van de deelexploitaties is het volgende verzameloverzicht gemaakt: 
 

Naam deelexploitatie

 Werkelijke 

baten 

 Begrote 

baten 

 Werkelijke 

lasten 

 Begrote 

lasten 

 Werkelijk 

resultaat 

 Begroot 

resultaat  PER SALDO 

BSM (Formatie) 9.992.738      9.542.232      9.867.264      9.631.170      125.474     -88.938     214.412     

GPB (Personeelsbeleid) 1.265.604      1.250.305      1.259.345      1.355.512      6.259        -105.207   111.466     

ABB (Bestuursbureau) 853.938        840.218        835.051        852.971        18.887      -12.753     31.640       

Onderwijsteam 1 215.718        215.620        221.943        215.620        -6.225      -           -6.225       

Onderwijsteam 2 386.570        387.697        367.701        381.301        18.869      6.396        12.473       

Onderwijsteam 3 272.512        271.506        268.374        272.946        4.138        -1.440      5.578        

Onderwijsteam 4 472.170        459.406        474.495        464.406        -2.325      -5.000      2.675        

Onderwijsteam 5 364.592        364.530        382.681        372.508        -18.089     -7.978      -10.111     

Onderwijsteam 6 341.342        336.821        363.121        344.502        -21.779     -7.681      -14.098     

Onderwijsteam 7 306.116        306.050        323.384        306.049        -17.268     1              -17.269     

Financiële baten en lasten 3.602            4.600            919              1.000            2.683        3.600        -917          

Afboeking MVA OT2 en OT3 -              -              80.583          80.000          -80.583     -80.000     -583          

Totaal 14.474.902   13.978.985   14.444.861   14.277.985   30.041      -299.000  329.041      
 
Onderstaand volgt een korte beschouwing van de verschillende deelexploitaties. 
BSM (Formatie): 

Bij de baten zijn, laat in het jaar, fors hogere bedragen ontvangen aan personele bekostiging van het 
rijk, subsidies van Passend Onderwijs en gemeenten en een hogere bijdrage van het Expertisecen-
trum (totaal baten + € 450.000). Bij de lasten is de grotere personele inzet als gevolg van deze extra 
baten een logisch gevolg (+ € 240.000). Per saldo resteert nog altijd een resultaat dat € 210.000 ho-
ger is dan begroot. De hogere baten hebben grotendeels nog betrekking op schooljaar 2016/2017. 
GPB (Personeelsbeleid): 

De baten zijn als gevolg van hogere rijksbijdrage voor PAB en de prestatiebox in combinatie met lage-
re overige bijdragen per saldo € 15.000 hoger dan begroot. Bij de kosten zijn de loonkosten en de 
overige personeelskosten overall € 80.000 lager dan begroot, met daarbinnen wel een éénmalige do-
tatie aan de voorziening tegenover lagere outplacementlasten. De overige bedrijfslasten zijn uitein-
delijk € 16.000 meegevallen. Per saldo is het GPB-resultaat meer dan € 100.000 positiever dan be-
groot. 
ABB (Bestuursbureau): 

Bij de baten valt de reguliere materiële instandhouding circa € 14.000 mee. De lasten zijn overall € 
17.000 lager en dit is een combinatie van verschillende posten, waarbij o.a. de administratielasten en 
de juridische ondersteuningslasten (vertraging in de fusie) lager uitvallen. Per saldo een resultaat dat 
€ 31.000 positiever is dan begroot. 
OT1: 

De baten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. De lasten zijn overall hoger dan begroot en mede 
veroorzaakt door meer uitgaven aan leermiddelen en daarnaast hogere huisvestingslasten (dagelijks 
onderhoud, energielasten en schoonmaak). Per saldo een resultaat dat € 6.000 lager is dan begroot. 
OT2: 

De baten komen door een lagere subsidie voor Hylpertaal € 1.000 lager uit dan begroot. De lasten 
zijn overall € 13.000 lager dan begroot waardoor het resultaat uiteindelijk € 12.000 hoger is dan een 
begroot resultaat van -€ 6.000. Opvallende grotere posten aan lagere uitgaven: scholing en afschrij-
vingen. 
OT3: 

De baten zijn per saldo € 1.000 hoger dan begroot door hogere huuropbrengsten. De lagere lasten 
van € 4.500 zijn een combi van plussen (leermiddelen, energielasten) & minnen (inhuur en scholing) 
en het resultaat komt daarmee € 5.500 hoger (minder negatief) uit dan begroot. 
OT4: 

De baten zijn circa € 12.000 hoger dan begroot, door hogere huuropbrengsten van € 6.000 (nageko-
men huur uit 2016) en extra baten uit de groeibekostiging (€ 6.000). Deze hogere baten zijn voor deel 
ingezet voor extra leermiddelen en ICT-aanpassingen (uitbreiding van het netwerk op de scholen). 
Per saldo komt het resultaat goed verklaarbaar € 2.500 positiever uit dan begroot. 
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OT5: 

De baten binnen OT5 zijn conform de begroting. Tegenover de hogere huisvestingslasten (dagelijks 
onderhoud, energielasten en schoonmaakkosten) en afschrijvingen staat wel een onderschrijding op 
de scholingskosten, maar per saldo zijn de lasten overall € 10.000 hoger dan begroot. Het resultaat is 
daarmee € 10.000 lager dan begroot en dit komt ten laste van de OT-reserve. 
OT6: 

Bij OT6 liggen de baten € 4.500 boven de begroting door hogere huuropbrengsten en vergoeding 
voor de eerste opvang. De lasten zijn daarbij fors hoger dan de begroting (+€ 18.000), deze over-
schrijding wordt grotendeels veroorzaakt door een forse naheffing aan energielasten over voorgaan-
de jaren (Blinker). Hierdoor is het resultaat 14.000 lager dan begroot. 
OT7: 

De baten bij OT7 zijn conform de begroting. De lasten zijn daarentegen fors hoger dan de begroting 
(+€ 17.000). Opvallende posten daarbij zijn, hogere uitgaven aan leermiddelen, aan dagelijks onder-
houd, aan energielasten en hogere (inhaal)afschrijvingslasten over voorgaande jaren.  
 
Financieel resultaat 

Het financieel resultaat wordt normaliter in de ABB exploitatie getoond maar wordt vanwege het 
specifieke karakter hier separaat weergegeven. De nog altijd teruglopende rentebaten als gevolg van 
de dalende rentepercentages resulteren in een licht negatief bedrag van € 917. 
 
7.3 Balans  
Waar de exploitatierekening de baten en lasten van een kalenderjaar laat zien, geeft de balans aan 
welke waarden (activa) er aan het begin en aan het eind van een kalenderjaar in een organisatie 
aanwezig zijn en waar deze vandaan komen (passiva). De balans laat de situatie per 31-12-2017 zien 
met als vergelijk de stand per 31-12-2016.  
 

Balans 31-12-2017 31-12-2016

Activa € €

Inventaris en apparatuur 1.047.365 1.035.489

Leermiddelen (PO) 466.445 491.069

Deelnemingen/financiele vaste activa 91.386 88.536

Debiteuren 0 45.881

Ministerie van OCW 622.625 694.473

Overige vorderingen 29.449 188.526

Overlopende activa 48.860 19.349

Liquide middelen 5.825.419 5.310.866

Totaal Activa 8.131.549 7.874.189

Passiva

Algemene reserve Publiek 4.319.459 4.289.418

Algemene reserve Privaat 90.551 90.551

Bestemmingsreserves/bestemmingsfonds 0 0

Personele voorziening 191.023 166.646

Onderhoudsvoorziening 946.445 1.034.302

Overige voorzieningen 276.292 82.011

Crediteuren 245.151 625.347

Ministerie van OCW 0 0

Belastingen en prem. soc. verzekeringen 364.468 467.094

Schulden terzake van pensioenen 101.785 95.268

Overlopende passiva 1.596.375 1.023.552

Totaal Passiva 8.131.549 7.874.189  
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Activa 

De materiële vaste activa (inventaris, apparatuur en leermiddelen) zijn (licht) gedaald in waarde. Dat 
komt omdat het geplande investeringsprogramma niet volledig is uitgevoerd en daarbij meer is afge-
schreven dan uiteindelijk is geïnvesteerd.  
Onder de financiële vaste activa zijn de waarborgsommen die voor onbeperkte tijd zijn verstrekt om 
gebruik te kunnen maken van tablets en onderwijs specifieke software verantwoord en daarnaast 
een bankgarantie voor de huur van het bestuursbureau. 
De grootste debiteur is het ministerie van OCW, die wordt separaat getoond op de balans. De vorde-
ring op het ministerie is een vrij stabiele factor op de balans en hangt samen met de subsidiestroom. 
De Overige vorderingen is een samenstel van diverse nog uitstaande vorderingen en nog te ontvan-
gen rente over 2017. De post Overlopende activa bestaat uit vooruitbetaalde bedragen voor beveili-
gingsabonnementen, verzekeringspremies en overige vooruitbetalingen. De liquide middelen zijn ten 
opzichte van ultimo 2016 fors gestegen. 
 

