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1. Voorwoord.

In dit bestuursjaarverslag legt het college van bestuur graag verantwoording af over het reilen en
zeilen van de stichting in kalenderjaar 2018.
Het jaar 2018 was een belangrijk jaar. In 2018 is een groot gedeelte van de voorbereiding
uitgewerkt voor de fusie met SCPO Noordoostpolder. Er zijn vele studiedagen, vergaderingen,
interne overleggen en werksessies geweest voor de uitwerking van de fusie per 1 januari 2019.
Als college van bestuur kijken we voldaan terug op een intensief jaar met heel mooie resultaten
voor de toekomst van Aves en haar scholen. Samenwerking zoeken geeft energie aan de stichting
en haar scholen. Er ontstaan nieuwe kansen en nieuwe contacten met medewerkers van SCPO
leidden tot nieuwe inzichten. Al met al is 2018 een jaar geworden waarin we als bestuur
onomkeerbare besluiten hebben genomen in samenspraak met de GMR en de Raad van Toezicht.
Dat geeft aan hoe groot de verantwoordelijkheid als bestuur kan zijn, maar als je deze
besluitvorming in goede samenwerking kan doorlopen voelt dat niet zwaar. En zo is het ook
geweest. Je geeft iets van je eigenheid weg, maar je krijgt er veel meer voor terug. Het jaar 2018 is
het jaar van de zonsondergang. Vlammend mooi, maar ook verdwijnend. Het jaar 2019 brengt de
zonsopgang. Vol nieuwe energie en beloftes. We verwachten dat we met de besturenfusie voor de
scholen, voor de kinderen en hun ouders een heel mooie nieuwe toekomst tegemoet gaan.
Aldus vastgesteld door het college van bestuur, Emmeloord, februari 2019.

Leo Breukel
Voorzitter college van bestuur.

Jos Timmermans
Lid college van bestuur.
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2. Jaarverslag raad van toezicht.
De raad van toezicht van Aves ziet dat elke dag weer leerkrachten, schoolleiders en bestuurders
zich inzetten om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren en te waarborgen. Om die
ambitie waar te maken, is een professionele en innovatieve werk- en leeromgeving van essentieel
belang. Deze werk- en leeromgeving moet weerbaar en wendbaar zijn voor de toekomst. De
kansen en bedreigingen voor die toekomst noopten de raad van toezicht om met het college van
bestuur intensieve samenwerking met Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs NOP verder te
verkennen en daarin concrete stappen te zetten in 2018. Dit was de grootste opgave voor zowel
bestuur als toezicht in het verslagjaar 2018. Deze inspanningen hebben geleid tot een
besturenfusie per 1 januari 2019.
Algemeen
De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur onze stichting op adequate wijze
bestuurt en vertegenwoordigt in de verbonden samenwerkingsverbanden. De taken en
bevoegdheden van de raad van toezicht zijn expliciet beschreven in de statuten van de stichting en
het hierop gebaseerde reglement raad van toezicht. De wijze waarop de raad van toezicht zijn taak
uitvoert is beschreven in de governance code en reglementen, die zijn gepubliceerd op de site van
de stichting.
Stichting Aves kent een scheiding tussen bestuur en toezicht. Het bestuur van de stichting berust
bij het college van bestuur. Het interne toezicht wordt uitgeoefend door de raad van toezicht.
Naast haar toezichthoudende taak vervult de raad van toezicht ook een klankbordfunctie voor de
leden van het college van bestuur van Stichting Aves en vervult zij de rol van werkgever jegens de
collegeleden.
Via dit jaarverslag verantwoordt de raad van toezicht zich over de uitvoering van het toezicht in
2018. De raad van toezicht van Stichting Aves handelt in overeenstemming met de Code Goed
Bestuur zoals vastgesteld door de PO-Raad.
Deskundigheid van de raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit zes leden. De leden hebben zitting voor een termijn van vier jaar,
met de mogelijkheid van herbenoeming van vier jaar. Zij treden af volgens een door de raad
vastgesteld rooster. De raad van toezicht is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van
elkaar, het college van bestuur en andere mogelijke belanghebbenden en deelbelangen,
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Per 1 januari 2018 traden Dieke Talsma en Willy Feikens
toe tot de raad van toezicht, nadat Erik Reinders en Judith Kets – conform rooster van aftreden –
de raad verlieten in 2017.
Met het oog op het vertrek van twee leden van de raad – Foeke Zijlstra en Gerard de Bruin - per 1
januari 2019, is met het oog op de besturenfusie in positief overleg met de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad besloten twee leden van de raad van toezicht van de fusiepartner SCPO te
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benoemen tot lid van de raad van toezicht per 1 januari 2019: Jaap Jongejan en Esther Blankvoort.
Daarmee voldoet de samenstelling aan de bepalingen over de samenstelling van de raad van
toezicht t.a.v. de denominatievertegenwoordiging.
De raad van toezicht evalueert zichzelf formeel een keer per jaar. In afgelopen jaar in aanwezigheid
van het college. De zelfevaluatie is erop gericht om de activiteiten van de raad van toezicht te
legitimeren, het functioneren te verbeteren en de werkrelatie met het college tegen het licht te
houden. De raad van toezicht besloot om in 2019 de reglementen en het toezichtskader tegen het
licht te houden en passend te maken bij de besturingsfilosofie van de stichting.
Samenstelling van de raad van toezicht
Bij de vaststelling van het functieprofiel is geconstateerd dat er binnen de raad van toezicht, naast
algemene bestuurlijke deskundigheden, expertise gewenst is op het gebied van onderwijskundige,
financiële, organisatorische, juridische en personele zaken. De jaarlijkse evaluatie van de raad wijst
uit dat de algemene en expertise gebieden binnen de raad aanwezig zijn. Op die volledigheid is ook
in 2017 actief geworven. De leden van de raad vervullen geen nevenfuncties die mogelijk kunnen
conflicteren met hun rol bij Aves.
De samenstelling van de raad van toezicht in 2018 is als volgt:
Naam:
Functie
Expertise/
Benoembaar
aandachtsgebied
tot:
Gerard
Lid
Katholiek
01-01-2019
de Bruin
Onderwijskundig
2e termijn
Foeke
Lid
Openbaar
01-01-2019
Zeilstra
Onderwijskundig,
2e termijn
politiek, bestuur
Niels
Voorzitter Katholiek
01-01-2020
Strolenberg
Onderwijskundig,
2e termijn
organisatie, bestuur,
onderwijswetgeving
en personele zaken

Nevenfuncties
Redacteur Klaverblad
(parochiemagazine)
-

Bestuursadviseur
Hanzehogeschool Groningen,
Bestuursvoorzitter Stichting
Spelerwijs,
Bestuursvoorzitter D66 Hoogeveen

Cees
Tolsma

Lid

Openbaar
Financiële zaken

01-01-2020
2e termijn

Dieke
Talsma

Vicevoorzitter

01-01-2022
1e termijn

Willy
Feikens

Lid

Katholiek
Personele en
juridische zaken
Openbaar
Financiële zaken

Voorzitter bestuur Windkoepel
NOP, Voorzitter RvC Concern v
Werk,
Lid RvA v Arendonk/Naaktgeboren
Voorzitter van de Raad van
Toezicht van Stichting De Meerpaal

01-01-2022
1e termijn

Twirlvereniging Terra Nova,
voorzitter
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Op individuele basis namen leden van de raad in het verslagjaar deel aan informatieve
bijeenkomsten over ontwikkelingen in de sector en educatieve bijeenkomsten rond het
toezichthouderschap. Voorbeelden zijn het congres van de VTOI-NVTK, bijeenkomsten van de
onderwijsinspectie, VOS/ABB en Verus. Daarnaast stonden verschillende externe adviseurs de raad
van toezicht (en het college) met raad en daad terzijde. Door middel van deze 'permanente
educatie' willen de leden van de raad de kwaliteit van hun functioneren blijven versterken en
waarborgen.
Missie
‘Effectief toezicht op Aves voor goed onderwijs en verantwoord bestuur’. Centraal staat het
streven om het best mogelijke onderwijs te realiseren voor de leerlingen van Aves. Dat doet de
raad van toezicht door uit te gaan van beleids- en verantwoordingsgegevens van de organisatie zelf
en haar belangrijkste stakeholders, gesteund door zelfevaluatie. Het bestuurlijk vermogen, de
kwaliteitsprocessen, resultaten en bedrijfsvoering van de organisatie zijn het uitgangspunt.
Toezichthoudende taak
Het toezicht op het bestuur van stichting Aves omvat onder andere:
realisatie van de doelstellingen en kwaliteitsbeleid;
strategie en de risico’s verbonden aan de instellingsactiviteiten;
opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
kwaliteit van de horizontale dialoog (de dialoog met belanghebbenden);
het financiële planning- en control proces;
naleving van wet- en regelgeving, waaronder regels met betrekking tot bekostiging.
De toezichthoudende taak wordt ingevuld door:
toezicht vooraf: vooral goedkeuring van besluiten en voornemens van bestuurders in materiële
en organisatorische zin zoals genoemd in de statuten (‘voorbereiden dat het goed gaat’);
toezicht achteraf: monitoren van het functioneren van de instelling en het functioneren van de
bestuurders in materiële zin (‘bewaken dat het goed gaat’).
Werkwijze
De raad heeft de opvatting dat zij als geheel integraal verantwoordelijk is voor haar handelen en
optreden. Zij kiest ervoor om met een beperkt aantal commissies te werken, te weten: de
remuneratiescommissie, de identiteitscommissie en de auditcommissie. De besluiten worden in de
vergadering genomen en een enkel besluit is - omwille van een zorgvuldig proces en tijdspanne buiten de vergadering genomen. Dergelijke besluiten worden altijd genomen middels een
document met handtekeningen van leden van de raad van toezicht. De besluiten zijn in de
eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht als ingekomen stuk geagendeerd en zodanig in
de notulen en besluitenlijst opgenomen.
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Stichting Aves kent een reglement voor de raad van toezicht. In 2019 zal het reglement opnieuw
worden vastgesteld wanneer de bestuurlijke fusie een feit is. In overeenstemming met het
reglement heeft de raad van toezicht een intern toezichtskader opgesteld. Bij het intern
toezichtkader staat de vraag centraal: ‘Wanneer is het nu goed?’. Het intern toezichtkader wordt in
2019 opnieuw vastgesteld en geijkt met de besturingsfilosofie van de stichting.
Werkzaamheden van de Raad van Toezicht
Afgelopen jaar besteedde de raad aandacht aan de verschillende rollen en taken, zoals het
werkgeverschap van het bestuur, klankbord & advies, toezicht, goedkeuringsbevoegdheden.
De raad kwam in 2018 vijfmaal bijeen in reguliere vergadering, steeds in aanwezigheid van beide
leden van het college van bestuur. Onderwerpen van bespreking tijdens deze vergaderingen waren
onder meer de kwartaalrapportages van het college van bestuur, de jaarrekening 2017, de
begroting 2019 en de meerjarenbegroting, de onderwijskwaliteit op de scholen, de scholen- en
besturenfusie met SCPO, alsmede de relatie met de regionale organisaties voor zoals gemeenten,
kinderopvang en het voortgezet onderwijs.
In vier vergaderingen stond bovendien een bijzonder thema op de agenda, al dan niet ingeleid door
een gastspreker. De agenda volgt de jaarcyclus van het primair onderwijs en het bestuurlijk
jaarplan van het college. Voor elke vergadering wordt de agenda aangevuld met actuele
onderwerpen, voortkomend uit benoemde thema’s, eventuele risico’s en onderwerpen die de
aandacht vergen. Op basis van een jaarkalender worden gedurende het jaar alle van belang zijnde
beleidsgebieden gestructureerd besproken. Helaas wilde de onderwijsinspectie in 2018 niet ingaan
op onze uitnodiging elkaar te treffen en actuele onderwerpen met elkaar te bespreken. Wel sprak
de raad van toezicht met de inspectie in het kader van het bestuurlijk toezicht.
In 2018 heeft de raad van toezicht in iedere reguliere vergadering aandacht besteed aan de
kwaliteit van het onderwijs op de scholen. De aandacht van de raad gaat daarbij niet alleen uit naar
de feitelijke uitkomsten, maar nog veel meer naar de acties die het College van Bestuur op basis
van de uitkomsten en zijn analyse onderneemt, alsmede naar de resultaten van deze acties. Een
periodiek geactualiseerde risico-inventarisatie op het gebied van onderwijskwaliteit is onderdeel
van de rapportage die het college aan de raad van toezicht verstrekt.
In 2018 vonden - naast de reguliere vergaderingen relatief - veel extra ingeplande en ad-hoc
bijeenkomsten plaats met (afgevaardigden van) de raden van toezicht van SCPO/Aves en de beide
colleges. Deze bijeenkomsten waren gericht op het verkennen en uitwerken van intensievere
samenwerking in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove, met het oog op wendbaar en
weerbaar onderwijs voor de toekomst. Een deel van deze bijeenkomsten verliepen onder leiding
van Hans van Gansewinkel, adviseur tijdens de fusievoorbereidingen.
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Elk jaar bezoeken de leden van de raad enkele scholen, om een beter beeld te krijgen van de
dagelijkse Aves-praktijk. In 2018 ging de raad tweemaal op werkbezoek. Om diezelfde reden
bespreekt de raad enkele malen per jaar met het directeurenberaad en met de GMR de gang van
zaken in de organisatie. Op de agenda’s stonden onder meer de bestuurlijke samenwerking met
SCPO, inwerkperiode nieuwe directeuren en de nieuwe beoordelingscyclus, ziekteverzuim en
lerarentekort, jaarklassensysteem, innovatie en vernieuwingen in het onderwijs,
ontwikkelingsmogelijkheden en integrale kindcentra, Passend Onderwijs, ICT in het onderwijs.
In het gesprek van de auditcommissie, een delegatie van de raad van toezicht, de medewerker
planning & control van het Onderwijsbureau Meppel en het CvB in juni 2018 over de conceptjaarrekening 2017 is de effectiviteit en doelmatigheid van de uitgaven over 2017 uitvoerig aan de
orde gekomen. Aansluitend aan dit gesprek heeft de raad van toezicht het bestuursjaarverslag en
de jaarrekening 2017 goedgekeurd in haar vergadering van juni 2018. Een delegatie uit de raad
(auditcommissie) sprak in het voorjaar met het college van bestuur over de concept-jaarrekening
2017 en in het najaar over de conceptbegroting 2019. In haar vergadering van november 2018
keurde de raad van toezicht het bestuursjaarplan 2019 en de bijbehorende begroting 2019 goed
waarbij zij ook haar goedkeuring heeft gegeven aan de effectiviteit en doelmatigheid van de
geplande uitgaven. Echter, het bestuursjaarplan 2019 en de begroting komen in 2019 hernieuwd
op de agenda. Dan start de samenwerkingsstichting en wordt opnieuw gekeken naar de
gezamenlijke uitdagingen met een nieuwe sturingssystematiek.
De raad van toezicht bespreekt tevens – voorbereid door de auditcommissie - de financiële gang
van zaken aan de hand van de financiële rapportages. In 2018 werd goedkeuring verleend aan:
de bestuurlijke jaarverantwoording 2017 (inclusief de jaarrekening);
de begroting 2019, incl. de meerjarenbegroting.
Alvorens tot goedkeuring van de jaarverantwoording 2017 over te gaan en decharge te verlenen
aan het college van bestuur heeft de auditcommissie van de raad met de controlerend accountant
gesproken en kennisgenomen van diens bevindingen en aanbevelingen.
Daarnaast heeft de raad in 2018 ook andere besluiten genomen, zoals:
goedkeuring verleend aan overdracht van de school van SCPO (De Rank) naar Aves (De Klipper);
goedkeuring verleend aan het voorbereiden van een bestuurlijke fusie met SCPO;
goedkeuring verleend aan de besturenfusie met Stichting SCPO;
de controlerende accountant (via Onderwijsbureau Meppel) aangewezen;
goedkeuring verleend aan het wijzigen van de statuten van de stichting en het tekenen van de
notariële akte van overdracht door het college van bestuur;
Kristiaan Strijker benoemd tot lid van het college van bestuur per 1 januari 2019.
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Het college van bestuur legt periodiek verantwoording af over de gang van zaken binnen Stichting
Aves. Dit gebeurt in de vorm van een rapportage waarmee het college de raad op compacte wijze
integraal informeert over de gang van zaken. Daarin is naast een vaste set aan informatie over de
bedrijfsvoering (zowel financieel als niet-financieel) een actuele risicoanalyse opgenomen en
komen de voorgenomen bestuurlijke acties aan de orde. De frequentie van de rapportage stelt de
raad in staat tijdig te volgen dat voorgenomen acties zijn uitgevoerd en welke resultaten die
hebben opgeleverd.
Verslag bestuurlijke fusie
De raad van toezicht constateert dat het college van bestuur de tijd heeft genomen om de wens
van een intensieve samenwerking in alle lagen van beide organisaties te bespreken en toe te
lichten. De Fusie-effectrapportage en het Gezamenlijk beleidskader geven een goed inzicht in de
argumenten voor een besturenfusie.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad liet zich gedegen voorlichten door de bestuurders
en verleende instemming voor de besturenfusie. Ruim vóór het nemen van een besluit spande het
college van bestuur zich in om alle betrokkenen in het fusieproces mee te nemen. Ook kregen alle
betrokkenen de nodige tijd om zich op de voors en tegens van een intensieve samenwerking te
beraden en waardevolle input te leveren via diverse werksessies. Die input kreeg zijn weerslag in
het Gezamenlijk beleidskader.
Bij fusies spelen brede publieke maatschappelijke belangen een rol. Vandaar dat de raad van
toezicht naast de interne medezeggenschap veel waarde hecht aan de betrokkenheid en
opvattingen van (lokale) maatschappelijke organisaties en de lokale openbare besturen. De raad
constateert dat de colleges van burgemeester & wethouders van de Noordoostpolder,
Steenwijkerland en Kampen een positief advies verstrekten ten aanzien van deze besturenfusie.
Eveneens zijn aanbevelingsbrieven ontvangen van het 10-dorpenoverleg Noordoostpolder en
belangenvereniging Vollenhove-Stad, die voor deze fusie pleiten. De Nederlandse Katholieke
Schoolraad en de gemeente Noordoostpolder verleenden hun goedkeuring voor de
statuutwijziging (conform statuten Aves, artikel 21). De raad van toezicht keurde het wijzigen van
de statuten en het tekenen van de akte van overdracht goed, nadat alle stakeholders een positief
advies gaven of hun goedkeuring verleenden.
Werkgeverschap
Een delegatie uit de raad (remuneratiecommissie) voerde in het najaar de periodieke
beoordelingsgesprekken met de beide leden van het College van bestuur. De beoordeling is
gebaseerd op de vastgestelde beoordelingssystematiek waarbij feedback uit de organisatie wordt
opgehaald, eerder gestelde doelen en het functioneren. Verslagen en rapporten worden in het
personeelsdossier opgenomen.
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De werkgeverstaak van de raad van toezicht houdt in het vaststellen van arbeidsvoorwaarden,
benoemen en beoordelen van de bestuurders en ingrijpen, mocht dat nodig zijn. Er is primair
sprake van een samenwerking tussen raad van toezicht en bestuur. Het bestuur is het
besluitvormend orgaan: het bestuur bestuurt en neemt dus alle beslissingen. Dat kan op de
hoofdlijnen en op specifieke onderdelen niet zonder medewerking (en goedkeuring) van de
toezichthouder. De remuneratiecommissie heeft in 2018 een voortgangsgesprek en een
beoordelingsgesprek met beide leden van het college gevoerd. Daarin is de wijze waarop elk lid en
zij gezamenlijk in 2018 hun functie heeft uitgeoefend, positief beoordeeld. Ook is gesproken over
de samenstelling van het college van bestuur na de besturenfusie. Formele decharge over het door
de bestuurders in 2018 gevoerde beleid komt pas aan de orde bij het goedkeuringsproces van de
jaarrekening 2018.
Namens de raad van toezicht van Stichting Aves,

drs. Niels Strolenberg
Voorzitter raad van toezicht
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3. Inleiding.
3.1

Missie en visie

3.1.1 De missie van Aves:
Aves betekent ‘Klasse der Vogels’. Een metafoor die goed bij ons past. De vogel behoudt het
overzicht en is zorgzaam. Zij bouwt een warm nest voor haar jongen, voert ze en voedt ze op tot
zelfstandigheid. De vogel ontwikkelt en stimuleert het aangeboren talent van elk jong, leert hen
vliegen en geeft hen uiteindelijk de vrijheid. Aves geeft talent echt vleugels.
3.1.2 De visie van Aves
Aves biedt een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden basisonderwijs. Ouders en kinderen
kunnen daardoor altijd dichtbij huis kiezen voor een school die aansluit bij hun levensbeschouwing.
‘Alles wat je aandacht geeft, groeit.’ Vanuit die gedachte maken de scholen van Aves werk van het
ontwikkelen van elk kind. En natuurlijk ook van talentontwikkeling bij alle medewerkers.
3.2

De kernwaarden van Aves

3.2.1 Aves biedt verscheidenheid
Aves vindt keuze belangrijk. Op het gebied van identiteit en van onderwijsconcept. Daarom zorgen
we ervoor dat elk kind in de buurt het onderwijs kan volgen dat bij hem of haar past.
3.2.2 Aves is sprankelend
Aves daagt leerkrachten uit het beste van zichzelf te geven en te leren van elkaar. ‘Leren met lef’
staat centraal en alle medewerkers ‘doen’ met hun hart. Die passie stimuleert leerlingen.
3.2.3 Aves verbindt
De scholen van Aves zijn prettige locaties waar goed onderwijs wordt gegeven in een veilige en
vertrouwde omgeving. Daarnaast is de school ook een ontmoetingsplaats voor mensen, culturen,
meningen, mogelijkheden en verwachtingen.
3.2.4 Aves ontwikkelt talent
Talenten vind je overal en op elk gebied. In de klas en ervoor. In het management en bestuurlijk.
Maatwerk, deskundigheid en resultaat gaan hand in hand bij talentontwikkeling door leer – kracht.
3.2.5 Aves is evenwichtig
Door bovenschools samen te werken, kunnen alle Aves-scholen excelleren op hun eigen gebied.
Een stabiele en evenwichtige basis zorgt voor een duidelijke structuur, vertrouwen en de zekerheid
van kwaliteit en continuïteit.
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4. Organisatie.
4.1

Juridische structuur in een organigram

raad van

toezicht
Identiteitscommissie

Directeurenberaad
college van

GMR

bestuur

MR

Directeur

SAC /
Klankbord

Team

ActiviteitenVereniging

Legenda:
wettelijk geregeld middels WMS
hiërarchische lijn
advieslijn
voordrachtslijn
Informeel (school)
Formeel (WMS)

Lijnfuncties

Staf

Adviesorgaan
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4.2

Toelichting organisatiemodel

4.2.1 Lijnfuncties
De raad van toezicht (RvT)
De RvT is belast met het toezicht op, en de advisering van het college van bestuur (CVB). Daarnaast
verleent de RvT goedkeuring aan het (meerjaren-) strategisch en financieel beleid en stelt de
statuten en reglementen vast. Als laatste is de RvT verantwoordelijk voor het benoemen en
ontslaan van de leden van het CvB. De RvT bestaat uit zes leden. Leden van de RvT hebben zitting
voor een tijdvak van vier jaren, volgens een op te stellen rooster van aftreden. Een volgens het
rooster aftredend lid van de RvT is voor maximaal één periode van vier jaren herbenoembaar.
College van bestuur (CvB)
Het college van bestuur bestaat uit twee of meerdere professionele bestuurders. Het CvB is
integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Aves en belast met de voorbereiding,
vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op stichtingsniveau. Het CvB laat zich bijstaan
door een eigen staf en externe partijen. Het CvB is verantwoordelijk voor de totale stichting.
Directeuren
De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en belast met de
voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau. Hij/zij is
daarmee de eerst aangewezen gesprekspartner van zowel het team, de MR, de SAC als van de
activiteitenvereniging. De overige taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn conform
het managementstatuut. De directeur van de school is verantwoording schuldig aan het CvB.
4.2.2 Advies en beleidsondersteunende geledingen
Identiteitscommissie
Het CvB wordt ondersteund door een identiteitscommissie. De commissie behartigt de
godsdienstige en levensbeschouwelijke aspecten en identiteit van het katholieke, oecumenische,
openbare en samenwerkingsonderwijs.
Directeurenberaad
De betrokkenheid van directeuren bij Aves krijgt vorm in de adviserende en ondersteunende zin
middels het Directeurenberaad. Het Directeurenberaad blijft daarmee, naast de RvT en de GMR,
een belangrijk overlegorgaan voor het CvB daar waar het gaat om de stichtingsbrede
beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie (voorafgaande aan de definitieve besluitvorming erover).
Staf/Onderwijsbureau
Het CvB wordt ondersteund door het bestuurskantoor. Ten behoeve van de ondersteuning van
zowel de afzonderlijke scholen als van Aves wordt gewerkt met uniforme producten en diensten.
Het CvB organiseert de ondersteuning door de inzet van zowel de staf als van medewerkers van het
Onderwijsbureau Meppel.
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Schooladviescommissie (SAC) (alleen aanwezig op katholieke en oecumenische scholen)
Binnen de katholieke en oecumenische scholen krijgt de ouderbetrokkenheid vorm in een
adviserende rol in de vorm van de SAC, de schooladviescommissie. Ouders richten zich in deze rol
specifiek op de kwaliteit van het onderwijs, de opvoeding en de levensbeschouwelijke identiteit,
maar kunnen tevens gevraagd en ongevraagd adviseren over alle andere aangelegenheden de
school betreffende.
Activiteitenvereniging
De door de activiteitenvereniging te organiseren activiteiten worden overlegd met de directeur
conform het eigen reglement, waarin tevens duidelijk de taken en overlegstructuren zijn
weergegeven. De activiteitenvereniging heeft het recht om een voordracht te doen voor een zetel
in de SAC. De activiteitenvereniging organiseert zich als een vereniging en staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel.
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)
Het CvB overlegt met de GMR over bovenschoolse zaken conform het vastgestelde GMRreglement. Het advies- en instemmingsrecht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
zal daarbij gerespecteerd worden. Daarnaast kan de GMR het CvB met gevraagd of ongevraagd
advies bijstaan.
Medezeggenschapsraad (MR)
De directeur overlegt met de MR over schoolse zaken conform het vastgestelde reglement. Het
advies- en instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad zal daarbij gerespecteerd worden.
Daarnaast kan de MR de directeur met gevraagd of ongevraagd advies bijstaan.
4.3 Jaarplancyclus
Het kader voor de planning- en controlcyclus wordt gevormd door elementen uit het model Policy
Governance en het model van Participatief besturen:
Er wordt een scheiding aangebracht tussen enerzijds het toezicht en anderzijds het besturen;
Het toezicht wordt uitgevoerd door de raad van toezicht (RvT);
Het besturen van de organisatie is gemandateerd aan professionele bestuurders in een college
van bestuur (CvB);
Er is in alle lagen binnen de organisatie voldoende ruimte voor ondernemerschap, initiatief en
innovatie;
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden daar waar mogelijk zo laag mogelijk in
de organisatie gelegd met de daarbij behorende verantwoordingsplicht (resultaatverplichting);
De planning- en controlcyclus is gebaseerd op het planmatig handelen: plannen (Plan),
uitvoeren (Do), controleren (Check) en verbeteren (Act);
De planning- en controlcyclus begint bij een helder omschreven missie, visie en strategie, zowel
op stichtingsniveau als op schoolniveau (sturen op toetsbare taakstelling);
Aves biedt binnen haar kaders elke school voldoende ruimte om eigen beleid te voeren, m.a.w.
daar waar mogelijk worden de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd;
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Elke school kent een eigen onderwijskundige identiteit gebaseerd op een dialoog en de reflectie
met alle relevante betrokkenen in en rondom de school.
4.4 Uitgangspunten
Alle geledingen binnen de hiërarchische lijn hebben informatie nodig om te kunnen bewaken in
hoeverre de geformuleerde strategische doelen worden gehaald:
De RvT heeft verantwoordingsinformatie nodig van het CvB ten behoeve van de controle op de
uitvoering van het (meerjaren) strategisch en financieel beleid (toezichtstaak);
Het CvB heeft verantwoordingsinformatie nodig van de directeuren en van externe partijen ten
behoeve van de controle op de uitvoering van het (meerjaren) strategisch en financieel beleid
(sturingstaak);
De directeur heeft verantwoordingsinformatie nodig van de medewerkers op de school en
externe partijen ten behoeve van de sturing van de school;
De planning- en controlcyclus biedt handvatten en instrumenten voor de RvT, het CvB en de
directeuren om ‘in control’ te zijn van hun organisatie(-onderdeel);
De aansturing (planning) is georganiseerd middels het meerjaren Bestuursplan van Aves
(vierjarig). De verantwoording (control) is vanuit de basis georganiseerd. Medewerkers op de
school verantwoorden zich aan de directeur, de directeur aan het CvB en het CvB aan de RvT;
De missie, visie en de strategie van Aves zijn bepalend voor de verdeling van de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden en daarmee voor de inhoud van de
managementinformatie. In het managementstatuut staan de bevoegdheden omschreven;
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vertaald in standaard formats c.q.
modellen voor de verantwoordingsinstrumenten;
Stuurinformatie dient zoveel mogelijk tot hoofdlijnen beperkt te worden, voorzien van heldere
analyses en (bijgestelde) prognoses aangaande de resultaten;
De kwaliteit van de documenten is zodanig dat deze tevens bruikbaar zijn voor externe
verantwoording (meervoudig publieke verantwoording).
4.5 Financieel boekjaar is kalenderjaar
Aves werkt met een cyclus gebaseerd op het kalenderjaar:
Er is sprake van aansluiting op het boekjaar en de denkwijze m.b.t. de begroting;
Er is sprake van aansluiting van het boekjaar op het verantwoordingsjaar van het ministerie;
Er is doorgaans aansluiting op de subsidiestromen v.w.b. de (middel)lange termijn;
De jaarlijkse benchmark sluit aan op de landelijke benchmark;
Het personele deel van de begroting is bewerkelijker (schooljaaroverstijgend).
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4.6