Passiva 

Het eigen vermogen is licht gestegen als gevolg van het positieve exploitatieresultaat in 2017. Het 
niet gemuteerde private deel van de reserves blijft dat private label houden om de mogelijkheid 
open te houden dat de middelen kunnen worden ingezet voor zaken waarvoor de publieke middelen 
niet ingezet kunnen/mogen worden. In de praktijk zijn dat huisvestingszaken, tussenschoolse opvang 
en leerlingenvervoer. Maar in principe kan het elke besteding binnen de doelstelling van Gearhing 
zijn. 
 
De personele voorziening betreft de voorziening voor jubileumgratificaties. Het doteren aan de jubi-
leumvoorziening gebeurt op basis van de berekende opbouw van rechten, de onttrekking vindt 
plaats door de uitkering van jubileumgratificaties en een eventuele vrijval vindt plaats als medewer-
kers uit dienst treden. De stapsgewijze stijging van de pensioenleeftijd heeft een opwaarts effect op 
deze voorziening, doordat de uitstroom van personeel groter is dan de instroom, wordt dit effect 
soms ook weer teniet gedaan. In 2017 is de personeelsvoorziening gestegen omdat er minder ont-
trokken en vrijgevallen is dan er is gedoteerd. 
De voorziening voor gebouwenonderhoud is gedaald, per saldo lijkt de besteding aan meerjarig on-
derhoud in lijn te zijn met de dotatie aan de voorziening. Meer specifieke informatie wordt in para-
graaf 6.1 gegeven. 
De post “Overige voorzieningen” heeft ten eerste betrekking op de reorganisatievoorziening, die is 
gevormd in verband met de kosten van salarisgaranties die voortvloeien uit de transitie naar onder-
wijsteams. In 2017 is een éénmalige extra dotatie gedaan om aan de toekomstige verplichtingen die 
hun oorsprong hebben in de reorganisatie van 2013 te voldoen. Het tweede bestanddeel van de 
“Overige voorzieningen” is de herstructureringsvoorziening. Deze heeft een eenmalige opbouw ge-
had in 2013 en is volgens planning samen met de verplichtingen aan “Het Spectrum” afgelopen in 
2017. De post crediteuren is fors lager dan vorig jaar, waarbij 2016 werd gekenmerkt door een lange-
re doorloop van de jaarafsluiting in 2017. 
 
De premieschulden aan uitkeringsinstellingen zoals ABP, belastingdienst en participatiefonds 
schommelen doorgaans niet erg. De schulden betreffen in hoofdzaak de over het salaris van decem-
ber af te dragen premies. De premieschuld aan het vervangingsfonds is ultimo 2017 minimaal. 
De overlopende passiva worden voor bijna de helft gevormd door de regulier gereserveerde vakan-
tiegelduitkering, de andere helft bestaat uit de ontvangen subsidies die deels nog niet zijn uitgegeven 
en deels wel al zijn uitgegeven aan materiële vaste activa en dan via een egalisatiesysteem geleidelijk 
worden toegevoegd aan de exploitatie. 
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7.4 Treasury  
Treasury gaat over wat we doen met het geld dat we niet direct nodig hebben voor onze onderwijs-
activiteiten. In de regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016 heeft het ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap de regels vastgelegd rondom treasury van de door haar gefinancierde 
instellingen. 
In het verplichte treasurystatuut van Gearhing wordt het treasurybeleid uiteengezet; ook wordt een 
beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden die horen bij de treasuryfunc-
tie. Het treasurystatuut heeft tot doel sturing te geven aan de treasuryfunctie en risico’s te beperken. 
Het herziene treasurystatuut van Gearhing is in 2017 vastgesteld door het college van bestuur.  
 
De werkwijze op basis van het treasurystatuut is dat er jaarlijks in de begroting een treasuryparagraaf 
wordt opgenomen. Daarin worden de plannen voor het komend jaar aangegeven; ook wordt er jaar-
lijks in een paragraaf in het jaarverslag verantwoording afgelegd over de treasury-activiteiten. In tus-
sentijdse rapportages wordt de post financiële baten en lasten weergegeven en bij afwijking van de 
begroting wordt deze afwijking toegelicht. 
 

omschrijving saldo 1-1 saldo 31-12 rente

rendement

in % per jaar

Rabo betaalrek. 0139990194 1.586 324 0,00%

Rabo spaarvrij rek. 3660510343 2.204.292 1.909.675 97 0,00%

BNG 285140922 969.848 1.768.883 0,00%

ING zakel.rek 0006083556a 2.135.066 2.146.523 3.505 0,16%

ING spaarrek. 0006083556b 75 14 0,00%

Totaal 5.310.866 5.825.419 3.602 0,06%  
 

 
Het betalingsverkeer van Gearhing verloopt via de betaalrekening bij de BNG. Het niet geïnvesteerde 
vermogen is weggezet bij de Rabobank en de ING. Bij de Rabobank wordt een spaarrekening aange-
houden genaamd “Bedrijfsspaarrekening”, de actuele spaarrente voor deze rekening bedraagt 0,0%. 
Ook houdt Gearhing nog een Rabo betaalrekening aan met een gering saldo voor praktische doelein-
den. Bij de ING heeft Gearhing een Private Banking Spaarrekening waarop een rente wordt vergoed 
van 0,05% op 31-12. De rendementen zijn extreem laag maar dat is een algemeen verschijnsel. De 
huidige rentetarieven zijn laag en vertonen ook nog geen neiging om te stijgen.  
Op de betaalrekeningen wordt (vrijwel) geen rente vergoed over het saldo. Het reguliere beleid van 
Gearhing is indien van toepassing de betaalrekening af te romen; het overschot wordt normaliter 
overgeboekt naar de spaarrekening. Als het saldo onvoldoende is voor de verwachte uitgaven, dan 
wordt het opgehoogd vanaf de spaarrekening. Zo streeft Gearhing, ondanks de geringe rentevergoe-
dingen, een maximaal rendement na. Naast bovenvermelde betaal- en spaarrekeningen zijn door 
Gearhing, evenals in het voorgaande jaar, geen financiële instrumenten ingezet en zijn er geen ande-
re beleggingen dan wel aangetrokken leningen. 
 
Financiële instellingen moeten tenminste een A-rating hebben. De instellingen waar door Gearhing 
gelden worden aangehouden hebben op basis van Fitch de volgende Long-term ratingscores: 
1. Rabobank AA- 
2. BNG AA+ 
3. ING  A+ 
 
De middelen worden dus verantwoord en in lijn met ons treasurystatuut en de “Regeling Beleggen, 
Lenen en Derivaten OCW 2016” weggezet. De tegoeden op alle rekeningen zijn direct opeisbaar zon-
der kosten.  
De verwachting is dat de rentetarieven op korte termijn niet veel zullen wijzigen. Op langere termijn 
zullen ze eerder stijgen dan dalen. Om die reden worden er geen gelden voor langere tijd vastgezet. 
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8 Kengetallen 
De kengetallen zijn voor de duiding van de vele cijfers van de jaarrekening. Ze vatten de cijfers samen 
en geven betekenis aan de grote opsomming van cijfers. 
 
Er zijn kengetallen voor de exploitatierekening, voor de balans en voor de combinatie van die twee. 
 
Exploitatiekengetallen

Werkelijk

2017

Begroting

2017

Werkelijk

2016

Rijksbijdragen 97,65% 97,61% 97,50%

Overige overheidsbijdragen 0,64% 0,50% 0,72%

Overige baten 1,71% 1,88% 1,78%

Werkelijk

2017

Begroting

2017

Werkelijk

2016

Personele lasten 82,10% 82,31% 81,86%

Afschrijvingen 2,12% 2,12% 1,95%

Huisvestingslasten 6,51% 6,03% 6,80%

Overige instellingslasten 7,48% 7,76% 7,85%

Werkelijk

2017

Begroting

2017

Werkelijk

2016

Resultaat (= Marge cq Rentabiliteit) 0,21% -2,14% -1,25%

in procenten van de totale baten

in procenten van de totale baten

in procenten van de totale baten

 
 
Deze meeste cijfers wijken niet beduidend af van landelijke cijfers en zijn kenmerkend voor een pri-
mair onderwijs organisatie.  
 
In 2017 is uiteindelijk een resultaat behaald van +0,21 % tegenover een begroot resultaat van -2,14%. 
Gearhing streeft uiteraard naar een verantwoord niveau van het eigen vermogen en het weerstands-
vermogen waarbij een bewust negatief resultaat de uitkomst kan zijn. De middelen die voor onder-
wijs zijn bedoeld, moeten daar ook aan worden besteed. Als Gearhing krimpt en als Gearhing meer 
vermogen heeft dan benodigd voor financiering en risicodekking, zullen bewust en planmatig nega-
tieve resultaten begroot worden om de kwaliteit van onderwijs vast te houden of te verbeteren. 
 
Kengetallen ten aanzien van de balans 31-12-2017 31-12-2016

Liquiditeit (= quick ratio = current ratio) 2,83 2,83

Solvabiliteit (EV/TV) 54,2% 55,6%

Solvabiliteit (EV/VV) 1,18 1,25

Solvabiliteit commissie Don (EV+voorz / TV) 71,6% 71,9%

Weerstandscapaciteit 4.410.010€   4.379.969€   

Weerstandscapaciteit inclusief voorzieningen 5.823.770€   5.662.928€   

Weerstandscapaciteit incl. voorz. en excl mva 4.309.960€   4.136.370€    
 
Het begrip “liquiditeit” duidt de mate aan waarin een organisatie in staat is om op korte termijn aan 
de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Een waarde van 1 geeft aan dat de organisatie hiertoe 
in staat is. De ongewijzigde waarde van 2,83 ten opzichte van 2016 geeft aan dat de organisatie 
Gearhing hiertoe nog altijd zeer goed in staat is. De inspectie van het onderwijs (IvhO) hanteert een 
waarde van ongeveer 1,5 als indicatie van wat nastrevenswaardig is.  
De “solvabiliteit” geeft aan in welke mate de organisatie op lange termijn in staat is om aan de ver-
plichtingen te kunnen voldoen. In de praktijk worden meerdere definities gehanteerd en deze zijn in 
het bovenstaand overzicht aangegeven. De afkorting EV staat voor eigen vermogen, VV voor vreemd 
vermogen en TV voor totaal vermogen. De IvhO hanteert een minimum van 30,0% en met een uit-
komst van 54,2% voldoet Gearhing daar meer dan goed aan.  
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Kengetallen vermogen ten opzichte van exploitatie 31-12-2017 31-12-2016

Weerstandsvermogen (EV/Baten) 30,47% 30,00%

Weerstandsvermogen inclusief voorzieningen 40,24% 38,78%

Weerstandsvermogen incl. voorz. en excl. mva 29,78% 28,33%

Kapitalisatiefactor (balanstotaal/exploitatiebaten) 56,18% 53,85%

Rentabiliteit (resultaat / totale baten) 0,21% -1,25%

Rendement/rentabiliteit (resultaat / EV) 0,68% -4,17%  
 
Het weerstandsvermogen (EV/Baten) ligt met 30,5% prima op het gewenste niveau van tussen de 
10% en 40%. Het weerstandsvermogen zegt iets over de reservepositie en over de mogelijkheden om 
financiële tegenvallers te kunnen opvangen. 
 
De kapitalisatiefactor is een graadmeter voor de mate waarin een organisatie efficiënt wordt gefi-
nancierd. Deze factor is in 2009 geïntroduceerd door de commissie Don, de commissie die zich mocht 
uitspreken over de mate waarin er sprake is van oppotgedrag in het onderwijs. De neergelegde norm 
(bovengrens) van de commissie Don ligt, afhankelijk van de grootte van de organisatie, tussen 35% 
en 60%. Hoewel de omvang van Gearhing geen reden is voor een veel hogere risicobuffer dan 5% en 
dus geen reden voor een hogere kapitalisatiefactor dan 30 a 40%, is het grote aantal hele kleine 
scholen wel reden waardoor de organisatie minder efficiënt om kan gaan met de investeringen in 
materiële vaste activa. Gearhing hanteert zelf een marge waarbinnen de kapitalisatiefactor zich moet 
bevinden en dat is tussen de 35% en 60%. De actuele score ultimo 2017 valt binnen deze marge. 
 
Hieronder is een nadere specificatie van de kapitalisatiefactor uitgewerkt:  

 
Specificatie kapitalisatiefactor 31-12-2017 31-12-2016

Transactiefunctie 15,95% 15,14%

Financieringsfunctie 21,50% 21,31%

Bufferfunctie 18,73% 17,40%

Totaal 56,18% 53,85%  
 
Het rendement is een kengetal dat in op winst gerichte organisaties wordt gebruikt om te kijken hoe-
veel rendement de inleggers van het eigen vermogen (aandeelhouders) hebben op hun ingelegde 
geld. In een niet op winst gerichte organisatie als Gearhing is het een vrijwel betekenisloos kengetal. 
 
De kengetallen voor zowel de balans en het vermogen als voor de exploitatie laten overall een posi-
tief beeld zien en passen in de financiële toekomstvisie die Gearhing heeft geformuleerd. 
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9 Continuïteit en toekomst   
 
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de verwachte ontwikkelingen in de baten en lasten voor 
2018 tot en met 2021 alsmede de ontwikkelingen in de vermogenspositie. De continuïteitsparagraaf 
biedt daarbij zicht op de ontwikkelingen in de nabije toekomst en beschrijft wat de gevolgen zijn voor 
het resultaat en de vermogenspositie. Met deze paragraaf wordt mede inhoud gegeven aan de wijzi-
gingen die de minister van OCW heeft gegeven alsmede de Code Goed Bestuur primair onderwijs.  
 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat over de komende vier jaren de lasten in overeen-
stemming kunnen worden gehouden met de baten. Dit komt mede door de invoering in 2012 van de 
nieuwe directiestructuur. Verder is er een strakke planning & control, die ervoor zorgt dat de lasten 
de baten blijven volgen, het onderhoud van schoolgebouwen is gedifferentieerd, er zijn taakstellende 
budgetten, het personeelsbestand volgt de daling van het leerlingenaantal door natuurlijk verloop en 
er is een flexibele schil van payroll leerkrachten. 
We ontwikkelen plannen om de toegezegde extra middelen voor de komende jaren op een verant-
woorde wijze in te zetten. Bij het inzetten van deze middelen houden we rekening met de krimp en 
de verdeling binnen ons huidig personeelsbestand tussen onze vaste krachten en de flexibele schil. 
 

9.1 Leerlingen en Bestuursformatieplan 
 
Het aantal leerlingen in onze regio is de afgelopen jaren gekrompen en daarmee is ook het aantal 
leerlingen dat een Gearhing school bezoekt gedaald. De prognoses laten eveneens een dalende lijn 
zien qua leerlingen. 
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In onderstaand overzicht wordt het aantal inzetbare fte’s, evenals in voorgaande jaren, berekend op 
basis van het aantal leerlingen in combinatie met de leerkracht-leerlingratio. Bij het bepalen van het 
totaal aantal inzetbare fte’s worden daarnaast de extra vanuit het ministerie toegezegde middelen 
voor het verminderen van de werkdruk omgezet naar (nog) te bepalen en in te zetten formatie.  
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Leerkracht-leerlingratio

Realisatie 

2017

Prognose 

2018

Prognose 

2019

Prognose 

2020

Prognose 

2021

Ratio -leerkracht - leerling 18,90      19,00       19,00      19,00      19,00      

Aantal leerlingen 7/12 en 5/12 1.978      1.871       1.809      1.757      1.709      

Aantal fte's inzetbaar 104,66     98,46       95,21      92,47      89,96      

Budget werkdrukvermindering -         2,42         6,46        7,76        9,02        

Totaal fte's inzetbaar -         100,88     101,67     100,23     98,98      

Inzet lesgevend Onderwijs Personeel

Inzet OP/OOP (4004, 4020)minus natuurlijk verloop 96,17      89,81       87,34      87,14      86,30      

inzet payroll 8,49        11,07       14,33      13,09      12,68      

Totale inzet OP/OOP en payroll 104,66    100,88     101,67    100,23    98,98        
 
De netto inzet van leerkrachten in dienstverband (los van zorguren en los van extra uren in verband 
met zware ondersteuning van leerlingen) plus de flexibele formatie, is in het kalenderjaar 2017 ge-
middeld 1 fte per 18,9 leerlingen. Deze ratio is ten opzichte van voorgaande jaren licht opgelopen 
vanwege het sluiten van twee kleine scholen per 1-8-2016 en twee kleine scholen die per 1-8-2017 
zijn gefuseerd naar een ander bestuur. Voor de jaren 2018 tot en met 2021 wordt in de berekeningen 
vooralsnog vastgehouden aan een ratio van 19,0. Boven op deze formatie worden, vanaf schooljaar 
2018/2019, de extra middelen vanuit werkdrukvermindering omgezet in extra fte’s. Deze fte’s zijn op 
basis van plannen ‘vrij’ inzetbaar in lesgevend onderwijspersoneel maar kan ook worden gevonden in 
uitbreiding van ondersteunende taken en rollen. In het Bestuursformatieplan dat jaarlijks voor 1 mei 
voor het volgend schooljaar wordt opgesteld en vastgesteld wordt dit meegenomen.  
 
In functiecategorieën ziet de personele ontwikkeling er als volgt uit: 
 
Functie 2017 2018 2019 2020 2021

DIR Onderwijsteams 11,8801             11,7607             10,6420             10,0866             9,8533               

OP 113,8431           105,7013           101,4430           100,8614           99,9631             

OOP 6,6488               4,8094               3,8702               3,8702               3,8625               

Bapo/RDI 2,2608               2,0471               1,8410               1,5643               1,4324               

Payroll 25,0147             17,6933             17,7800             16,5400             16,1300             

Totaal 159,6475          142,0118         135,5762          132,9225          131,2413          

Bestuursbureau 5,8093               5,3500               5,3500               5,3500               5,3500               

Totaal 165,4568          147,3618         140,9262          138,2725          136,5913           
Directie onderwijsteams is inclusief MBV minus detachering en NHL 

 

 
9.2 Financiële informatie 
 
Meerjarenbegroting 

Op basis van de leerlingenprognoses, de hieraan gelieerde rijksbijdrage, de overige overheidsbijdra-
gen en de overige baten is een meerjarige vergelijking opgesteld met de ontwikkeling van de bijbe-
horende kosten, administratie/beheer/bestuur, personele kosten en materieel voor scholen. In de 
meerjarenbegroting 2018-2021 is evenals in voorgaande jaren met de daling van het aantal leer-
lingen en daarmee gepaard gaande krimp van het personeelsbestand rekening gehouden (zie para-
graaf 9.1).  
 