De planning- en controlcyclus in schema

1. Missie, Visie en
Strategie

2b. Bestuursjaarplan

2a. Bestuursplan
meerjaren strategisch beleid

Verbeteren
(Act)

concretisering stichtingsbeleid
voor het komend schooljaar

Plannen
(Plan)
3a. Schoolplan meerjaren
strategisch en financieel
beleid op schoolniveau

3b. Schooljaarplan
concretisering schoolbeleid
voor het komend schooljaar

6. Verbeterplannen
naar aanleiding van de
evaluatie (stichtings- en
schoolniveau)

4a. Schooljaarverslag incl. 4b. Integrale Management Rapportage
verantwoording
beleid/begroting versus realisatie

5a. Bestuursjaarverslag
Verslaglegging en externe
verantwoording (o.a. min. OC&W,
inspectie, gemeente, medewerkers,
ouders en overige stakeholders)

Uitvoering school: o.b.v.
het schooljaarplan
inzetten van personeel
en middelen

5b. Bestuursrapportages
Verslaglegging en interne
verantwoording aan
Raad van toezicht

Evalueren
(Check)

Uitvoeren
(Do)
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4.7

Toelichting op de processtappen en de documenten

4.7.1 stap 1: Missie, visie en strategie
Het CvB is belast met het formuleren van de missie, de visie en de strategie van Aves. Het CvB zal
zich daarbij laten adviseren door het Directeurenberaad. De RvT verleent goedkeuring aan de
missie, visie en de strategie.
4.7.2 stap 2a: Bestuursplan
Op basis van missie, visie en strategie worden de te behalen strategische doelen voor de komende
vier jaren geformuleerd. Deze doelstellingen worden vastgelegd in het bestuursplan (meerjaren
strategisch en financieel beleidsplan). Het bestuursplan wordt, in samenwerking met de
directeuren, voorbereid door het CvB. De RvT keurt het bestuursplan goed. De GMR heeft voor wat
betreft het bestuursplan instemmingsrecht.
4.7.3 stap 2b: Bestuursjaarplan
Het bestuursplan wordt uitgewerkt in een bestuursjaarplan van de stichting. Het bestuursjaarplan
wordt, in samenwerking met de directeuren, voorbereid door het CvB. Naast de doelstellingen uit
het bestuursplan kunnen in het bestuursjaarplan actuele en/of onvoorziene doelen worden
opgenomen. Het bestuursjaarplan beperkt zich tot de veranderonderwerpen voor dat jaar. De
GMR heeft voor wat betreft het bestuursjaarplan instemmingsrecht.
4.7.4 stap 3a: Schoolplan
De directeur formuleert, binnen de kaders van Aves, het beleid op schoolniveau. Op basis van het
bestuursplan stelt de directeur een schoolplan op. Naast de bestuursdoelen verwoordt de
directeur het schoolbeleid voor de komende vier jaren. Het schoolplan voldoet aan de wettelijke
voorschriften. De directeur legt het schoolplan ter instemming voor aan de Medezeggenschapsraad
(MR) van de school. Indien van toepassing wordt het schoolplan ook ter advisering voorgelegd aan
de SAC.
4.7.5 stap 3b: Schooljaarplan
Op basis van het schoolplan stelt de directeur een schooljaarplan op. Naast de doelstellingen uit
het schoolplan kunnen in het schooljaarplan actuele en/of onvoorziene doelen worden
opgenomen. Het schooljaarplan bevat mogelijk ook elementen vanuit het bestuursjaarplan. Het
schooljaarplan beperkt zich tot de veranderonderwerpen voor dat jaar. De directeur laat zich
adviseren door de SAC. Het CvB stelt vervolgens vast of het schooljaarplan binnen de kaders van de
Stichting valt. De MR heeft voor wat betreft het schooljaarplan instemmingsrecht.
4.7.6 stap 4a: Jaarverslag
Interne verantwoording: De directeur is, onder verantwoordelijkheid van het CvB, belast met de
interne verantwoording in de vorm van het schooljaarverslag. Hij maakt daarbij gebruik van de
door ‘t Onderwijsbureau Meppel aangeleverde administratieve gegevens. Het schooljaarverslag
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wordt door de directeur besproken met het team en ter advisering voorgelegd aan de SAC en de
MR. De MR heeft voor wat betreft het financieel jaarverslag adviesrecht. Het schooljaarverslag
kent in ieder geval de volgende elementen: Identiteit, Onderwijs, Personeel, Financiën,
Materiële Zaken, Organisatie en Vertegenwoordiging.
Externe verantwoording: De directeur is, onder verantwoordelijkheid van het CvB, belast met de
externe verantwoording aan o.a. de onderwijsinspectie.
Op stichtingsniveau wordt zowel het Financieel jaarverslag (Elektronische Financiële
Jaarrekening) als het Bestuursjaarverslag samengesteld door het CvB. De GMR heeft voor wat
betreft het Financieel jaarverslag adviesrecht.
4.7.7 stap 4b: Integrale Management Rapportages (IMR’s)
De directeur stelt minimaal eenmaal per jaar vast of de beoogde resultaten behaald worden c.q.
behaald zijn. Dit geschiedt onder meer met behulp van Tobias (management-informatiesysteem).
De door de directeur opgestelde managementrapportage (Integrale Management Rapportage)
wordt besproken met het team en aansluitend ter advisering voorgelegd aan de SAC. De directeur
bespreekt eenmaal per jaar met het CvB de integrale managementrapportage. De Integrale
Management Rapportage beslaat alle organisatie- en resultaatgebieden uit het INK-model
(Instituut voor Nederlandse Kwaliteit). In dit gesprek legt de directeur verantwoording af aan het
CvB over al dan niet gerealiseerde beleidsdoelen. Onderwerpen die besproken worden in het
monitorgesprek van het najaar zijn: de IMR, het schoolplan (één keer in de 4 jaar) én het
schooljaarplan voor het komende kalenderjaar. Separaat van het jaarverslag incl. de IMR wordt in
het najaar de meerjarenbegroting, inclusief het formatieplan van de school, besproken met de
directeur en vastgesteld door het CvB.
4.7.8 stap 5a: Bestuursjaarverslag
Interne verantwoording: Het college van bestuur is belast met de interne verantwoording in de
vorm van het bestuursjaarverslag, waaronder het financieel jaarverslag. Het CvB maakt daarbij
gebruik van de door ‘t Onderwijsbureau Meppel aangeleverde administratieve gegevens en van
gegevens vanuit de scholen. Het bestuursjaarverslag wordt door het CvB ter controle
voorgelegd aan de accountant en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. De GMR
heeft voor wat betreft het Financieel jaarverslag adviesrecht. Het bestuursjaarverslag kent in
ieder geval de volgende elementen: Identiteit, Onderwijs, Personeel, Financiën, Materiële
Zaken, Organisatie en Vertegenwoordiging. Als verantwoordingsdocument gaat het
bestuursjaarverslag naar het Ministerie van OC&W en tevens naar de Gemeente NOP in
verband met de openbare scholen in die gemeente.
Externe verantwoording: Het CvB maakt naar aanleiding van het bestuursjaarverslag een
beknopte versie van het jaarverslag voor verspreiding onder medewerkers, ouders en
stakeholders. Dit beknopte verslag is het Jaarbericht van het college van bestuur. Aves vindt het
belangrijk om zich jaarlijks naar de stakeholders in brede zin te verantwoorden.
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4.7.9 stap 5b. Bestuursrapportages
Jaarlijks legt het CvB tweemaal een bestuursrapportage voor aan de RvT en tevens per kwartaal
een financiële bestuursrapportage.
4.7.10 stap 6: Verbeterplannen naar aanleiding van de evaluatie
Na de verantwoordingsfase wordt vastgesteld of het Schooljaarverslag aanleiding geeft om op
schoolniveau (stap 3a) of stichtingsniveau (stappen 1 en 2a) het meerjarenbeleid bij te stellen.
Bijstellingsvoorstellen ten behoeve van het schoolplan worden besproken met zowel het team
als de SAC en MR. Aansluitend formuleert de directeur de bijstelling. Deze bijstellingen worden
(incl. de adviezen van de SAC en MR) ter vaststelling voorgelegd aan het CvB. De MR heeft voor
wat betreft het meerjarenbeleid instemmingsrecht.
Bijstellingsvoorstellen ten behoeve van het bestuursplan worden door het CvB besproken in het
Directeurenberaad. Aansluitend wordt door het CvB de bijstelling geformuleerd. Deze
bijstellingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT. De GMR heeft voor wat betreft het
meerjarenbeleid instemmingsrecht.
Onderwerpen die besproken worden in het monitorgesprek van het voorjaar (april) zijn: het
financieel jaarverslag (jaarrekening) van het voorgaande kalenderjaar.
De IMR wordt afgestemd op de formats c.q. modellen ten behoeve van het school(jaar)plan en
-verslag. Daarbinnen zijn kengetallen ontwikkeld die de onderwerpen in de plannen meetbaar
maken (ook niet-financiële kengetallen).
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4.8

Het INK-model

plan

do

check
Waardering
door
medewerkers

Management
van
medewerkers

Leiderschap

Strategie en
beleid

Waardering
door
klanten

Management
van processen

Eindresultaten

Waardering
door
maatschappij

Management
van middelen

act
Verbeteren en vernieuwen

organisatiegebieden

resultaatgebieden

De organisatie stelt haar plannen en doelen vast, voert activiteiten uit en meet haar resultaten.
Vervolgens worden de resultaten teruggekoppeld en maatregelen genomen die tot nieuwe
plannen en activiteiten leiden. Dit is de concretisering van het cyclische PDCA-model. Ook binnen
de verschillende aandachtsgebieden kan dezelfde cyclus worden toegepast. Bijvoorbeeld
beleidsplannen worden geëvalueerd, getoetst en verbeterd. Dit continue verbeterproces vindt dus
integraal en in elk aandachtsgebied plaats. De kern van het INK-model wordt gevormd door het
werken aan de samenhang en groei op alle aandachtsgebieden van het model.
Wij onderscheiden vijf organisatiegebieden en vier resultaatgebieden en het aandachtsgebied
’verbeteren en vernieuwen’. In de organisatiegebieden wordt beschreven hoe de organisatie is
ingericht; ook wordt er informatie aangereikt in welke richting de organisatie zich zou kunnen
verbeteren. In de resultaatgebieden worden de strategisch relevante maatstaven gekozen en
wordt vastgesteld wat feitelijk is gerealiseerd. Het ’tiende aandachtsgebied’ is de feedbackloop
waarin centraal staat of en in hoeverre de organisatie leert van de ervaringen en behaalde
prestaties en naar nieuwe mogelijkheden zoekt om doelen te behalen. Heel belangrijk is de
samenhang tussen de tien aandachtsgebieden.
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4.9

Overzicht geledingen

raad van toezicht

Functie

Dhr. N. Strolenberg
Mevr. D. Talsma
Dhr. G. de Bruin
Dhr. C. Tolsma
Mevr. W. Feikens
Dhr. F. Zeilstra

Voorzitter
Vice-voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

college van bestuur

Functie

Dhr. L. Breukel
Dhr. J. Timmermans

Voorzitter
Lid

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

O/L

OB/RK

Functie

Dhr. J. Ouderling
Mevr. I. Heida
Mevr. M. de Jong
Mevr. B. Kaptein
Dhr. R. Heeringa
Mevr. S. Zuidema
Dhr. A. Aukes
Mevr. E. Kamphorst

Ouder
Lkr.
Lkr.
Ouder
Ouder
Ouder
Lkr.
Lkr.

RK
OB
OB
OB
OB
RK
RK
OB

Voorzitter
Vice-voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

staf en administratieve ondersteuning

Functie

Mevr. A. v. Keulen
Mevr. L. Quak
Dhr. T. Oosterveld
Mevr. G. Kruidhof
Mevr. J. Koets
Dhr. J. Swart
Dhr. R. Heupink
Mevr. A. Timmermans-Scholtens

Secretariaat / Organisatie
Secretariaat / Onderwijs / PZ
Adviseur Onderwijs
Adviseur Onderwijs
HRM-adviseur
Administratie en ICT beheer
ICT onderwijs
Adviseur opleiden & begeleiden

4.10 Verbonden partijen
Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap).
Per 31 december 2018 zijn er geen financiële of organisatorische banden met de volgende
rechtspersonen:
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PO 2305, Passend Onderwijs Kampen;
PO 2203 Passend Onderwijs Steenwijkerland
PO 2402 Passend onderwijs Noordoostpolder en Urk.