In onderstaande cijfers zijn de vanaf 2018/2019 door het ministerie (structureel) toegezegde en op-
lopende middelen voor het verminderen van de werkdruk onder de rijksbijdragen meegenomen. Met 
deze extra middelen kunnen en gaan we invulling geven aan het verminderen van de werkdruk. Voor 
het inzetten van deze extra baten zullen plannen (moeten) worden ontwikkeld die uiteindelijk ook 
zullen betekenen dat we het personeelsbestand minder snel kunnen laten dalen. De onlangs toege-
zegde verhoging van de kleine scholentoeslag is nog niet meegenomen in de rijksbijdragen, het posi-
tieve financiële effect voor Gearhing is nog niet helder.  
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De verwachting is dat voor 2018 hieruit nog € 50.000 beschikbaar komt en voor geheel 2019 rond de 
€ 130.000. De insteek is om ook deze verhoging zoveel als mogelijk 1-op-1 om te zetten in personele 
bezetting. 
 

Bekostigingsonderwerp

Realisatie 

2017

Begroting 

2018

Prognose 

2019

Prognose 

2020

Prognose 

2021

BATEN € € € € €

3.1. Rijksbijdragen 14.131.428 13.530.000 13.756.000 13.651.000 12.995.000

3.2. Overige 

overheidsbijdragen 93.077 55.000 55.000 54.000 53.500

3.5. Overige baten 246.795 212.000 183.000 177.000 172.000

Totaal Baten 14.471.300 13.797.000 13.994.000 13.882.000 13.220.500

LASTEN € € € € €

4.1. Personeelslasten 11.858.833 11.333.000 11.513.000 11.429.000 10.778.000

4.2. Afschrijvingen 305.802 315.000 320.000 325.000 330.000

4.3. Huisvestingslasten 1.198.367 1.101.500 1.114.000 1.124.000 1.135.000

4.4. Overige lasten 1.080.939 1.051.000 1.100.500 1.047.500 1.051.000

Totaal Lasten 14.443.941 13.800.500 14.047.500 13.925.500 13.294.000

Saldo baten - lasten 27.359 -3.500 -53.500 -43.500 -73.500

Financiële baten en lasten 2.683 3.500 3.500 3.500 3.500

RESULTAAT 30.042 0 -50.000 -40.000 -70.000

Vermogen op 1/1 4.379.970 4.410.012 4.410.012 4.360.012 4.320.012

Vermogen per 31/12 4.410.012 4.410.012 4.360.012 4.320.012 4.250.012  
 
 
In de meerjarenbegroting worden, naast de reeds genoemde extra middelen in het kader werkdruk-
vermindering, diverse veronderstellingen en uitgangspunten gehanteerd, zoals: 

• In de cijfers is geen rekening gehouden met eventuele toekomstige fusies; 

• De vanaf 2016 gereserveerde fusiemiddelen voor een tweetal scholen worden vanaf 2019 als 
baten meegenomen. Het vertraagd toerekenen van deze middelen betreft een soort van risi-
cobuffer; 

• De totale baten aan toegekende fusiemiddelen dalen met ingang van het boekjaar 2021; 

• De regeling impulsgebieden wordt in de meerjarenbegroting doorgetrokken. 
 
In de regel “resultaat” is, naast het resultaat van 2017, het te verwachten exploitatiesaldo voor de ja-
ren 2018 tot en met 2021 weergegeven. We gaan er daarbij vanuit onze hoofddoelstelling, het ver-
zorgen van goed onderwijs in deze regio, te kunnen blijven continueren. Vanaf 2019 is bewust een 
negatief exploitatieresultaat begroot, er wordt verantwoord geïnvesteerd in de toekomst ten laste 
van de financiële reserves van Gearhing. Ook op de langere termijn is Gearhing in staat om de baten 
en lasten bij elkaar te houden met een, vanaf 2019, uiteindelijk bewust oplopend negatief resultaat. 
Daarbij blijven de financieringsfunctie van het eigen vermogen en de risicobuffer op peil. De vermo-
gensontwikkeling zal in lijn blijven met de laatste inzichten en normen zoals aangegeven bij de finan-
ciële doelstellingen in het jaarprogramma 2018, rekening houdend met de normen van de Commissie 
Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (CVO). 
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Balansprognose 

De balansprognoses geven een positief beeld. Het eigen vermogen dient als risicobuffer, waarbij de 
vanaf 2019 geprognosticeerde negatieve resultaten in mindering worden gebracht op deze reserves. 
De mutaties in de voorzieningen betreffen uitgaven ten behoeve van het onderhoud van de gebou-
wen conform het meer jaren onderhoudsplan (MOP), mutaties vanuit de voorziening voor jubileum-
gratificaties en mutaties als gevolg van de reorganisatie van 2013. 
Het toekomstbeeld dat ontstaat, is dat we beheerst krimpen, ook qua vermogen. De krimp vindt 
plaats met handhaving van een meer dan solide weerstandsvermogen in combinatie met een sterke 
kapitalisatiefactor.  
  
€ x 1.000

Balans

Realisatie 

2017

Prognose 

2018

Prognose 

2019

Prognose 

2020

Prognose 

2021

Activa

Materiële vaste activa 1.513 1.600 1.600 1.600 1.600

Financiële vaste activa 91 91 91 91 91

Vlottende activa 700 650 600 550 500

Liquide middelen 5.825 5.622 5.552 5.507 5.432

Totaal Activa 8.129 7.963 7.843 7.748 7.623

Passiva

Algemene reserve Publiek 4.319 4.319 4.269 4.229 4.159

Algemene reserve Privaat 90 90 90 90 90

Eigen vermogen 4.409 4.409 4.359 4.319 4.249

Voorzieningen 1.413 1.405 1.385 1.380 1.375

Kortlopende schulden 2.307 2.149 2.099 2.049 1.999

Totaal Passiva 8.129 7.963 7.843 7.748 7.623  
 
De geprognosticeerde krimp zal tevens betekenen dat naar verwachting de gebouwensituatie voor 
Gearhing nog voor 2022 zal gaan wijzigen. De onderhoudsplanning voor de komende jaren (dat is de 
basis onder de onderhoudsvoorziening) zal daarbij moeten meebewegen met de ontwikkeling van 
nieuwbouw, fusies en sluiting van scholen. 
 
Kengetallen 

In onderstaand overzicht wordt een aantal kengetallen weergegeven met daarbij, voor zover van 
toepassing, de norm die de Inspectie van het onderwijs hanteert bij het bepalen van de financiële ge-
zondheid van instellingen in het primair onderwijs. 
 

Kengetallen OCW norm

Realisatie 

2017

Prognose 

2018

Prognose 

2019

Prognose 

2020

Prognose 

2021

Rentabiliteit (resultaat / totale baten) ≥≥≥≥0,0% 0,21% 0,00% -0,36% -0,29% -0,53%

Personele lasten/Rijksbijdragen ≤95 %≤95 %≤95 %≤95 % 84% 84% 84% 84% 83%

Personele lasten/totaal baten 8 0%−8 5%8 0%−8 5%8 0%−8 5%8 0%−8 5% 82% 82% 82% 82% 82%

Solvabiliteit (EV/TV) 54,2% 55,4% 55,6% 55,7% 55,7%

Solvabiliteit commissie Don (EV+voorz / TV) minimaal 30% 71,6% 73,0% 73,2% 73,6% 73,8%

Weerstandsvermogen (EV/Baten) 10%-40% 30,47% 31,96% 31,16% 31,12% 32,15%

Liquiditeit (= quick ratio = current ratio) ≥≥≥≥1,0% 2,83 2,92 2,93 2,96 2,97

Transactiefunctie 15,95% 15,58% 15,00% 14,76% 15,12%

Financieringsfunctie 22,13% 23,18% 22,58% 22,58% 23,40%

Bufferfunctie 18,10% 18,94% 18,45% 18,46% 19,12%

Totaal - kapitalisatiefactor 35%-60% 56,18% 57,70% 56,03% 55,80% 57,65%  
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Uit de berekende kengetallen blijkt dat de solvabiliteit en liquiditeit in de weergegeven jaren nog al-
tijd ruim boven de door OCW gehanteerde minimumnormen uitkomt. De liquiditeit is ruim voldoen-
de om aan de financiële verplichtingen op korte termijn te voldoen; uit de solvabiliteit blijkt dat 
Gearhing, uitgaande van bekende parameters, ook op de langere termijn financieel gezond is. Dit 
laatste blijkt ook uit de financiële buffer die over alle in de prognose opgenomen jaren positief is en 
blijft. 
 