4.11 Scholen
Scholen

Plaats

SWS De Fladderiep
Rkbs De Horizon
Kbs Mariabasisschool
SWS Titus Brandsmaschool
SWS Fondali
Kbs Dr. Schaepmanschool
Kbs St. Martinusschool
Oec. bs De Ark
Kbs Mgr. Zwijsenschool
Kbs Albert Schweitzer
Kbs St. Josephschool
SWS St. Paulusschool
SWS De Wending

Kraggenburg
Ens
Marknesse
Nagele
Creil
Kampen
Vollenhove
Espel
Kampen
Emmeloord
Emmeloord
Rutten
Bant

OBS De Carrousel
OBS Roderik van Voorst
OBS De Keerkring
OJS De Zevensprong
ODS Windkracht 10
OBS De Regenboog
SWS De Klipper
OBS De Driesprong
AZS De Wissel/Schakelvoorziening
SWS De Sprang

Emmeloord
Emmeloord
Emmeloord
Emmeloord
Emmeloord
Ens
Luttelgeest
Marknesse
Luttelgeest

Directeur

Mevr. Anne-Marie van Fraeijenhove
Dhr. Fred Lübbers
Dhr. Dick Bakker
Mevr. Paulien Elshof
Dhr. Theo Oosterveld
Mevr. Marleen Aalberts
Mevr. Jeanette Masteling
Mevr. Tineke Bruin
Dhr. Peter Krijgsman
Mevr. Coby van der Meulen
Mevr. Margret Omtzigt
Mevr. Truus Vegterlo
Mevr. Ella v. Essen
Mevr. Sandra v.d. Tempel
Dhr. Alex Blei
Mevr. Heleen Wijnhoud
Mevr. Esther Smit
Dhr. Robert Lindeboom
Dhr. Marcel Tuinstra, (v.a. 1 nov. vacature)
Mevr. Francien Soeter
Mevr. Monique den Dekker
Mevr. Inge Weijs
Mevr. Ella v.Essen
Mevr. Sandra v.d. Tempel
Mevr. Henriëtte Wentink

Tollebeek
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5. Identiteitscommissie.
5.1

Jaarverslag Identiteitscommissies Aves

5.1.1 Inleiding
Het hebben en uitdragen van een levensovertuiging is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer.
Toch is bij de oprichting van Aves, stichting voor primair onderwijs er niet voor gekozen om de
grondslagen van de fusiepartners los te laten en te kiezen voor neutraliteit op dit gebied. In het
fusiedocument dat voorafging aan de vorming van Aves is afgesproken dat het behouden van de
identiteit van de verschillende scholen in de organisatie moest worden verankerd, door de
identiteit te waarborgen in de statuten en door afspraken te maken over de samenstelling van het
College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Daarnaast moesten specifieke identiteitsgebonden
eisen worden gesteld in het benoemingsbeleid en beleidskaders voor de identiteit worden
geformuleerd en vastgesteld. Het College van Bestuur rekent identiteitszaken tot zijn gezamenlijke
verantwoordelijkheid en het toezicht houden op de identiteitstaak van de bestuurders is een
gezamenlijke verantwoordelijk van de Raad van Toezicht.
5.1.2 De identiteitscommissie(s)
Het CvB wordt op het terrein van de identiteit geadviseerd door een tweetal commissies. Eén
commissie ter uitwerking en behartiging van het openbare karakter van de openbare scholen en
één ter uitwerking en behartiging van de godsdienstige en levensbeschouwelijke aspecten en
identiteit van het katholiek en oecumenisch onderwijs. Vanaf het begin hebben beide commissies
gemeend als één commissie op te moeten treden en de identiteitsbewaking en -behartiging als een
gezamenlijke verantwoordelijkheid op te vatten.
Inmiddels kent Aves naast openbare, katholieke en oecumenische scholen ook
samenwerkingsscholen met een openbare en katholieke identiteit en met een openbare,
katholieke en protestants-christelijke identiteit. .
Daarom is de samenwerking van de twee identiteitscommissies van belang. Zij zien het als hun taak
te adviseren t.a.v. de identiteit van alle scholen die deel uitmaken van Aves.
5.1.3

Samenstelling commissie

Openbaar
Dhr. Cees Tolsma, voorzitter, lid RvT
Dhr. Richard Meinders, voorgedragen door CvB
Jenneke Zelhorst, voorgedragen door GMR, leerkracht
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Rooms Katholiek/Oecumenisch

Gerard de Bruin, voorzitter, lid RvT
Trees Menu, voorgedragen door RK parochies
Monique de Ringh, voorgedragen door de GMR, leerkracht

2019
2019
2025

Tamar Kopmels, adviseur identiteit voor CvB Aves
Jos Timmermans, lid college van bestuur, portefeuille identiteit
Beide commissies vergaderden gezamenlijk, bij toerbeurt onder leiding van één van de twee
voorzitters, op 18 februari, 14 juni en 1 november 2018. Op 30 oktober bezocht de commissie OBS
De Driesprong in Marknesse.
In het navolgende wordt met ‘commissie’ de gezamenlijke identiteitscommissies bedoeld.
5.1.4 Fusieverkenning Aves – Scpo
Als een van de motieven voor een fusie van Aves en SCPO wordt in de fusie-effectrapportage
genoemd: het waarborgen van een gevarieerd denominatief aanbod in elke (woon)kern.
In het rapport: Het nieuwe hart zijn de beleidskaders uitgewerkt o.a. voor het thema Identiteit.
In de commissie is over die beleidskaders gesproken evenals over de consequenties voor het
voortbestaan van een identiteitscommissie. Aan het CvB is advies uitgebracht over taak en
samenstelling van een identiteitscommissie op stichtingsniveau na de fusie en is een profielschets
voor nieuwe leden van de (stichtings-)commissie gemaakt. Ook is het profiel van de
identiteitsbegeleider voor de pc-basisscholen aan de orde geweest.
Het reglement Identiteit voor de nieuwe stichtingsidentiteitscommissie is besproken.
De werving van twee PC leden voor de commissie voor de PC geleding zal door het CvB ter hand
worden genomen. De twee voorzitters van de huidige commissies zullen niet terugkeren in de
nieuwe identiteitscommissie. In de commissie zullen geen leden van de RvT zitting nemen.
Het katholieke lid is na twee zittingsperioden aftredend. In overleg met de parochie is een nieuw
lid voor de commissie gevonden, zij start vanaf 1 januari 2019.
5.1.5 Samenwerkingsscholen
Op samenwerkingsscholen zal het thema identiteit onderwerp van gesprek zijn in schoolidentiteitscommissies. Het instellen van een dergelijke commissie was o.a. aan de orde bij de fusie
van de pc school De Rank met de samenwerkingsschool RK/openbaar De klipper in Luttelgeest.
Aandachtspunt voor alle samenwerkingsscholen is er voor te zorgen dat schoolidentiteitscommissies echt gaan functioneren. Hoe wordt de aandacht voor identiteit geborgd en
gebeurt er ook daadwerkelijk wat er met deze commissies is afgesproken? Ook de plaats van de
indentiteit in de organisatie van de school zal onderwerp van overleg moeten zijn.

25

Rapport

5.1.6 (Lessen) Leren Leven
Al enige tijd volgt de commissie de ontwikkelingen rond de invoering van het project (Lessen) Leren
Leven. Het uitgangspunt van de lessen is dat leerlingen lessen over levensbeschouwing en identiteit
niet apart maar samen volgen. Alle kinderen volgen in hun eigen groep de lessen leren leven. Op
die manier leren kinderen samen over de diverse levensbeschouwelijke richtingen, van de
groepsleerkracht en van drie vakleerkrachten Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs.
(G/HVO)
Inmiddels heeft het project niet langer meer de status van een pilot maar is het een door het
Dienstencentrum geaccepteerde vorm van G/HVO onderwijs Aan het project nemen 12 scholen
van Aves deel; alle 7 openbare scholen en 5 samenwerkingsscholen.
De commissie heeft een werkbezoek gebracht aan OBS de Driesprong in Marknesse. De leraren in
de school hebben toegelicht hoe ze de Lessen Leren Leven toepassen in de school. Ze hebben
tevens aangegeven wat de positieve opbrengsten voor de school zijn van het project. Een
verbetering van de sociale omgang van de kinderen in de school en imagoverbetering van de
school in het dorp zijn twee mooie en belangrijke resultaten van deze aanpak. Hierbij is
gesignaleerd dat identiteit in de onderbouw, en minder vrijblijvendheid in de scholing voor
leerkrachten in de Avesacademie, aandachtspunten zijn.
5.1.7 Monitoring Identiteit
In het geregeld overleg dat elke school met het CvB heeft, vormt Identiteit een van de
onderwerpen van gesprek. Ervaringen m.b.t. identiteitsbegeleiding en actiepunten uit eerdere
gesprekken komen dan aan de orde aan de hand van een vragenlijst die vooraf aan de school is
voorgelegd. Resultaten van deze gesprekken zijn in de commissie besproken.
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6. Identiteit.
6.1

Extra Impuls: Lessen Leren Leven

Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2018
Per 1 augustus 2018 wordt binnen het onderwijsprogramma van elke groep 3 t/m 8 op alle
scholen tijd ingeruimd voor identiteitsgebonden onderwijsactiviteiten in de klas, gegeven door
de eigen groepsleerkracht.
Uiterlijk 1 augustus 2019 werken de leerkrachten binnen alle openbare – en mogelijk de
samenwerkingsscholen met lessen levensbeschouwing. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van
methoden en materialen zoals die zijn ontwikkeld of aangereikt vanuit de werkgroep “Identiteit
openbaar onderwijs”.
Per 1 augustus 2018 maken alle schoolteams gebruik van het aanbod vanuit de stichting om
identiteitsbegeleiding vorm te geven in hun school.
De ontwikkelde materialen voor Lessen Leren Leven zijn nogmaals herijkt en waar nodig
verbeterd ten behoeve van de leraren die de materialen kunnen inzetten.
Resultaat
Op alle scholen is inderdaad in alle groepen tijd ingeruimd ingeruimd voor identiteitsgebonden
onderwijsactiviteiten in de klas, gegeven door de eigen groepsleerkracht.
In het begin van schooljaar 2018-2019 zijn alle documenten van de projecten van Lessen Leren
Leven binnen de bestuursportaal beschikbaar voor alle leraren. Hiermee zijn de documenten
digitaal gemakkelijk op te roepen; ook het copyright wordt op deze manier niet geschonden. De
werkgroep “identiteit openbaar onderwijs” verzorgt heeft in dit jaar de documenten opnieuw
langsgelopen en verbeterd waar dat nodig was.
Alle schoolteams hebben gebruik gemaakt van het aanbod van identiteitsbegeleiding voor hun
school in afstemming met de identiteitsbegeleider van hun school. De identiteitsbegeleiders
hebben de opbrengst hiervan beschreven in hun jaarverslag over 2017-2018.
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7. Onderwijs.
7.1

Extra impuls: Onderwijs

Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2018
De projectgroep professionalisering stelt onder leiding van Theo Oosterveld in schooljaar 20172018 een beleidsplan op dat voorgelegd wordt aan de directeuren en de GMR waarin
beschreven wordt op welke wijze Aves in de komende jaren verder handen en voeten geeft aan
professionalisering en scholing. De nadruk zal daarbij meer en meer worden gelegd op
normatieve scholing naast instrumentele scholing.
Resultaat
De werkgroep heeft een theoretisch kader neergezet in 2018. Het komende jaar zal de vertaling
naar de praktijk plaatsvinden.
7.2

Passend onderwijs

Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2018
Aves zet het expertisecentrum in de huidige vorm voort. Bekostiging vanuit de eigen middelen.
SCPO is welkom om t.z.t. weer mee te participeren in het expertisecentrum.
Aves roomt van het zorgbudget alleen datgene af wat strikt noodzakelijk is, zoals verplichtingen
in het SWV. De scholen ontvangen dus nagenoeg de gehele zorgbekostiging, maar zijn ook zelf
volledig verantwoordelijk voor de besteding daarvan. (subsidiariteit).
Het verwijzingspercentage SBO van Avesscholen over de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018
zal < 2 % zijn.
Het verwijzingspercentage SO van Avesscholen over de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 zal
< 1,7 % zijn. (voor zover traceerbaar)
Resultaat
Bovenstaande doelstellingen zijn allemaal behaald. Het jaar 2019 zal gebruikt worden om in de
nieuwe stichting het expertisenetwerk verder vorm te geven.
De verwijzingen door Avesscholen en SCPO-scholen in 2018 laten een verschil zien. Uitgezocht
moet worden waardoor dat verschil wordt veroorzaakt en wat er eventueel aan te doen is.
De komst van Obadja in Urk is een nu nog moeilijk in te schatten component.
Passend onderwijs is een belangrijk, zo niet het meest belangrijke component van Aves. Dit is waar
we het voor doen. Hoe geven we dat nu vorm in de praktijk? Kijken we naar de invulling van
passend onderwijs van SCPO en het ‘oude’ Aves, dan zijn er veel meer overeenkomsten dan
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verschillen. Het zijn mooie uitgangspunten voor de toekomst. Op een aantal punten zijn voor nu
praktische afspraken gemaakt.
Binnen Aves kan elke school zelf bepalen of de Woordenschattoets wordt afgenomen. Dit geldt
ook voor de Entreetoets. Wat betreft de Eindtoets groep 8: elke school maakt een eigen keus
uit één van de door het ministerie goedgekeurde toetsen.
Het Expertiseteam van SCPO en het Expertisecentrum van Aves worden samengevoegd in het
Expertisenetwerk van Aves. Daarmee komt er voor alle scholen nog meer expertise
beschikbaar dan voorheen. Het netwerk is bedoeld om de scholen te ondersteunen bij het
bieden van passend onderwijs aan alle kinderen. De werkwijze in een paar steekwoorden:
korte lijnen, geen loketten, de school blijft regievoerder, altijd samen optrekken met de
ouders.
Beide stichtingen kennen bovenschoolse groepen waar hoogbegaafde leerlingen een dagdeel
per week les krijgen. Tot de zomervakantie blijven we als vanouds werken met de KOM-groep
(SCPO) en de plusgroepen (Aves). Vanaf de zomervakantie is er een nieuwe opzet: drie groepen
die werken vanuit dezelfde visie en opzet, beschikbaar voor alle scholen.
Aves richt zich op een stevig aanbod voor leerlingen met een niet-Nederlandstalige
achtergrond. Er komt een projectleider NT2. Zij wordt verantwoordelijk voor een soepele
overgang van de Schakel naar een basisschool. Daarnaast gaat zij NT2-beleid op
stichtingsniveau ontwikkelen en ondersteunt ze scholen bij de invoering daarvan.
De Roderik van Voorstschool is gespecialiseerd op het gebied van taal-spraak. De school werkt
nauw samen met Kentalis om leerlingen met een mediumarrangement (van Kentalis) een
stevig aanbod op het gebied van taal-spraak te kunnen bieden. Het is de bedoeling dat het
onderwijs aan leerlingen met een mediumarrangement zoveel mogelijk gecentraliseerd wordt
binnen de Roderik (rekening houdend met wensen ten aanzien van denominatie en afstand).
Dat de sbo-school De Klimboom ook deel uitmaakt van Aves is een fijn gegeven. De praktijk zal
leren of sbo-expertise daarmee makkelijker ingezet kan worden voor onze scholen.
7.3

Aves academie

Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2018
Bij de opstelling van het nascholingsaanbod door de adviseurs onderwijs is een significant groter
aandeel van het aanbod gevuld met tweede- en derde orde leren . De peildatum hiervoor is
najaar 2018.
Van en met elkaar leren krijgt een belangrijke plek in het aanbod. (Netwerken, PLG’s, Duurzame
leerkracht ed.)
Het scholingsaanbod van Aves dekt aantoonbaar minimaal € 500,- per medewerker om in te
zetten voor scholing en ontwikkeling, uiteraard ook gerelateerd aan organisatie- en
schooldoelen. Dit is een Cao-afspraak. De ambitie van Aves is om tenminste € 750- per
medewerker te realiseren. Voor elke directeur is per jaar € 3.000,- beschikbaar.
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Het aanbod van de Aves-academie zal vanaf 1 januari 2018 volledig gedigitaliseerd en
geautomatiseerd zijn.
Elke afzonderlijke directeur stemt in overleg met het CvB gezamenlijk een beredeneerd
persoonlijk plan voor scholing af in de komende jaren.
Resultaat
De bovenstaande doelstellingen zijn behaald.
7.4

ICT Beleidsplan

Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2018
Per 1 augustus 2018 is, binnen de keuze uit de drie categorieën, de digitale leeromgeving voor
de kinderen aantoonbaar aanwezig en dagelijks in gebruik in de scholen.
Per 1 augustus 2019 is in samenwerking met het Onderwijsbureau Meppel het Bestuursportaal
operationeel, waarbij alle bestuursdocumenten in de Cloud worden beheerd.
Per 1 augustus 2019 is in samenwerking met het Onderwijsbureau Meppel het Schoolportaal
operationeel waarbij alle schooldocumenten in de Cloud worden beheerd.
Resultaat
Er is volop ingezet op de eerste bullit. De overige bullits liggen goed op traject. Vertragingen zijn
niet te verwachten. De tweede bullit zal al begin 2019 volledig operationeel zijn.
7.5

Extra impuls: Innovatiebudget

Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2018
Schoolteams en medewerkers voelen zich uitgedaagd om creatief te denken over
vernieuwingen binnen Aves in de wetenschap dat daar ook financiële ruimte voor is.
Scholen ontwikkelen met het innovatiebudget vernieuwende ideeën voor toepassing op de
werkvloer.
Scholen delen de opbrengsten van investeringen vanuit het innovatiebudget en ervaringen met
elkaar.
In 2018 is er € 54.500,- beschikbaar in het kader van het innovatiebudget.
Resultaat
Het budget is in 2018 toegekend. Voor de nieuwe stichting zal worden heroverwogen of, en zo
ja hoe, het innovatiebudget wordt gecontinueerd.
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8. Personeel.
8.1

Beoordeling directeuren

Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2018
Met ingang van 1 augustus 2018 is er een beoordelingsinstrument voor directeuren van Aves
vastgesteld dat aansluit bij de dan geldende regelgeving en beter aansluit bij de uitgangspunten
van Aves. Dit instrument is dan ook pilotvorm toegepast, geëvalueerd en van verbeteringen
voorzien.
De GMR wordt om instemming gevraagd.
Resultaat
In juni 2018 heeft het Directeurenberaad, na de pilotfase van het project, positief geadviseerd
aan het CvB over de formulering van het nieuwe beleid over 'Beoordeling directeuren' en over
de vormgeving van de daarbij te gebruiken instrumenten. Door het CvB is daarna besloten om
het beleidsdocument na de fusiedatum van 1 januari 2019 voor te leggen aan de GMR van de
nieuwe stichting Aves. Hiermee kan het geformuleerde beleid meteen geldig worden voor alle
directeuren in de nieuwe stichting.
8.2

Opleiden in de school

Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2018
Opleidingsscholen werken met een jaarplan in de vorm van het PDCA-format van Aves waarin
voor de eigen school OIS-doelen zijn vastgesteld.
Het opgestelde PDCA-format per school is mede op basis van de resultaten van het Integrononderzoek (zomer 2016) opgesteld.
De uitkomsten van academische onderzoeken in academische opleidingsscholen leveren een
meerwaarde op voor het onderwijs in het algemeen en zijn inzetbaar op andere scholen.
Op 1 januari 2018 zijn werkplekopleidingsscholen meegenomen in het traject van
opleidingsscholen.
Resultaat
Alle opleidingsscholen van Aves hebben hun OIS-doelen verwoord in het PDCA-format.
De doelen komen voort uit o.a. de evaluatie van het onderzoek van Integron.
Op AOS de Ark was geen AOS-student. Wel was er een WPO-er. Zij heeft meegedaan met het
onderzoek gericht op portfolio's. Op AOS de Zevensprong was wel een AOS-student heeft wel
onderzoek plaatsgevonden. AOS-student heeft op 30-05-2018 het onderzoek gepresenteerd.
Zij heeft een 8,7 gekregen voor haar onderzoek naar handschriftonderwijs in de
middenbouw. Haar onderzoek is terug te vinden op de Aves-site.
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De werkplekopleidingsscholen zijn bekend met de OIS-vergaderingen. De
werkplekopleidingsscholen hebben de keuze gekregen deel te nemen aan de OISvergaderingen. Drie scholen (Roderik van Voorst, Sprang, Fladderiep) hebben hierop
positief gereageerd. Die drie scholen worden uitgenodigd voor de
vergaderingen. Regelmatig is een directeur van een werkplekopleidingsschool aanwezig bij
de bijeenkomsten.
8.3

Jaarverslag bedrijfsarts

Verzuimgegevens 2018
In 2018 heeft Aves met ingang van 1 augustus afscheid genomen van de bedrijfsartsen van Venster
omdat zij de werkzaamheden beeindigden. Na een selectie van meerdere gegadigden is gekozen
voor een contract met zelfstandig gevestigd bedrijfsarts Bart van der Meer. De keuze voor
bedrijfsarts Bart van der Meer is in het voorjaar van 2018 gemaakt in samenwerking met de P&Oadviseur en het cvb van SCPO. SCPO beëindigt per 31 december 2018 het contract met hun
bedrijfsarts zodat per 1 januari 2019 voor alle scholen gebruik kan worden gemaakt van de inzet
van Bart van der Meer.
In 2018 (in de periode september-december) bezochten 36 medewerkers één of meerdere keren
het spreekuur van de bedrijfsarts.
Van de medewerkers die het spreekuur bezochten vanwege ziekte verzuimden:
19 medewerkers vanwege psychische klachten
16 medewerkers vanwege een fysieke aandoening
In vijf gevallen was er sprake van een relatie met het werk. Deze gevallen hadden allen psychische
klachten. Twee keer bleek er sprake van een arbeidsconflict.
Het ziekteverzuimpercentage over 2018 is 5,3%. Dat is 0,4% lager dan in 2017 en 0,2% lager dan in
2016.
2016

2017

2018

Klachten

Aantal
medew.

Perc.
bezoeken

Aantal
medew.

Perc.
bezoeken

Aantal
medew.

Perc.
bezoeken

Psychisch

19

49%

17

55%

20

56%

5

16%

6

17%

9

29%

10

28%

31

100%

36

100%

Bewegingsapparaat
Zwangerschapsgerelateerd

2

5%

16

41%

2

5%

39

100%

Kwaadaardige aandoening
Overig fysiek
Arbeidsomstandigheden/overig
Totaal
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8.4 Personeelsgegevens
Bij Aves werkten in 2018 254 fte. Dit resulteert in een parttime factor van 40%. Vrouwen zijn bij
Aves veruit in de meerderheid (86,3%) in 2018. De 254 fte zijn als volgt verdeeld per
leeftijdscategorie:
Gem fte incl. bapo

0 t/m 24
25 t/m 34
35 t/m 44
45 t/m 54
55 t/m 65
65+
Totaal

2013

2014

2015

2016

2017

2018

9
68
48
48
64

4
69
50
44
60
3
230

3
68
52
43
60
1
227

8
72
55
45
54
3
237

15
72
57
50
47
3
244

17
79
57
53
43
5
254

237

In de onderstaande grafiek is de leeftijdsopbouw in wtf per leeftijdsjaar te zien binnen Aves 1
augustus 2018. Het beeld laat een piek zien in de groep van 29 jarigen. Als deze groep leraren voor
deze omvang altijd aan het werk zal blijven binnen Aves kan dat op de lange duur een bijzonder
effect kunnen hebben als deze mensen tegelijk met pensioen gaan. De grafiek zal er waarschijnlijk
sowieso weer anders uit gaan zien door de op handen zijnde samenwerking met SCPO. De kans is
groot dat bij een toename van het aantal fte de effecten per leeftijdsgroep iets minder extreem per
leeftijdsjaar worden.

8.5

Formatie

8.5.1 Functiemix
Per 31 december 2018 zijn er binnen Aves in totaal 61 leerkrachten in LB benoemd; dit betreft
46,24 Fte en het gaat daarbij om 20 % van het lerarenbestand.
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Schaal

Dienstverband

WTF

% WTF

LA
LB
LC
Totaal

237
61
1
299

172,17
45,48
0,90
218,55

78,78
20,81
0,41
100

Functiemix
100,00%
50,00%
0,00%
%La

%Lb

%Lc

8.5.2 Mobiliteitsverzoeken
In 2018 zijn er 18 verzoeken voor mobiliteit binnengekomen bij het CvB. Deze verzoeken
vertegenwoordigden 14 fte aan aanstellingen. In heel 2018 is het gelukt om voor 9 medewerkers
een passende nieuwe school te vinden. Deze 9 mensen vertegenwoordigen een omvang van 6,6
fte. Het gevraagde maatwerk, (omvang en voorkeuren) en de beschikbare vacatureruimte vraagt
veel afstemming en overleg. Het CvB is desondanks toch tevreden dat het voor de 9 eerder
genoemde medewerkers is gelukt. Gerekend naar de aanstellingsomvangen is dat een rendement
van 47%.
Het staat medewerkers vrij om hun mobiliteit door het hele jaar heen te melden. De informatie die
op dat moment voorhanden is wordt in gesprekken met directeuren over vacatureruimte
meegenomen. Als het gevraagde profiel van een vacature dat toelaat hebben
mobiliteitskandidaten voorrang, conform het Avesbeleid.
8.5.3 Totale omvang
Volgens de begroting 2018 zou Aves een netto inzet van aanstellingen binnen de
formatieplanningen realiseren van 254,3 fte. Uiteindelijk is er voor 268,7 fte ingezet binnen de
schoolformatieplannen, op de lijst van Aves Algemeen en binnen het bestuurskantoor. Deze
stijging in formatie heeft vooral te maken met hogere vervangingskosten (hogere inzet) en de inzet
van WPO-ers. Daarnaast zijn er op stichtingsniveau voor 5,6 fte leraarondersteuners ingezet in een
pilot om daarmee sneller nieuwe medewerkers, afkomstig uit andere sectoren, op te leiden.
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9. Continuïteits- en Risicoparagraaf.
9.1

Continuïteitsparagraaf

9.1.1 Zicht op verwacht exploitatieresultaat en de ontwikkeling van de vermogenspositie
Elders in de jaarrekening 2018 is te zien wat het exploitatieresultaat over 2018 is. Tijdens de
opstelling van de schoolbegrotingen met de directeuren wordt met de personeelsplanning al
geparticipeerd op eventuele teruggang of groei van leerlingaantallen. Dit werkt door in geplande
taakstellingen of vacatureruimte. Door deze wijze van werken is steeds voor vier jaar vooruit
zichtbaar wat de ontwikkeling van het exploitatieresultaat zal zijn. De vermogenspositie wordt
tijdens de opstelling van de begoting mee ingeschat.
9.1.2 Toekomstvisie met betrekking tot financieel beleid
Het CvB werkt met projecten op basis van het strategisch beleidsplan dat steeds voor vier jaar
vooruit wordt geschreven. Daardoor is steeds tijdig te voorzien of er vrijval van middelen uit
voorzieningen noodzakelijk is, danwel dat er een negatief exploitatieresultaat is te verwachten.
Het financieel risico van de personele inzet ligt op schoolniveau waarbij het CvB dit mee bewaakt
op de achtergrond middels maandoverzichten in het overleg van het CvB met de medewerker
financiën in het bestuurskantoor. Daarnaast stelt de medewerker Planning&Control een
uitgebreide kwartaalrapportage op. Dit zorgt er voor dat een schooldirecteur daadwerkelijk en
veilig kan werken met een “lumpsum”. De bevoegdheid voor het aanstellen van personeel ligt
formeel bij het CvB .Het CvB bespreekt in haar monitorgesprekken met directeuren de gewenste
stand van de Algemene Reserve in relatie tot de actuele materiële vaste activa, het meerjarig
formatiebeleid en de investeringsbehoefte op basis van het schoolconcept. Het groeiende
financiële inzicht van de schooldirecteuren leidt tot een meer beleidsmatige inzet van financiële
middelen door de directeuren, zowel voor materiële zaken als voor personeel.
9.1.3 Code Goed Bestuur
Bij de inrichting van Aves in 2010 is voor het opstellen van de reglementen uitgegaan van de Code
Goed Bestuur zoals die in januari 2010 door de PO-raad is opgesteld.
In alle werkwijzen binnen Aves is dit terug te vinden, zoals bijvoorbeeld in de procedures voor
werving van geledingen, de opstelling van het toetsingskader, de planning- en controlcyclus enz..
Alle vigerende beleidsstukken die zijn ontwikkeld zijn z.s.m. na vaststelling beschikbaar en voor
iedereen in te zien op de website www.aves.nl. Daarmee kan er steeds naar de actuele versie van
beleidsdocumenten van Aves worden verwezen.
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9.1.4 Gegevensset
In de volgende tabel zijn de kengetallen opgenomen ten aanzien van de personele bezetting en de
leerlingaantallen.