 

9.3 Strategisch beleid 
 
In het strategisch beleidsplan 2014-2018 van Gearhing “Proactief in een voortdurend en snel veran-
derende wereld” beschrijven we voor deze periode de volgende drie speerpunten: 
1. Samenwerking, intern en extern 

2. Nieuwe vormen van kennisoverdracht 

3. Zelfmanagement van professionals. De leraar neemt zijn vak terug. 

 
In 2017 is een start gemaakt voor het opstellen van het strategisch beleidsplan 2018-2022. Het be-
leidsplan borduurt voort op de ingeslagen weg om de komende jaren actief samenwerking te blijven 
entameren in het gebied waar onze scholen staan. Zowel bilateraal met collega-besturen, als met alle 
betrokken partijen in de regio. Dit vanwege het gemeentegrens overschrijdende karakter van Gear-
hing. Om de gedeelde problematiek van krimp het hoofd te kunnen bieden, is het belangrijk dat er 
een gedeelde visie in de regio komt. Gearhing blijft hierin initiatief nemen. 
 

Samenwerking zoeken met andere besturen en ouders nadrukkelijker betrekken bij de toe-
komst(gedachten) van de kleine dorpsscholen zal er toe leiden dat daar waar mogelijk en daar waar 
gewenst, er scholen zullen gaan fuseren. In het verlengde hiervan wordt ook de huidige vorm van or-
ganiseren binnen Gearhing tegen het licht gehouden. 
 
Gearhingscholen worden kleiner, scholen krijgen nog meer te maken met minder groepen en met 
andere combinatiegroepen dan de traditionele. Samenwerking tussen kleine scholen, al of niet bin-
nen het zelfde onderwijsteam, wordt steeds meer noodzakelijk. Juist op de kleine(re) basisscholen 
van Gearhing is het goed op zoek te gaan naar andere onderwijsconcepten om hoogwaardig onder-
wijs mogelijk te maken. 

 
 
9.4 Risico beheersing 
 

Risicoanalyse 

Eind 2016 is op basis van een risico-inventarisatie een uitgebreide risicoanalyse opgesteld door Hel-
der Advies. Los van de krimp zijn er risico’s gesignaleerd bij de huisvesting, gemiddeld oude gebou-
wen en oplopende leegstand door de krimp. En ook bij het personeel zijn risico’s gesignaleerd die 
voornamelijk zijn verbonden aan de relatief hoge leeftijd, waarbij de gemiddelde leeftijd in de afge-
lopen 2 jaar overigens met ongeveer 1 jaar is gedaald.  

 
Krimp 

De scholen van Gearhing bevinden zich in de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân en 
vanaf 1 januari 2018 komen daar de gemeente Leeuwarden en de nieuwe gemeente Waadhoeke bij. 
Binnen de gemeentes die het werkgebied vormen voor Gearhing is voor de komende jaren, zoals 
hierboven ook beschreven, sprake van krimp. Het totaal aantal basisschoolleerlingen daalt en een 
aantal scholen bevindt zich rond de gemeentelijke opheffingsnorm. De systematiek van gemiddelde 
schoolgrootte op bestuursniveau is van belang voor het in stand kunnen houden van deze scholen. 
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Om in de toekomst een deel van de kleine scholen in stand te kunnen houden zal op termijn de ge-
middelde schoolgrootte op bestuursniveau omhoog moeten. Voor het kunnen laten stijgen van onze 
gemiddelde schoolgrootte wordt gekeken naar situaties waar scholen in de toekomst kunnen sa-
mengaan tot grotere schooleenheden. Om dit te kunnen realiseren zal de samenwerking met ouders 
maar ook andere besturen en zeker ook de betrokken gemeente nog nadrukkelijker worden gezocht 
en aangehaald. 
 
In het jaarprogramma 2018 zijn in paragraaf 3.11 naast krimp ook de andere risico’s en onzekerhe-
den uitvoerig beschreven en acties geduid om de gevolgen van deze risico’s zoveel als mogelijke te 
beperken voor Gearhing. 
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10 Procedure vaststelling 
 

Het bevoegd gezag en de directeuren verplichten zich binnen de cyclus van planvorming-uitvoering-
evaluatie-bijstelling open te communiceren. 
Het college van bestuur stelt jaarlijks een integraal jaarverslag op en legt het verslag voor aan de raad 
van toezicht ter goedkeuring. 
Het college van bestuur stelt het integraal jaarverslag vast. 
Het verslag wordt vervolgens inhoudelijk besproken met de directeuren van de scholen en de ge-
meenschappelijke medezeggenschapsraad. 
 

 

De Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs “Gearhing”, statutair gevestigd te Bols-
ward, stelt dit jaarverslag vast en verklaart akkoord te gaan met de door van Ree Accountants in  
juni 2018 gewaarmerkte jaarrekening 2017, waarbij door van Ree Accountants de controleverkla-
ring is verstrekt en welke jaarrekening integraal deel uitmaakt van dit jaarverslag. 
 
Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening door de raad van toezicht.  
Datum: 15 mei 2018 
 

 
 
 
 
Dhr. P. Schram, voorzitter  
                                                                   
 
 
Vaststelling door het college van bestuur. 
Datum: 22 mei 2018. 
 

 
                                                                 
 
Alex. J. Peltekian, voorzitter 
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Kengetallen voor 2017 en 2016

Kengetal 2017 2016
Huisvestingsratio 0,08 0,08 groter dan 0,10
Liquiditeit (current ratio) 2,83 2,83 kleiner dan 0,75
Rentabiliteit (1-jarig) 0,00 -0,01 lager dan -0,10
Solvabiliteit 0,72 0,72
Weerstandsvermogen 0,30 0,30

Met betrekking tot de huisvestingsratio, liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit en het weerstandsvermogen 
vermelden wij onderstaande kengetallen:

Hierna vindt u omschrijving van de kengetallen inclusief berekening.

kleiner dan 0,05

Signaleringswaarde 
onderwijsinspectie

kleiner dan 0,30

KENGETALLEN

0,08 0,08 

2,83 2,83 

0,00 

-0,01 

0,72 0,72 

0,30 0,30 

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

2017 2016

Jaar

Kengetallen voor 2017 en 2016

Huisvestingsratio Liquiditeit (current ratio) Rentabiliteit (1-jarig) Solvabiliteit 1 Weerstandsvermogen
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Huisvestingsratio

Omschrijving
€ € € €

- Huisvestingslasten 1.198.367 1.234.244

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen 
gebouwen en terreinen 1.198.367 1.234.244

- Totale lasten 14.443.941 14.803.112

- Financiële lasten 919 1.032

Som totale lasten en financiële lasten 14.444.860 14.804.144

Kengetal:

Liquiditeit (current ratio)

Omschrijving
€ € € €

- Liquide middelen 5.825.419 5.310.866

- Vorderingen 700.934 948.229

Vlottende activa 6.526.353 6.259.095

Kortlopende schulden 2.307.777 2.211.261

Kengetal:
\

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen 
verplichtingen.

De liquiditeit is voor 2017 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2016 is de 
liquiditeitspositie gelijk gebleven.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,83 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 
bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva.

2,83

31-12-2016

31-12-2016

0,08

2,83

Definitie:  De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen en vorderingen) en de 
kortlopende schulden.

31-12-2017

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden 
die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 2.307.777.

De stichting heeft op 31 december 2017 de beschikking over € 5.825.419 aan liquide middelen en heeft 
daarnaast € 700.934 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten 
(inclusief financiële lasten).

Definitie:  Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van de 
totale lasten (inclusief financiële lasten).

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

De huisvestingsratio is voor 2017 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 
2016 is de huisvestingsratio gelijk gebleven.

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.

31-12-2017

0,08
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Rentabiliteit

Omschrijving
€ € € €

Resultaat 30.041 -182.500

- Totaal baten 14.471.299 14.601.103

- Financiële baten 3.602 20.541

Som totaal baten inclusief financiële baten 14.474.901 14.621.644

Kengetal 1-jarig:

Solvabiliteit

Omschrijving
€ € € €

- Eigen vermogen 4.410.011 4.379.969

- Voorzieningen 1.413.761 1.282.959

Som eigen vermogen en voorzieningen 5.823.772 5.662.928

Totaal vermogen 8.131.549 7.874.189

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.

Omschrijving
€ €

Eigen vermogen 4.410.011 4.379.969

Totaal vermogen 8.131.549 7.874.189

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10.

0,00

Definitie:  Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.

-0,01

31-12-2017 31-12-2016

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de 
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar 
verplichtingen kan voldoen.

Definitie inclusief voorzieningen:  Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

Definitie exclusief voorzieningen:  Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

De stichting heeft met de totale baten, te weten € 14.474.901, een resultaat behaald van € 30.041. Dit houdt 
in dat 0,00 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt 
ontvangen, wordt € 0,00 behouden en wordt € 1,00 besteed.

31-12-2017 31-12-2016

0,72 0,72

0,54 0,56

31-12-2017

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 72% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel 
reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 28% van het totale vermogen gefinancierd 
wordt met vreemd vermogen.

De rentabiliteit is voor 2017 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2016 is 
de rentabiliteitspositie gestegen.

De solvabiliteit is voor 2017 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2016 is 
de solvabiliteitspositie gelijk gebleven.

31-12-2016
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Weerstandsvermogen

Omschrijving
€ € € €

Eigen vermogen 4.410.011 4.379.969

- Totaal baten 14.471.299 14.601.103

- Financiële baten 3.602 20.541

Som totaal baten inclusief financiële baten 14.474.901 14.621.644

Kengetal:

Omschrijving
€ € € €

- Eigen vermogen 4.410.011 4.379.969

- Materiële vaste activa 1.513.810 1.526.558

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa 2.896.201 2.853.411

- Totaal baten 14.471.299 14.601.103

- Financiële baten 3.602 20.541

Som totaal baten inclusief financiële baten 14.474.901 14.621.644

Kengetal:

Definitie exclusief materiële vaste activa:  Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld 
door de totale baten (inclusief financiële baten).

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 
behorende risico's op te vangen.

Definitie inclusief materiële vaste activa:  Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief 
financiële baten)

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen 
benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de 
planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële 
effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

0,30

31-12-2016

0,20 0,20

Het weerstandsvermogen is voor 2017 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking 
met 2016 is het weerstandsvermogen gelijk gebleven.

0,30

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017
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Kapitalisatiefactor

Omschrijving
€ € € €

- Balans totaal 8.131.549 7.874.189

Verschil balans totaal en materiële vaste activa 
gebouwen en terreinen 8.131.549 7.874.189

- Totaal baten 14.471.299 14.601.103

- Financiële baten 3.602 20.541

Som totaal baten inclusief financiële baten 14.474.901 14.621.644

Kengetal:

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of 
onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van 
hun taken.

Definitie:  De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen 
gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

0,56 0,54

31-12-2017 31-12-2016
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Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-
termijn in 
maanden

afschrijvings-
percentage per 

jaar

activerings-
grens in €

120 10% 500
120 10% 500

48 en 60 25% en 20% 500
108 11% 500

Liquide middelen

Categorie

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 
aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en passiva, met uitzondering van het (groeps)vermogen, 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.

Onderwijs apparatuur
ICT
Leermiddelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de 
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang 
plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. 

Schoolmeubilair en inventaris

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
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Eigen vermogen

Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.

Omschrijving Doel Beperkingen EUR
- Algemene reserve privaat Het private deel van de reserves blijft het label houden 90.551      

om de mogelijkheid open te houden dat de middelen
kunnen worden ingezet voor zaken waarvoor de publieke middelen 
niet ingezet kunnen/mogen worden.

Voorzieningen

Voorziening jubilea

Voorziening groot onderhoud 

Overige voorzieningen

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging 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. 

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de 
voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke 
voor eind 2017 wordt bepaald. De berekening is als volgt:
Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).

Voor 2017 wordt er gerekend met een rekenrente van 0,70%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 
vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 1,30% is.

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.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat 
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding 
als een actief in de balans opgenomen.

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.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt 
gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder 
meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 
bestuur is aangebracht.

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserve. 
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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.

Grondslagen Staat van 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.

De baten en lasten worden 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 reserve die door
het bestuur is bepaald.

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

Overheidssubsidies
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.

Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de cao PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn: 
·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
·        er heeft in 2017 geen indexatie plaatsgevonden
·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2017 104,40%
·        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.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
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.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en bankkosten
Rentebaten en bankkosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. 
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Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat 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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En vergelijkende cijfers 2016. - na verwerking resulta atbestemming -

€ € € €
1 ACTIVA

1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa 1.513.810    1.526.558    
1.1.3 Financiële vaste activa 91.386         88.536         

Totaal vaste activa 1.605.196    1.615.094    

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen 700.934       948.229       
1.2.4 Liquide middelen 5.825.419    5.310.866    

Totaal vlottende activa 6.526.353    6.259.095    

TOTAAL ACTIVA 8.131.549    7.874.189    

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 4.410.011    4.379.969    
2.2 Voorzieningen 1.413.761    1.282.959    
2.4 Kortlopende schulden 2.307.777    2.211.261    

TOTAAL PASSIVA 8.131.549    7.874.189    

31-12-2017 31-12-2016

``
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En vergelijkende cijfers 2016

€ € € € € €
3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 14.131.427      13.640.932     14.236.686      
3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden
93.077             70.209            104.964           

3.5 Overige baten 246.795           263.244          259.453           

Totaal baten 14.471.299    13.974.385    14.601.103    

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 11.858.833      11.751.507     12.118.107      
4.2 Afschrijvingen 305.802           302.495          288.647           
4.3 Huisvestingslasten 1.198.367        1.114.566       1.234.244        
4.4 Overige lasten 1.080.939        1.108.417       1.162.114        

Totaal lasten 14.443.941    14.276.985    14.803.112    

Saldo baten en lasten * 27.358           -302.600        -202.009        

6 Financiële baten en lasten
6.1 Financiële baten 3.602               4.600             20.541            
6.2 Financiële lasten 919                  1.000             1.032              

Saldo financiële baten en lasten 2.683             3.600             19.509           

Totaal resultaat * 30.041            -299.000         -182.500        

*(- is negatief)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten.
(Voorstel) bestemming van het resultaat

2017 Begroot 2017 2016
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En vergelijkende cijfers 2016

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 27.358 -202.011

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen 4.2 305.802 288.647
- Mutaties voorzieningen 2.2 130.801 12.709

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het 
bedrijfsresultaat 436.603 301.356
Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen 1.2.2 247.295 20.764
- Kortlopende schulden 2.4 96.516 122.684

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal 343.811 143.448

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 807.772 242.793

Ontvangen interest 6.1.1 3.602 20.541
Betaalde interest 6.2.1 919 1.032

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 810.455 262.302

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -374.568 -324.442
Desinvesteringen in materiële vaste activa 1.1.2 81.514 67.451
Overige investeringen in financiële vaste activa 1.1.3 -2.850 -

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -295.904 -256.991

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kasstroom uit overige balansmutaties
Overige mutaties -32.286

Totaal kasstroom uit overige balansmutaties - -32.286

Mutatie liquide middelen 1.2.4 514.553 -26.973

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 5.310.866 5.337.839
Mutatie boekjaar liquide middelen 514.553 -26.973
Stand liquide middelen per  31-12 5.825.419 5.310.866

2017 2016

2017 2016

KASSTROOMOVERZICHT 2017
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1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2. 4 1.1.2.5 1.1.2.6
Gebouwen Terreinen Inventaris en 

apparatuur
Overige 
materiële 
vaste activa

Vaste 
bedrijfs-
activa in 
uitvoering 
en vooruit-
betalingen 
op MVA

Niet aan de 
bedrijfsuit-
oefening 
dienstbare 
MVA

Totaal 
materiële 
vaste activa

€ € € € € € €

                  -                     -        4.075.205      2.644.908                   -                     -        6.720.113 

                  -                     -        3.039.716      2.153.839                   -                     -        5.193.555 

                  -                     -        1.035.489         491.069                   -                     -        1.526.558 

                  -                     -           285.910           88.658                   -                     -           374.568 
                  -                     -             81.514                   -                     -                     -             81.514 
                  -                     -           192.520         113.282                   -                     -           305.802 

                  -                     -             11.876           24.624-                   -                     -             12.748-

                  -                     -        4.279.601      2.733.566                   -                     -        7.013.167 

                  -                     -        3.232.236      2.267.121                   -                     -        5.499.357 

                  -                     -        1.047.366         466.445                   -                     -        1.513.810 

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, inventaris en ICT aanschaffingen.
Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven de € 500,-.
Onder andere vaste bedrijfsmiddelen vallen de onderwijsleermethoden.
De cumulatieve aanschafwaarde en afschrijvingen zijn gecorrigeerd met de inmiddels niet meer aanwezige activa.
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
Gebouwen nieuwbouw 40 jaar
Investeringen in bestaande bouw 15 of 20 jaar
Inventaris en apparatuur, bestaande uit: 10 jaar
- Meubilair 10 jaar
- Technisch inventaris 10 jaar
- ICT 4 en 5 jaar
Leermiddelen 9 jaar

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BA LANS

Stand per 01-01-2017
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen

Materiële vaste activa 
    per 01-01-2017

Verloop gedurende 2017
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

Mutatie gedurende 2017

Stand per 31-12-2017

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 
waardeverminderingen

Materiële vaste activa 
    per 31-12-2017
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1.1.3 Financiële vaste activa Boek- Investe- Desinves- W aarde- Boek-
waarde ringen teringen verandering Resultaat waarde
1-1-2017 2017 2017 2017 2017 31-12-2017

€ € € € € €

1.1.3.8 Overige vorderingen 88.536 2.850 - - - 91.386

Totaal Financiële vaste activa 88.536 2.850 - - - 91.386

Overige vorderingen

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen
€ € € €

1.2.2.1 Debiteuren - 45.881
1.2.2.2 OCW 622.625 685.223
1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 1.368 122.067

Subtotaal vorderingen 623.993 853.171

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 48.860 19.349
1.2.2.14 Te ontvangen interest 3.602 -
1.2.2.15 Overige overlopende activa 24.478 75.709

Overlopende activa 76.940 95.058

Totaal Vorderingen 700.933 948.229

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar . 