Personele bezetting in FTE

2018

2019

2020

2021

2022

- Bestuur / Management

22,75

32,51

32,21

32,21

32,13

- Personeel primair proces

218,55

313,53

301,71

292,55

287,34

- Ondersteunend Personeel

12,96

28,80

27,26

24,60

23,63

254,27
3.069

374,84
4.694

361,18
4.649

349,36
4.572

343,10
4.450

Totaal
Totaal aantal leerlingen

Door de komende fusie met SCPO Noordoostpolder per 1-1-2019 zal Aves fors vergroten in
omvang. De stichting groeit met 12 scholen en ruim 160 fte. Aves telde in haar begroting op 1-102018 4.694 leerlingen. In de eerste jaren daarna daalt het leerlingenaantal licht naar 4649
leerlngen. Op 1-10-2021 telt Aves 4.572 leerlingen in haar begroting en op 1-10-2022 4.450
leerlingen. Deze daling is op te vangen met het natuurlijk verloop in die jaren. Daarnaast zijn er
nog enkele veranderingen die de inzet van middelen zal beïnvloeden. De werkdrukmiddelen
verhogen in de komende jaren de mogelijke inzet.
Daarnaast hebben we te maken met een herschikking op onderwijsachterstandsmiddelen die de
inkomsten laten dalen. Door middel van taakstellingen zijn deze veranderingen in inkomsten in de
meerjarenbegroting opgevangen.
In de onderstaande tabel is de meerjarenbalans weergegeven.

Activa

2018

2019

2020

2021

2022

€-

€-

€-

€-

€-

1.2 Materiele vaste activa

€5.823.667

€8.505.218

€8.444.208

€7.941.205

€7.612.664

1.3 Financiële vaste activa

€2.734.790

€2.874.140

€2.874.140

€2.874.140

€2.874.140

Totale Vaste Activa

€8.558.457

€11.379.358

€11.318.348

€10.815.345

€10.486.804

1.5 Vorderingen

€1.350.098

€2.501.779

€1.813.532

€1.802.760

€1.802.412

€-

€-

€-

€-

€-

1.1 Immateriële vaste activa

1.6 Effecten
1.7 Liquide middelen

€4.512.618

€8.026.665

€7.073.207

€8.267.827

€8.781.734

Totale Vlottende Activa

€5.862.716

€10.528.444

€8.886.739

€10.070.587

€10.584.146

€14.421.173

€21.907.802

€20.205.087

€20.885.932

€21.070.950

Totale Activa
Passiva

2018

2019
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2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene Reserve totaal
2.1.2 Bestemmingsreserve
(publiek)
2.1.3 Bestemmingsreserve
(privaat)
Totaal Eigen Vermogen
2.2 Voorzieningen

€9.417.270

€14.067.919

€13.661.684

€13.832.794

€14.261.673

€1.450.500

€1.450.500

€1.450.500

€1.450.500

€1.450.500

€851.482

€1.106.186

€1.106.186

€1.106.186

€1.106.186

€11.719.252

€16.624.605

€16.218.370

€16.389.480

€16.818.359

€775.659

€1.500.887

€1.101.747

€1.675.417

€1.456.520

2.3 Langlopende schulden

€-

€15.553

€15.553

€15.553

€15.553

2.4 Kortlopende schulden

€1.926.262

€3.766.757

€2.869.417

€2.805.482

€2.780.518

Totaal overige Passiva

€2.701.921

€5.283.197

€3.986.717

€4.496.452

€4.252.591

€14.421.173

€21.907.802

€20.205.087

€20.885.932

€21.070.950

Totale Passiva

In bovenstaande meerjarenbalans is reeds rekening gehouden met de fusie tussen Aves en SCPO
Noordoostpolder per 1 januari 2019.
9.1.5 Financieringsstructuur
Er worden geen grote veranderingen verwacht in de financieringsstructuur van Aves. De financiële
middelen bestaan voornamelijk uit publieke middelen en dit zal in de toekomst ook zo blijven. Ook
de fusie met SCPO zal hier geen relevante wijzingingen in aanbrengen.
9.1.6 Huisvestingsbeleid
Middels de onderhoudsvoorziening wordt voorzien in toekomstige uitgaven ten aanzien van
onderhoud aan de schoolgebouwen en het bestuurskantoor.
Aves heeft hiervoor twee voorzieningen gecreëerd.
9.1.7 Mutaties van reserves en voorzieningen
De mutaties van de reserves zijn gebaseerd op het behaalde resultaat en de resultaatsbestemming.
Hierin worden geen veranderingen verwacht.
De mutaties in de voorzieningen worden bepaald door:
Jubileumvoorziening: personeelsbestand en blijfkans;
Onderhoudsvoorziening: onderhoudsplanning (onttrekkingen) en dotaties.
In onderstaande tabel is de exploitatie 2018 en meerjarenbegroting opgenomen.
Staat van baten en lasten
Baten
3.1 Rijksbijdrage OCW
3.2 Overige Overheidsbijdragen
3.5 Overige Baten

€

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

€21.726.592

€32.067.528

€31.694.774

€31.581.493

€151.251

€85.238

€78.738

€53.738

299.975
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Totale Baten
Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen

€

22.177.818

€

32.467.221

€

32.071.428

€

31.931.495

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

€17.542.814

€26.482.533

€26.089.104

€25.572.037

€724.059

€1.173.278

€1.251.842

€1.227.970

4.3 Huisvestingslasten

€1.459.437

€2.273.345

€2.245.145

€2.177.875

4.4 Overige lasten

€2.115.571

€2.982.841

€2.946.571

€2.837.503

€21.841.881

€32.911.997

€32.532.662

€31.815.385

€335.937

- €444.776

- €461.234

€116.110

€20.468

€55.000

€55.000

€55.000

-

-

-

-

€356.405

- €389.776

- €406.234

€171.110

Totale Lasten
Resultaat uit normale
bedrijfsvoering
5.0 Financiële baten en lasten
6.1 Buitengewone baten
Bedrijfsresultaat

9.1.8 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne beheersings- en controlesysteem
Voor de beschrijving van interne beheersings- en controlesystemen verwijzen we naar hoofdstuk
4.6 uit dit document en naar de website van Aves voor de documenten die hiervoor zijn opgesteld.
Aves kent bijvoorbeeld een financieel handboek waarin alle afspraken over de uitvoering met
betrekking tot financiën zijn uitgewerkt.
Tijdens een interimcontrole binnen het bestuurskantoor door Flynth als onderdeel van de controle
van de jaarrekening 2016 zijn enkele relatief kleine aandachtspunten benoemd. Zo is o.a. vermeld:
dat er nog geen voorziening is gecreëerd voor levensfasebewust personeelsbeleid omdat daar
vanuit de organisatie nog geen vraag naar is geweest;
dat de klassenindeling voor bestuursbeloning in verband met de WNT nog in de RvT vastgesteld
moet worden;
dat de beheersomgeving goed op orde is;
dat het bestuur - bewust - een globale risicoparagraaf hanteert;
en dat de drempelbedragen in het beleidsstuk inkoopbeleid aangepast dienen te worden.
Het college van bestuur heeft deze genoemde actiepunten in 2017 opgepakt en verwerkt. Er is
echter geen voorziening voor levensfasebewust personeelsbeleid ingericht omdat er geen uitgaven
onder deze noemer verwacht worden. Er is daar tot nu toe geen vraag naar geweest.
9.1.9 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact
Voor het CvB blijft de onvoorspelbaarheid van overheidsbeleid en -regelingen een gegeven dat
ertoe leidt dat er gaandeweg het jaar wijzigingen in het rijksbeleid plaatsvinden die het uitwerken
en volgen van een strakke begroting onmogelijk maken. Inmiddels weten we dat ook 2018 een fors
positief resultaat laat zien door onvoorziene baten. In samenspraak met de raad van toezicht
bespreekt het CvB stelselmatig hoe zij desondanks de kengetallen kan laten zakken in de komende
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jaren. Inmiddels is het CvB benaderd om in overleg te treden met vertegenwoordigers van de PO
raad om de gehanteerde bedrijfsvoering en positieve resultaten uit het verleden te analyseren.
Na een gedegen voortraject is in najaar 2018 door CvB’s, raden van toezicht met de instemming
van de beide GMR-en van beide organisaties om de stichting SCPO en Aves samen te voegen tot
één stichting.
Hier zijn vele dagen en avonden van overleg aan vooraf gegaan. Omdat in voorjaar 2018 door het
CvB werd ingeschat dat een fusie realistisch was, is het begrotingstraject van de scholen van beide
stichtingen al eenduidig opgepakt vanaf de zomer 2018.
9.1.10 Het gevoerde beleid inzake uitkeringen na ontslag
Het bestuur zorgt er in overleg met de HRM-adviseur, een externe jurist en medewerkers van
Onderwijsbureau Meppel voor dat er prudent om wordt gegaan met ontslagprocedures. Er wordt
zorgvuldig omgegaan met termijnen en het aanvragen van de instroomtoets in geval van ontslag.
Als het bestuur aansprakelijk gesteld wordt voor kortdurende uitkeringen na ontslag dan betrof dit
in de afgelopen jaren slechts kortdurende situaties. Het betreft dan part-time ontslagen van
invallers die te maken hebben met de overgang rond de zomervakantie. De betrokkenen hebben
steeds na de zomervakantie al weer ander werk.
9.1.11 Wachtgelden
Er zijn wachtgelden uitgekeerd aan medewerkers van Aves in 2018.
9.1.12 Ontwikkeling activiteiten op niveau van organisatie-eenheden
Zie prognose in de begroting 2019-2022.
9.1.13 Werkdrukmiddelen
In de vergadering van het directeurenberaad van 8 december 2017 en in de vergadering van 22
januari 2018 is met de directeuren een inventarisatie gemaakt van de meest gewenste inzet voor
de nieuwe werkdrukmiddelen.
Daarna zijn de directeuren in overleg gegaan met hun teams en de MR over de inzet van de
middelen in hun scholen. Scholen hebben zelf een afweging gemaakt hoe ze de middelen het best
tot zijn recht zouden laten komen in de school ter verlichting van de werkdruk. De MR heeft daar
steeds op schoolniveau instemming aan gegeven.
De bedragen zijn dus direct doorgeschoven naar de schoolexploitatie. Uiteindelijk is door alle
scholen gekozen voor personele invulling op de werkdrukmiddelen en niet voor materiele zaken,
professionalisering en overig. De invulling is verschillend uitgewerkt in aanstellingen voor
onderwijsassisten en of leraren binnen de teams.
De volgende budgetten zijn door de schoolteams ingezet:
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Niet financiële maatregelen zijn er niet genomen om werkdruk te verminderen.
9.1.14 Horizontale verantwoording en dialoog met belanghebbenden toegelicht
In haar bestuursstructuur vindt binnen Aves op verschillende momenten gedurende het jaar
horizontale verantwoording en dialoog met belanghebbenden plaats.
Allereerst is Aves uiterst transparant in haar werkwijzen. Alle vigerende beleidsstukken zijn door
iedereen in te zien en te downloaden van de Aveswebsite.
Daarnaast kent Aves een open dialoog met de verschillende geledingen (directeurenberaad, GMR,
CvB, RvT), waarbij er op stichtingsniveau twee identiteitscommissies zijn ingericht die voortdurend
in gesprek zijn met betrokkenen binnen en buiten de stichting over de invulling van de identiteit
binnen Aves. In de visitatie door afgevaardigden van de PO-raad is dit in december 2016 duidelijk
verwoord als herkenbaar in alle lagen van de stichting.
Het CvB spreekt in de jaarvergadering van de GMR steeds met ouders en leraren uit de scholen in
het kader van belangrijke thema’s die er op dat moment spelen.
Aves kent een nieuwsbrief “Vleugels”, die aan alle ouders en betrokkenen van de stichting 3 keer
per jaar wordt uitgereikt.
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9.1.15 Verklaring Raad van toezicht
In haar jaarverslag in hoofdstuk 2 beschrijft de voorzitter van de raad van toezicht op welke wijze
de raad van toezicht van Aves het bestuur ondersteunt en/of adviseert over majeure
beleidsvraagstukken. Daarnaast beschrijft de raad van toezicht of en hoe zij toezicht heeft
gehouden op de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid.
9.2 Risicoparagraaf
Vanaf het Bestuursjaarverslag 2012 wordt er jaarlijks een geactualiseerde continuïteits- en
risicoparagraaf opgenomen in de begroting die correspondeert met de “Bestemmingsreserve
publiek” zoals die onderdeel uitmaakt van de balans in de jaarrekening.
Twee keer per jaar, in de begroting en in het jaarverslag, staat het college van bestuur expliciet stil
bij de haar dan bekende risico’s waarvan ze het belangrijk acht om die op te nemen. Daarnaast
informeert het CvB de RvT per kwartaal over de voortgang van de financiën in de
kwartaalrapportages.
Vier keer per jaar wordt er een financiële kwartaalrapportage aangeboden aan de raad van
toezicht. De kosten binnen Aves bestaan in 2018 voor 81% uit personeelslasten. Het is daarom van
belang om juist alle risico’s in te schatten in deze meerjarenbegroting die daarmee te maken
hebben of daar invloed op kunnen hebben. Het betreft dan tijdelijke budgetten, risicovolle
inkomsten en het aangaan van overeenkomsten die niet op korte termijn kunnen worden
beëindigd. In de begroting 2018-2021 was de volgende opstelling in de risicoparagraaf opgenomen:
9.3 Tijdelijke budgetten
Personele risico’s
Inkomsten rugzakfinanciering
Vestiging SO Obadja op Urk
50% x inkomsten Passend Onderwijs
Inzet op middelen Schakelvoorziening
Vervanging wegens ziekte ivm ERD ( ½ x 9% x 248 gle)
Inzet leraren Asielzoekersschool De Wissel
Detacheringen
Penvoerderschap Kindcentra