1.2.4 Liquide middelen
€ € € €

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 5.825.419 5.310.866

Totaal liquide middelen 5.825.419 5.310.866

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen
€ € € €

1.2.4.2.1 Tegoeden op bankrekeningen 1.769.220 971.509
1.2.4.2.2 Spaarrekeningen 4.056.199 4.339.357

Totaal tegoeden op bankrekeningen 5.825.419 5.310.866

Tegoeden op bankrekeningen

Spaarrekeningen

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALA NS

31-12-2017 31-12-2016

De overige vorderingen bestaan uit betaalde borg aan Stg Snappet (€ 83.250,-.) en de borg voor het bestuursbureau (€ 8.136,-).

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

31-12-2017 31-12-2016

31-12-2017 31-12-2016

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.
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2

2.1 Eigen vermogen Stand per 
 01-01-2017

Resultaat
2017

Overige 
mutaties

Stand per 
 31-12-2017

€ € € €

2.1.1 Eigen vermogen
2.1.1.1 Algemene reserve 4.289.419 30.041 - 4.319.460
2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 90.551 - - 90.551

Totaal Eigen vermogen 4.379.970 30.041 - 4.410.011

2.2 Voorzieningen Stand per 
 01-01-2017 Dotatie 2017

Ontrekking 
2017 Vrijval 2017

Rente 
mutatie*

Stand per 
 31-12-2017

Bedrag 
< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 
5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 
voorzieningen 168.704 39.666 17.347 - - 191.023 23.519 69.263 98.241

2.2.3 Voorzieningen voor 
groot onderhoud 1.034.302 289.710 377.567 - 946.445 -64.093 131.400 851.105

2.2.4 Overige 
voorzieningen 79.953 199.792 - -3.453 - 276.292 -9.670 17.617 268.345

Totaal 
Voorzieningen 1.282.959 529.168 394.914 -3.453 - 1.413.760 -50.244 218.280 1.217.691

2.2.1 Personele 
voorzieningen

Stand per 
 01-01-2017 Dotatie 2017

Ontrekking 
2017 Vrijval 2017

Rente 
mutatie*

Stand per 
 31-12-2017

Bedrag 
< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 
5 jaar

Bedrag 
> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.4 Jubileum-voorziening
166.646 39.666 15.289 - 191.023 23.519 69.263 98.241

2.2.1.7 Overige personele 
voorzieningen 2.058 - 2.058 - - - - -

Totaal personele 
voorzieningen 168.704 39.666 17.347 - - 191.023 23.519 69.263 98.241

* bij netto contante waarde

2.4 Kortlopende schulden
€ € € €

2.4.8 Crediteuren 245.151 626.309
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 364.468 467.094
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 101.785 95.268
2.4.12 Overige kortlopende schulden 7.671 9.154

Subtotaal kortlopende schulden 719.075 1.197.825

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 601.098 252.358
2.4.15 Vooruit ontvangen investeringssubsidies 1.220 2.291
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen 7.000 7.000
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 332.269 304.686
2.4.19 Overige overlopende passiva 647.114 447.101

Overlopende passiva 1.588.701 1.013.436

Totaal Kortlopende schulden 2.307.776 2.211.261

Passiva

31-12-2017 31-12-2016
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3 Baten

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 13.243.474 12.818.334 13.474.509

Totaal Rijksbijdrage 13.243.474 12.818.334 13.474.509

3.1.2 Overige subsidies
3.1.2.1 Overige subsidies OCW 413.571 372.991 374.679

Totaal Rijksbijdragen 413.571 372.991 374.679

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 
rijksbijdrage SWV 474.382 449.607 387.498

Totaal Rijksbijdragen 14.131.427 13.640.932 14.236.686

€ € € € € €

3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies OCW 98.159 92.529 57.081
3.1.2.1.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 314.342 279.510 316.528
3.1.2.1.3 Toerekening investeringssubsidies 

OCW 1.071 952 1.071

Totaal overige subsidies OCW 413.571 372.991 374.679

€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en 
Gemeenschappelijke Regelingen -
bijdragen en -subsidies 93.077 70.209 104.964

Totaal Overige overheidsbijdragen en 
-subsidies overige overheden

93.077 70.209 104.964

Totaal overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden 93.077 70.209 104.964

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 20.950 13.550 12.729
3.5.2 Detachering personeel 151.779 182.750 176.348
3.5.10 Overige 74.066 66.944 70.376

Totaal overige baten 246.795 263.244 259.453

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

Overheidsbijdragen en -subsidies 
overige overheden

3.2

20173.5 Overige baten Begroot 2017 2016

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

2017 Begroot 2017 2016

2017 Begroot 2017 2016

2017 Begroot 2017 2016

Rijksbijdragen3.1
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4 Lasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten 
en pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 6.642.698 9.507.252 6.546.784
4.1.1.2 Sociale lasten 1.556.765 - 1.496.617
4.1.1.5 Pensioenpremies 939.127 - 819.523

Totaal lonen, salarissen, sociale 
lasten en pensioenlasten 9.138.590 9.507.252 8.862.924

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.3 Overig 2.720.244 2.244.255 3.255.184

Totaal overige personele lasten 2.720.244 2.244.255 3.255.184

Totaal personele lasten 11.858.834 11.751.507 12.118.108

Gemiddeld aantal werknemers 

Bestuur / Management 15 14
Personeel primair proces 134 132
Ondersteunend personeel 17 18

Totaal gemiddeld aantal werknemers 166 164

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 
activa 305.802 302.495 288.647

Totaal afschrijvingen 305.802 302.495 288.647

€ € € € € €

4.2.2.3 Inventaris en apparatuur 305.802 302.495 288.647

Totaal afschrijvingen 305.802 302.495 288.647

€ € € € € €

4.3.1 Huur 30.487 30.000 48.654
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)

159.834 125.060 150.274
4.3.4 Energie en water 188.383 157.756 160.022
4.3.5 Schoonmaakkosten 237.900 225.444 241.543
4.3.6 Belastingen en heffingen 33.313 33.600 29.751
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 289.710 289.710 375.934
4.3.8 Overige 258.740 252.996 228.066

Totaal huisvestingslasten 1.198.367 1.114.566 1.234.244

€ € € € € €

4.3.8.1 Tuinonderhoud 15.021 14.910 22.750
4.3.8.3 Overige huisvestingslasten 243.719 238.086 205.316

Totaal huisvestingslasten 258.740 252.996 228.066

Afschrijvingen 2017 Begroot 2017 2016

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 
activa

4.3 Huisvestingslasten

4.2

4.3.8 Overige huisvestingslasten

2016

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 166 in 2017 (2016: 164). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het 
gemiddeld aantal werknemers.

2017 2016

2017 Begroot 2017

2017

2017 Begroot 2017 2016

Begroot 2017 2016

4.1 2017 Begroot 2017 2016Personeelslasten
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€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 206.748 262.647 310.119
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 633.765 574.780 611.315
4.4.5 Overige 240.426 270.990 240.680

Totaal overige lasten 1.080.939 1.108.417 1.162.114

€ € € € € €

4.4.1.1 Administratie en beheerslasten 182.421 238.177 277.531
4.4.1.3 Telefoon- en portokosten 22.741 24.470 32.588
4.4.1.4 Kantoorartikelen 1.586 - -

Totaal administratie- en 
beheerslasten 206.748 262.647 310.119

Seperate specificatie kosten instellingsaccountant

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 11.246 17.500 19.521
4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden - - -
4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - -
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

11.246 17.500 19.521

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Accountantskantoor:
Werkzaamheden Totaal 2017

€ € € € € €

Controle van de jaarrekening -
Andere controlewerkzaamheden -
Fiscale advisering -
Andere niet-controlediensten -

Totaal - - - - - -

Accountantskantoor:
Werkzaamheden Totaal 2016 0 0 0 0 0

€ € € € € €

Controle van de jaarrekening -
Andere controlewerkzaamheden -
Fiscale advisering -
Andere niet-controlediensten -

Totaal - - - - - -

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

4.4.1 Administratie en beheerlasten

4.4

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

2017 Begroot 2017 2016

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het resultaat 
gebracht:

2017 Begroot 2017 2016

Alle hierboven opgesomde werkaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig boekjaar.

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door 
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). 
De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Overige lasten 2017 Begroot 2017 2016
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€ € € € € €

4.4.5.2 Representatiekosten 15.388 10.450 15.031
4.4.5.6 Contributies 16.090 17.000 17.198
4.4.5.7 Abonnementen 27.123 17.885 29.743
4.4.5.8 Medezeggenschapsraad 12.711 42.100 14.095
4.4.5.9 Verzekeringen 7.533 15.300 7.641
4.4.5.10 Reproductiekosten, drukwerk, 

schoolgids 110.248 - -
4.4.5.12 Culturele vorming 31.756 28.516 29.644
4.4.5.13 Overige overige lasten 19.577 139.739 127.328

Totaal overige lasten 240.426 270.990 240.680

6 Financiële baten en lasten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 3.602 4.600 20.541

Totaal financiële baten 3.602 4.600 20.541

€ € € € € €

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 919 1.000 1.032

Totaal financiële lasten 919 1.000 1.032

6.1 Financiële baten

Financiële lasten6.2

Begroot 2017 2016

2017 Begroot 2017 20164.4.5 Overige lasten

2017 Begroot 2017 2016

2017
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€ € €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) 30.041

Totaal resultaat 30.041

Resultaat 2017

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Code
Juridische Statutaire activi-

Statutaire naam vorm 2017 zetel teiten

Stichting Samenwerkingsverband Stichting Leeuwarden 4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs,  2. contractonderzoek,  3. onroerende zaken, 4. overige

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

G1-B Uitgebreid gespecificeerd

Omschrijving Bedrag van Ontvangen t/m Lasten t/m Stand Ontvangen in Lasten in Vrijval niet Stand
Kenmerk Datum de toewijzing 2016 2016 1-1-2017 2017 2017 besteed in 2017 ultimo 2017

€ € € € € € € €

Lerarenbeurs 852744-01 29-08-2017 12.093 - - - 12.093 12.093 -
Lerarenbeurs 2016/2/247162 20-09-2016 - - - - - - -
Lerarenbeurs 2016/2/247162 20-09-2016 28.977 28.977 -13.715 42.692 - 8.883 33.809

Totaal 41.070 28.977 -13.715 42.692 12.093 20.976 33.809 -

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningscla usule
(Regeling ROS art 13, lid 2 sub b en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausu le (regeling ROS, art. 13, lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking hebbend op EL&I subsidies)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving Bedrag van Ontvangen t/m totale kosten te verrekenen overschot

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar ultimo verslagjaar (naar balanspost 2,4,4)

€ € €€ €
totaal

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving Bedrag van Saldo ontvangen in lasten in totale kosten Saldo nog te besteden

Kenmerk Datum de toewijzing 01-01-2017 verslagjaar verslagjaar 31-12-2017 ultimo verslagjaar

€ € € €€ €€ €€

totaal

Toewijzing

Toewijzing

VERANTWOORDING SUBSIDIES

Toewijzing
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Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2017

Gemiddelde totale baten 4
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 2
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 7

Bezoldigingsklasse C

Bezoldigingsmaximum 129.000€    

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN P UBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal 
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de 
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de 
topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging 
topfunctionarissen OCW-sectoren.

De St. Samenwerkingsbestuur PO ZW Friesland Gearhing is een samenwerkingsverband. Voor onderwijs 
gerelateerde instellingen geldt geen indeling in een bezoldigingsklasse en geldt altijd het WNT 

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie 
generieke instellingscriteria te weten:
 (a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
 (b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
 (c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.
 Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd 
op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de 
betreffende bestuursfunctie.

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2017.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden 
in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt 
publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN P UBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of minder.
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Bestuurder

Dienstbetrekking Ja Ja

Aanhef De heer De heer

Voorletters A.J. J.B.A.

Tussenvoegsel
Achternaam Peltekian Schlaman

Functievervulling in 2017

Functie(s) Voorzitter CvB Lid CvB

Aanvang functie in verslagjaar 01-01

Afloop functie in verslagjaar 31-12

Taakomvang (fte) 1,000

Gewezen topfunctionaris Nee Ja

Bezoldiging 2017

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding                          98.378                                    - 

Beloningen betaalbaar op termijn                          16.582                                    - 

Subtotaal bezoldiging                        114.960                                    - 

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                                    -                                    - 

Totale bezoldiging                        114.960                                    - 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
                       129.000                                    - 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Gegevens 2016

Aanvang functie vorig verslagjaar 01-01 01-01

Afloop functie vorig verslagjaar 31-12 31-05

taak omvang vorig verslagjaar (fte) 1,000 1,000

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding in vorig 
verslagjaar                        101.414                          29.844 

Beloningen betaalbaar op termijn in vorig verslagjaar                          12.202                            4.319 

Totale bezoldiging in vorig verslagjaar                        113.616                          34.163 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband in 201 7

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband                                    -                                    - 

Onverschuldigd deel uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband                                    -                                    - 

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband                                    -                                    - 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald in 
verslagjaar                                    -                                    - 

Individueel toepasselijk maximum uitkeringen wegens 
beëindiging dienstverband                                    -                                    - 

(Voorgaande) functies
Jaar einde dienstverband
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN P UBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekki ng maand 1 - 12 van de functievervulling

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

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 
functievervulling en gewezen topfunctionaris

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e 
maand van de functievervulling en gewezen topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN P UBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

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

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekki ng maand 1 - 12 van de functievervulling
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Toezichthouder

Dienstbetrekking Nee Nee Nee Nee Nee
Aanhef Mevrouw De heer De heer De heer De heer
Voorletters M.C. P. J. H. P.
Tussenvoegsel van
Achternaam Deursen Schram Vlasman Werkman Meijlis

Functievervulling in 2017

Functiecategorie Lid Voorzitter Lid Lid Lid
Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging 2017

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 4.115 7.905 5.143 5.143 5.276
Beloningen betaalbaar op termijn                                    -                                    -                                    -                                    -                                    - 
Subtotaal bezoldiging                            4.115                            7.905                            5.143                            5.143                            5.276 
Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                                  -                                    -                                    -                                    -   
Totale bezoldiging (bruto) 4.115 7.905 5.143 5.143 5.276 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 12.900 19.350 12.900 12.900 12.900
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Gegevens 2016

Aanvang functie vorig verslagjaar 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01
Afloop functie vorig verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen in vorig 
verslagjaar                            5.143                            5.143                            5.143                            6.644                            5.143 
Beloningen betaalbaar op termijn in vorig verslagjaar                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -   
Totale bezoldiging in vorig verslagjaar                            5.143                            5.143                            5.143                            6.644                            5.143 

Toezichthoudend topfunctionaris

WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN P UBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

Niet-topfunctionarissen boven de norm

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

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.
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WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN P UBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR

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

Niet-topfunctionarissen boven de norm

Versie: 0.1 84



Jaarrekening 2017
41856 / St. Samenwerkingsbestuur PO ZW Friesland Gearhing, te Bolsward

Rechten

Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg
Nr. Omschrijving

Loop-
tijd

Bedrag 
verslag-jaar

Mndn €

1 Ricoh 1-2-2014 1-2-2019 60 40.000       

2 Ricoh 1-8-2016 1-8-2022 72 15.000       

3 Ricoh 1-12-2016 1-12-2022 72 3.300         

4 Ricoh 1-12-2016 1-12-2022 72 7.600         

5 Ricoh 1-5-2017 1-12-2022 67 7.600         

6 Ricoh 1-11-2017 1-12-2022 61 3.200         
7 Effektief Groep B.V. 1-9-2015 1-9-2019 48 220.000     
8 Fortron B.V. 1-9-2015 1-9-2019 48 10.000       
9 Lindhorst huisvestingsadviseurs 1-1-2014 1-1-2018 48 12.500       

10 Skool Automatisering 1-1-2013 1-1-2019 72 35.000       
11 MEBA begveiligingen B.V. 1-1-2015 1-1-2018 36 10.000       
12 Van Venrooij dakdekkers 1-1-2015 1-1-2018 36 8.000         
13 UNICA 1-1-2015 1-1-2018 36 6.500         

14 UNICA 1-1-2015 1-1-2018 36 6.500         

Periode van t/m

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTIN GEN
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St. Samenwerkingsbestuur PO ZW Friesland Gearhing

Bestuurder

St. Samenwerkingsbestuur PO ZW Friesland Gearhing

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
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OVERIGE GEGEVENS
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Statutaire bestemming van het resultaat

Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.
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Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Internetsite:

Bestuursnummer:

Contactpersoon:
Telefoon: 0515-745090
E-mailadres:

BRIN-nummers:
08CC De Reinboge
12DX De Wynbrekker
12MZ Twa Yn Ien
05PM De Skulpe
12MJ De Welle
11TD De Meiboom
11HJ De Pipegaal 
11HL De Opslach Arum
10BJ De Populier
08FI De Utskoat
09FM It Leech
13UP De Folefinne
13QP De Gielguorde
13GV De Krunenstrobbe
13YA De Pikeloer
13BD Dubelspan
14BJ It Pertoer
10UC De Dam
11IH De Merpaal
11TZ De Tweespan
04GD De Blinker
08FX De Kogge
04HU It Hazzeleger
12VD De Stjelp
14EL It Bynt
14HD De Opslach Wommels
13LY De Romte

A. Peltekian

a.peltekian@gearhing.net

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

0515-745090

Snekerweg  3, 8701 PZ  Bolsward

St. Samenwerkingsbestuur PO ZW Friesland Gearhing

41856

bestuursbureau@gearhing.net

www.gearhing.nl
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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BIJLAGEN
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1.2.2.2 Ministerie van OCW

Beschikking Toegerekend Ontvangen Te vorderen
Bekostigings (nummer Bedrag t/m jaar t/m jaar 

Overlopende post lumpsum jaar  en datum) beschikking 20 17 2017 31-12-2017
€ € € €

Personeel 2017-2018 820567-2 8.636.055 3.598.356 3.003.287 595.070

Totaal OCW 8.636.055 3.598.356 3.003.287 595.070

OCW-BIJLAGE
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