€
€
€
€
€
€
€
€

Overige risico’s
Herwaardering Materiële Vaste Activa

€ 2.101.067,-

In totaal gaat dit om

€ 4.211.970,-

40.833,30.000,439.850,24.000,755.000,600.000,151.220,70.000,-

Inkomsten rugzakfinanciering
In de meerjarenbegroting lopen deze inkomsten al enkele jaren terug van ruim € 400.000,- naar €
40.833,-. In de afgelopen jaren is het gelukt om verplichtingen aan personeel die op deze middelen
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waren aangegaan, om te zetten in andere aanstellingen of op te laten lossen door natuurlijk
verloop.
Inkomsten i.v.m. Passend Onderwijs voor o.a. IB-bekostiging
Op dit moment zien de verwijzingsgetallen naar het SO er gunstig uit. Het grootste risico dat we als
samenwerkingsband lopen waar moeilijk grip op uit te oefenen is, is de instroom van
verhuisgevallen van elders en de instroom van pleegkinderen die het S(B)O bezoeken. Daarnaast
loopt er een bestuurlijk traject op Urk vanuit het SO Obadja, waarbij er een dependance van een
SO-voorziening van elders wordt ingericht op Urk. Als deze ontwikkeling ervoor zorgt dat daardoor
Urker kinderen vanuit de Rehobothscholen niet meer aangemeld worden op SBO de Klimboom
maar op deze Urker voorziening, dan moet het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2402,
waar Aves deel van uitmaakt. De omvang van dit risico is nu nog moeilijk te voorzien; per leerling
kost dit ruwweg € 5.000,- per jaar. Omdat dit bedrag door het samenwerkingsverband moet
worden overgedragen, kost dit bij een verlies van 20 leerlingen per jaar € 100.000,-, waarvan
ongeveer € 30.000,- voor rekening van Aves. Als dit jaarlijks deze consequenties heeft, zal dat
bedrag in de komende jaren oplopen.
Vervanging wegens ziekte i.v.m. ERD
Nu Aves sinds 1 augustus 2015 de status van eigen risicodrager kent voor vervangingskosten, heeft
de organisatie hiermee ook een risico op zich genomen dat niet is ondervangen door een andere
afgesloten verzekering. Feit is echter wel dat een groot deel van de omvang van de
vervangingsbehoefte is op basis van landelijk bekende ervaringsgegevens ingeschat op de helft van
het personeelsbestand. (1/2 x 9% x 248 gle).
Inzet van Aves-medewerkers op middelen Schakelvoorziening
Op dit moment wordt een IB-er ingezet op de middelen Schakelvoorziening, zoals die door de
gemeente Noordoostpolder als subsidie worden verstrekt. Kinderen van nieuwkomers in
Nederland kunnen vanuit deze middelen tijdelijk in een voorziening in Emmeloord die wordt
aangestuurd vanuit de AZS de Wissel in Luttelgeest versneld de Nederlandse taal leren.
Inkomsten leerlingen Asielzoekersschool de Wissel in Luttelgeest
Aves heeft de Asielzoekersschool in Luttelgeest in beheer. Voor wat betreft de inkomsten en
uitgaven is dit een bijzondere school binnen Aves. Het leerlingaantal van deze school schommelt
binnen een schooljaar behoorlijk. Vanaf augustus 2016 is er een nieuwe bekostigingsregeling
afgekondigd. Het bedrag per leerling op de Wissel is verhoogd naar € 9.000,-. De leerlingen van de
Wissel kunnen op drie momenten in het schooljaar “geteld” worden. Dat levert extra inkomsten op
die benodigd zijn voor het relatief klein houden van de groepen in de school. In geval van een
negatief scenario (versnelde leegloop) hebben we als werkgever iets op te lossen, omdat het
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personeel met CAO PO-verplichtingen binnen ons Bestuursformatieplan is aangesteld. Vanuit de
gemeente Noordoostpolder is hiervoor een bedrag van € 450.000,- beschikbaar gesteld ter
afdekking van de personele risico’s. Daarmee kunnen een jaar lang voor ruim 6 fte de salariskosten
worden opgevangen. De Wissel heeft voor 2018 een geplande bezetting van 15,4 fte. Op de balans
van de stichting staat een personele reserve van € 1.450.500,- waar de hierboven genoemde €
450.000,- onderdeel van uitmaakt. De school zelf heeft inmiddels ook een Algemene Reserve van €
250.000,- opgebouwd. In totaal kunnen we daarmee, in combinatie met de andere reserve, voor
10fte de personeelskosten in één jaar opvangen.
Detacheringen
Jaarlijks worden er één of enkele medewerkers gedetacheerd naar andere werkgevers in de regio.
Dit is steeds in het belang van de organisatie en/of van de medewerker. In schooljaar 2017-2018
wordt er voor ruim € 151.000,- gedetacheerd.
Detacheringen vinden plaats met medewerkers vanuit de vaste formatie. Bij het onverwachts
beëindigen van een detachering door ziekte langer dan 2 weken of in geval van zwaarwegende
omstandigheden kan dit tot hogere personeelslasten leiden dan verwacht. Dit risico is er in ieder
geval voor de duur van de detacheringsperiode. Waar mogelijk wordt in een
detacheringsovereenkomst opgenomen dat de medewerker na een jaar detachering vast wordt
aangenomen door de nieuwe werkgever. Dit zorgt voor doorstroming van het Avespersoneelsbestand en voorkomt tevens dat mensen heel lang op dezelfde plaats werken binnen de
organisatie.
Penvoerderschap Kindcentra
De gemeente Noordoostpolder heeft aan Aves verzocht om het penvoerderschap te voeren voor
de pilot Kindcentra. Het is aan Aves om de verantwoording van de middelen voor dit project voor
haar rekening te nemen, waarbij de gemeente uitkeert op basis van een jaarrapport met de daarbij
benodigde onderbouwing. Het bedrag vanuit de gemeente is opgehoogd van € 20.000,- naar €
70.000,- per jaar voor een projectleider, die hiervoor is aangesteld.
Vervangingswaarde MVA
Als onderdeel van de risico-analyse wordt ook 50% opgenomen van de vervangingswaarde MVA
(Materiële Vaste Activa) zoals aangegeven door de Commissie Don. Voor Aves gaat dat om een
bedrag van € 2.101.067,-.
Het CvB is tevreden over het feit dat opgenomen risico’s in 2018 niet aan de orde zijn geweest. Dat
betekent dat bij de resultaatverdeling er geen vrijval noodzakelijk is uit de Bestemmingsreserve
publiek.
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10. Financiën.
10.1

Ontwikkeling leerlingaantallen

Teldatum
01-10-2005
01-10-2006
01-10-2007
01-10-2008
01-10-2009
Fusiedatum 1-1-2010
01-10-2010
01-10-2011
01-10-2012
01-10-2013
01-10-2014
01-10-2015
01-10-2016
01-10-2017
01-10-2018
Prognose 01-10-2019
Prognose 01-10-2020

Aantal leerlingen
3219
3159
3105
3069
3091

Perc. onderbouw
49%
51%
51%
50%
49%

Personele Bekostiging
Schooljaar 2006-2007
Schooljaar 2007-2008
Schooljaar 2008-2009
Schooljaar 2009-2010
Schooljaar 2010-2011

3082
3048
3063
2997
3031
3097
3027
3042
3065
4694
4649

46%
46%
48%
47%
49%
49%
49%
49%
48%
48%
47%

Schooljaar 2011-2012
Schooljaar 2012-2013
Schooljaar 2013-2014
Schooljaar 2014-2015
Schooljaar 2015-2016
Schooljaar 2016-2017
Schooljaar 2017-2018
Schooljaar 2018-2019
Schooljaar 2019-2020
Schooljaar 2020-2021
Schooljaar 2021-2022

De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum per 1 oktober en geldt
voor het daarop volgende schooljaar (T-1 systematiek). Uit de gegevens van het aantal leerlingen
blijkt dat er sprake zal zijn van een stijging in 2018 en daarna een lichte daling over meerdere jaren.
Jaar
Totaal
NOP
Vollenhove
Kampen

2012
3063
2594
107
362

2013
2997
2522
114
361

2014
3031
2555
111
367

2015
3097
2618
114
365

2016
3027
2551
114
362

2017
3042
2570
110
362

2018
3065
2563
134
368

Wat betreft de personele inzet heeft Aves er voor gekozen om de zogenaamde T systematiek te
hanteren. Dit houdt in dat de personele inzet wordt gebaseerd op het aantal leerlingen op 1
oktober van het betreffende schooljaar. Deze systematiek wijkt af van de bekostiging van het
ministerie, welke gebaseerd is op de T-1 systematiek. Hierbij wordt de personele bekostiging (van
het ministerie) gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorgaande kalenderjaar.
Er is binnen Aves gekozen voor de T systematiek om de inzet van personeel te baseren op basis van
het aantal leerlingen, dat daadwerkelijk in het betreffende kalenderjaar op school aanwezig is. Dit
om de kwaliteit van het onderwijs op peil te kunnen houden. Zoals verwacht heeft het aantal
leerlingen in 2016 een kleine teruggang laten zien. Een deel daarvan (60%) is voor rekening van de
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Asielzoekersschool, maar ook een deel daarvan (40%) is voor rekening van de reguliere
Avesscholen. In 2017 is het leerlingaantal weer positief aangetrokken.
10.2 Vermogenspositie
Liquiditeit
Solvabiliteit
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen

2013
2,75
75,3%
6,1%
23,4%

2014
3,64
77,8%
1,5%
27,4%

2015
3,24
75,9%
2,2%
28,4%

2016
4,18
80,8%
6,8%
31,0%

2017
3,38
79,0%
5,6%
30,0%

2018
3,04
86,6%
1,6%
26,6%

De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van Aves zijn: liquiditeit, solvabiliteit,
rentabiliteit en weerstandsvermogen. De liquiditeit geeft aan in hoeverre Aves in staat is om op tijd
haar schulden te kunnen betalen en de solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is om
in geval van liquidatie aan haar verplichtingen te voldoen. De rentabiliteit zegt iets over de
winstgevendheid van de stichting. Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de financiële
reservepositie.
Ten aanzien van de beoordeling van de financiële positie van Aves is het volgende van belang:
De onderneming is liquide bij een ratio van 1 of meer en de onderneming is solvabel wanneer het
percentage hoger dan of gelijk is aan 25%. Verder heeft de stichting in haar financieel beleidsplan
het weerstandsvermogen vastgesteld op minimaal 15%. De kengetallen worden enerzijds
beïnvloed door het exploitatieresultaat en anderzijds door de gerealiseerde investeringen.
De financiële positie van de stichting is ongeveer gelijk aan voorgaand jaar. De liquiditeit is licht
gedaald door een daling van de liquide middelen (investeringen).
Gezien de ontwikkeling van de kengetallen, kan gesteld worden dat Aves er financieel gezien goed
voor staat en in staat is om in de toekomst tegenvallers op te vangen.
10.3 Exploitatieresultaat
BATEN
Rijksbijdrage OC en W
Overige Overheidsbijdragen
Overige Baten
Totale Baten

Realisatie 2018
21.726.592
151.251
299.975
22.177.818

Begroting 2018
19.292.320
229.190
278.279
19.799.789

Realisatie 2017
20.043.023
139.657
362.407
20.545.086

LASTEN
Personele Lasten
Afschrijvingslasten
Huisvestingslasten
Overige Lasten
Totale Lasten

Realisatie 2018
17.542.814
724.059
1.459.437
2.115.571
21.841.881

Begroting 2018
16.037.041
643.005
1.361.040
1.924.947
19.966.033

Realisatie 2017
15.782.271
559.772
1.401.937
1.731.246
19.475.228
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RESULTAAT
Saldo Baten en Lasten
Financiële Baten en Lasten
Netto Exploitatieresultaat

Realisatie 2018
335.937
20.468
356.405

Begroting 2018
-166.244
63.660
-102.584

Realisatie 2017
1.069.858
96.538
1.166.397

Er is een positief exploitatieresultaat over 2018 gerealiseerd van € 356.405, terwijl er een negatief
resultaat was begroot van € -102.584.
10.3.1 Baten
De realisatie van de totale baten is 12,0% hoger dan de begroting. Zoals uit onderstaande grafiek
blijkt is Aves in belangrijke mate afhankelijk van de overheid (ministerie en gemeente). De
opbrengsten bestaan grotendeels uit de Rijksbijdragen van het OCW (98%). Dit is gelijk aan
voorgaand jaar.

Verdeling baten
1% 1%
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen
en -subsidies
98%

3.5 Overige baten

De realisatie van de rijksbijdragen over 2018 is 12,6% hoger dan was begroot en 8,0% hoger dan
kalenderjaar 2017.
De reguliere personele bekostiging is 684k ( hier wordt bedoeld € 684.000) hoger door de
normaanpassing. De opgenomen prijsaanpassingen betreffen de verwerking van de
kabinetsbijdrage voor de loonbijstelling, de verwerking van de oploop in het functiemixbudget en
middelen voor de uitvoering van enkele onderwerpen uit het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de
toekomst’. Voor wat betreft dat laatste gaat het specifiek om de gereserveerde middelen voor de
verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het onderwijzend personeel, de extra middelen voor
de kleine scholen toeslag, de extra middelen in verband met de werkdruk en de extra middelen
voor het mogelijk maken van een bezoek aan het Rijksmuseum.
Er is een rijksvergoeding (RV) groei personeel begroot van 50k. Er is 107k gerealiseerd.
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De RV personeels- en arbeidsmarktbeleid is hoger dan begroot door de normaanpassing. Het
bedrag per leerling is verhoogd met € 155,55 in verband met de afspraken over de werkdruk.
Tevens is de RV materiële instandhouding hoger door de normaanpassing.
De niet geoormerkte subsidies vallen hoger uit dan begroot door een hogere realisatie van de RV
Asielzoekers door vooral De Wissel, maar ook door andere scholen (636k). Tevens zijn de RV
impulsregeling en de RV prestatiebox vallen hoger uit door normaanpassing (83k). Daarentegen
blijft de RV studieverlof achter op de begroting (-6k).
De maandelijkse vergoeding vanuit het SWV inzake Passend Onderwijs is per augustus 2018 hoger
dan begroot. Daarbij heeft er een uitbetaling van de reserve plaatsgevonden van 59k en is er een
uitkering van zorgmiddelen gedaan van 204k.
De realisatie op de gemeentelijke bijdragen en subsidies is lager dan begroot (-32k) door het
uitblijven van een aantal begrote subsidies.
De ontvangen overige subsidie blijft achter op de begroting (-46k), omdat de begrote subsidie
Versterking Samenwerking niet is gerealiseerd omdat het project geen doorgang heeft gehad.
De realisatie van de detacheringsopbrengsten is lager dan begroot (-64k), maar hier staan lagere
salariskosten detachering tegenover.
De overige baten zijn hoger dan begroot door hogere overige baten personeel (Lowan, MBO raad
en letselschade), de ontvangst Schakelvoorziening 40k (niet begroot), bijdrage COA en ontvangen
private baten, welke niet waren begroot.
10.3.2 Lasten
De realisatie van de totale lasten is 9,4% hoger dan de begroting en 11,7% hoger dan de realisatie
van kalenderjaar 2017. Door de afhankelijkheid van het aantal leerlingen, gelet op de opbrengsten
en doordat de kosten op korte termijn voor een groot deel niet te beïnvloeden zijn, is het
belangrijk de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de gaten te houden, zodat tijdig de
noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden.
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele lasten, te
weten 80%. Andere belangrijke kosten zijn de huisvestingslasten met een aandeel van 7% en de
overige lasten met een aandeel van 10%.
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Verdeling lasten
3%

7%

10%

4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten

80%

4.4 Overige lasten

De personeelslasten zijn 9,4% hoger dan begroot en 10,6% hoger dan voorgaand jaar.
De salariskosten i.c.m. de uitkeringen zijn hoger dan begroot.
De salariskosten directie zijn hoger door een hogere gemiddelde personeelslast (GPL) directie.
De salariskosten OP zijn hoger door een hogere inzet OP 5,23 fte en een hogere GPL OP.
De salariskosten OOP zijn lager dan begroot door een lagere inzet van 2,12 fte, maar hier staat
deels een hogere GPL OOP tegenover.
De salariskosten vervanging komen fors hoger uit door de salariskosten ontslaguitkering en
outplacement (225k). Het jaarbudget was 30k. De salariskosten vervanging UWV en vervanging
eigen rekening zijn hoger dan begroot. Hier staat deels een hogere uitkering UWV tegenover.
Daarentegen zijn de salariskosten poolers eigen rekening en detachering lager.
De stijging van de loonkosten door een hogere GPL wordt vooral veroorzaakt door de uitwerking
van de nieuwe CAO.
De jubileumvoorziening dient vanaf 2007 te worden opgenomen voor de kosten van jubilea van het
personeel in geval van 25-jarig of 40-jarig dienstverband binnen het onderwijs. Dit is een in 2007
nieuw gevormde voorziening. De voorziening wordt opgebouwd voor het personeel dat langer dan
5 jaar in dienst is. Daarnaast wordt rekening gehouden met een “blijf-kans” van het personeel.
Er was een dotatie van 15k begroot aan de jubileumvoorziening, deze is hoger uit gevallen op basis
van de berekening, namelijk 14k hoger.
Er waren geen inhuurkosten begroot. Deze kosten hebben betrekking op de inzet van SCPO NOP
De Rank, SKN, Vierslagleren, SSVO NOP Lemsterland en bewegingsonderwijs.
De overige personele lasten onderschrijden het budget door een terugboeking van genomen
kosten in 2017 (ontslaguitkering 77k tlv 2017) en lagere reiskosten woon werk verkeer. De
gerealiseerde kosten inzake verrekening Participatiefonds waren daarentegen niet begroot (36k).
Dit geldt ook voor de kosten schoolbegeleiding (11k).
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Er zijn meer scholingskosten gerealiseerd. Deze worden deels gedekt vanuit de hogere vergoeding
Prestatiebox.
De ontvangen uitkeringen hebben betrekking op de baten levensloop en de baten UWV ziektewet
personeel.
De afschrijvingslasten zijn 12,6% hoger dan begroot en 28,9% hoger dan voorgaand jaar.
Het verschil wordt vooral veroorzaakt door hogere afschrijvingskosten ICT apparatuur kort. Vanaf 1
januari 2018 is het afschrijvingstermijn van investeringen in ICT apparatuur kort veranderd van een
afschrijvingstermijn van 5 jaar in een afschrijvingstermijn van 4 jaar, omdat ICT apparatuur niet
langer dan 4 jaar meegaat. Voor de ICT apparatuur die voor 1 januari 2018 is aangeschaft, leidt
deze schattingswijziging tot een aanvullende afschrijving van €88.925. Deze schattingswijziging is in
de jaarrekening 2018 verwerkt.

Verdeling afschrijvingslasten
18%

7%
4.2.2.1 Gebouwen
75%

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur
4.2.2.4 Leermiddelen afschrijving

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt hebben de afschrijvingskosten grotendeels betrekking op de
kosten van inventaris en apparatuur.
De huisvestingslasten zijn 7,2% hoger dan begroot en 3,6% hoger dan voorgaand jaar.
De kosten dagelijks onderhoud onderschrijden het budget (20k), vooral door een lagere realisatie
bij De Wissel.
Daarentegen vallen de schoonmaakkosten hoger uit dan begroot door hogere kosten bij
verschillende scholen.
De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is naar aanleiding van de controle op de jaarrekening
naar boven bijgesteld (19k).
De overige huisvestingslasten zijn fors hoger door éénmalige kosten zoals asbestsanering en
verwijderen van gasaansluiting bij De Lichtwachter. Deze kosten waren niet begroot.
De overige lasten komen 9,9% hoger uit dan begroot en liggen 22,2% hoger dan voorgaand jaar.
Per saldo valt de realisatie van de administratie- en beheerskosten hoger uit.
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De administratiekosten zijn fors hoger door een hogere realisatie op de kosten kabelexploitant (32k
waarvan ruim 15k door éénmalige activatiekosten Solcon) en hogere advieskosten (135k), welke
vooral kosten met betrekking tot de besturenfusie betreffen. Daarentegen zijn de ICT
licentiekosten, de juridische kosten en de kosten Onderwijsbureau Meppel (restitutie) lager dan
begroot.
De realisatie van kosten leermiddelen valt hoger uit door o.a. hogere kosten
onderwijsleerpakketverbruik (23k vooral door De Wissel), hogere kosten OLP zorgleerling (11k) en
ICT leermiddelen (76k door bijna alle scholen).
De overige instellingslasten zijn lager dan begroot door een lagere realisatie op de projectkosten
(292k deze kosten zijn elders gerealiseerd). Daarentegen zijn de kosten tlv passend onderwijs 74k
hoger. De representatiekosten zijn 90k hoger dan begroot.
10.3.3 Financiële baten en lasten
De gerealiseerde financiële baten over 2018 zijn lager dan begroot door een lagere koerswinst.

10.4 Treasurybeleid
Ook in 2018 heeft het CvB in overleg met de RvT in verband met risicospreiding haar
spaartegoeden ondergebracht bij drie banken, te weten:

Rabobank
ABN AMRO
ASR Onderwijsbureau Liquiditeitenfonds

Stand per 31-12-2018
€ 1.679.075,-*
€ 1.000.000,-*
€ 2.734.789,-*

* door rentebijschrijvingen en koersmutaties muteren deze bedragen jaarlijks.

De lopende rekeningen voor zowel de stichting als de scholen worden aangehouden bij de
Rabobank, als regionale huisbankier. In 2012 zijn de middelen van de depositorekening die via het
Onderwijsbureau bij ING waren gestald, overgestort naar het Onderwijsbureau Liquiditeiten Fonds,
zoals dat is ondergebracht bij BNG Vermogensbeheer. Daarmee is de formele betrokkenheid van
het Onderwijsbureau als bemiddelaar binnen het treasuryproces verdwenen.
In 2016 is BNG Vermogensbeheer overgenomen door ASR. Het Onderwijsbureau Liquiditeitenfonds
heet vanaf mei 2016 ASR Onderwijsbureau Liquiditeitenfonds dat wordt beheerd door ASR
Vermogensbeheer BV.
De rendementen op de financiële middelen zijn in 2018 erg laag. Dit loopt van gemiddeld 0,37 % bij
de banken naar 0,09% bij ASR.
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10.5 Prestatiebox
In 2018 hebben de Avesscholen € 554.831 ontvangen in het kader van de prestatiebox.
Deze middelen zijn binnen de Avesscholen voor de volgende doelen aangewend:
10.5.1 Opbrengstgericht werken en vormgeven aan kwaliteitszorg
In 2018 is de projectgroep verder gegaan met de transitie van kwaliteitszorg naar kwaliteitsbeleid.
Vanuit de werkgroep kwaliteitsbeleid iseen beleidsdocument geschreven over kwaliteitsbeleid
waarin de overgang van kwaliteitszorg (instrumenten die we gebruiken) naar kwaliteitsbeleid is
beschreven.
10.5.2 Registreren schoolleidersregister
Er hebben zich 7 directeuren geregistreerd in het Schoolleidersregister.
10.5.3 Coördinator Werkplekleren
Ook in 2018 heeft de Coördinator Werkplekleren met haar brugfunctie tussen de Katholieke Pabo
Zwolle en de dagelijkse praktijk in de scholen van Aves heel goed vorm kunnen geven. In de loop
van 2018 is er een meer passende benaming voor deze functionaris bepaald, te weten Adviseur
Opleiden & begeleiden. We herkennen korte lijnen en een directe benadering en aansturing van
studenten en startende leraren, young professionals binnen Aves. De Adviseur Opleiden &
begeleiden combineert het begeleiden van startende leraren met het begeleiden van Pabostudenten in haar taak als Rayondocent voor de KPZ. Voor deze laatste taak is ze bijna twee dagen
per week gedetacheerd aan de Katholieke Pabo Zwolle.
10.5.4 Facilitering Plusklassen
Aves faciliteert de instandhouding van de Plusklassen groep 6/7 en groep 8 door de aanstelling en
bekostiging van een L11-leerkracht hiervoor.
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11. Materiële zaken en huisvesting.
11.1 Zonnepanelen
Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2018
Per 1 januari 2018 is duidelijk welke andere Avesscholen zonnepanelen aanschaffen.
Resultaat:
In 2018 zijn op de volgende vijf scholen zonnepanelen geinstalleerd:
SWS de Sprang in Tollebeek
Mgr. Zwijsenschool in Kampen
Rkbs de Horizon in Ens
OBS de Driesprong in Marknesse en
Kbs Mariabasisschool in Marknesse.
11.2 Extra impuls: Update schoolgebouwen
Gewenst resultaat:
Per 1 augustus 2020 zijn de Avesscholen aangepast aan de eisen van deze tijd.
Resultaat
Bij de niet recent vernieuwde/gerenoveerde gebouwen wordt voor maximaal € 500.000,- de
functionaliteit verbeterd. Na de inventarisatie bleek dat 14 gebouwen hiervoor in aanmerking
komen. Samen met de gelden voor onderhoud komt het budget op ongeveer 1 miljoen euro. In de
loop van 5 jaar zijn de verbeteringen gepland. De meeste bouwactiviteiten zijn al afgerond.
Het streven is om alle Avesscholen van passende en functionele huisvesting te voorzien in goed
onderhouden gebouwen. Het project Functionele aanpassing gebouwen gaat het vierde jaar in. Het
project ligt op schema. Naar verwachting zal het in 2020 afgerond kunnen worden. Waar mogelijk
wordt aansluiting gezocht bij het IHP van de gemeente Noordoostpolder.
11.3 Vaststelling IHP
Er zijn gesprekken over een Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente door bureau HEMM
geweest. Schoolbesturen en gemeente hebben een concept IHP opgesteld. In februari 2018 is dit
voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. Alle bouwactiviteiten en onderhoudsplannen van
Aves zijn inmiddels op het IHP afgestemd. Dat betekent dat de planningen van het
Onderwijsbureau Meppel zijn veranderd, zodat eigen plannen en gemeentelijke plannen met
elkaar in de pas lopen. Het college van bestuur is blij dat het met de drie gemeenten tot een IHP is
kunnen overeenkomen. Daardoor kan de huisvesting van scholen een goede impuls krijgen, vooral
op het gebied van renovaties.
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11.4 Luttelgeest
De school van SCPO in Luttelgeest, CBS De Rank, daalde in leerlingenaantal. Daarom kreeg Aves het
verzoek of de twee scholen in Luttelgeest konden worden samengevoegd. Het proces van
samenvoeging van de twee scholen in Luttelgeest is in augustus 2017 gestart en per augustus 2018
afgerond. Om qua huisvesting van twee gebouwen naar één schoolgebouw te gaan is een aanvraag
ingediend bij de gemeente.
Het traject om van twee naar één school te gaan in Luttelgeest verliep in 2017 voorspoedig. De
locatie van de Rank wordt de locatie voor de nieuwe school. Daarvoor zal de Rank vergaand
worden gerenoveerd en er zal een kleine uitbouw plaatsvinden. De eerste aanzet hiertoe zal in
2018 plaatsvinden. De samenvoeging van de twee scholen zal in augustus 2018 plaatsvinden.
Vermoedelijk zal de renovatie en uitbouw in 2019 klaar zijn.
11.5 Uitbreiding SWS De Fladderiep
De scholen in Kraggenburg hebben een scholenfusie gehad. Wens was om te komen tot een
nieuwe gebouwensituatie. Alles onder één dak zou mooi zijn. De vernieuwbouw is gestart in de
herfst van 2017. De oplevering is geweest in augustus 2018. Daarna is het gebouw van de Pionier
overgedragen aan de gemeente. Er is, wederom, een prachtig gebouw ontstaan.
11.6 MFA Rutten
In Rutten is een principeakkoord bereikt om te komen tot de bouw van een MFA, waarin ook de
beide scholen zijn gehuisvest. Het traject kent verschillende hindernissen. Voor de schoolbesturen
is het niet meteen een voordeel om hierin te participeren, maar omwille van de wens van het dorp
hebben SCPO en Aves zich welwillend opgesteld. Uiteindelijk krijgen de twee scholen fors minder
vierkante meters dan wanneer het om een zelfstandige scholenbouw zou zijn gegaan. Wel kunnen
er ruimtes worden gedeeld. Dat biedt wellicht voldoende ruimte in de toekomst.
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12. Organisatie en Vertegenwoordiging.
12.1 Samenwerking BSO en peuterspeelzalen
Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2018
Per schooljaar zullen er, in samenwerking met de partners, steeds twee kindcentra bijkomen; in
2015 vier kindcentra in de Noordoostpolder, in 2016, zes kindcentra, en in 2017, acht
kindcentra.
Resultaat
Doelstellingen gehaald. Per augustus 2017 zijn De Ark in Espel en SWS Titus Brandsma in Nagele
gaan participeren. Dit is een doorlopend onderwerp.
De volgende scholen zijn in 2018 onderdeel geworden van een kindcentrum in hun dorp of wijk:
SWS De Floreant in Luttelgeest
SWS Titus Brandsma in Nagele
OBS de Keerkring in Emmeloord
12.2 Kwaliteitszorg
Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2018
Uiterlijk 1 januari 2018 is er een brede, integrale visie ontwikkeld op het totale kwaliteitsbeleid
binnen stichting Aves en is dit in een beleidsdocument vastgelegd en uitgewerkt. Het
kwaliteitsbeleid omvat de volgende uitgangspunten:
het werken aan een oprecht gedragen en brede ontwikkeling van leerkrachten, scholen en de
stichting, gericht op toekomstgericht onderwijs.
het verhogen van de kwaliteit op meer fronten dan alleen de resultaten en prestaties, zoals de
professionele identiteit van medewerkers.
reflectie op minder goed meetbare aspecten dan resultaten en competenties, zoals
overtuigingen, waarden, mentale modellen, enz. van de stichting en haar professionals
het uitvoeren van kwaliteitszorg door middel van het verzamelen van en reflecteren op
cijfermatige en exacte data met betrekking tot opbrengsten en vaardigheden.
het vormgeven van het scholings- en ontwikkelingsaanbod, gericht op de ondersteuningsvraag
die volgt uit bovengenoemde uitgangspunten.
het verantwoorden van ontwikkeling, werkwijzen en behaalde opbrengsten aan derden.
Resultaat
De doelstelling is deels behaald, waaronder het cijfermatige deel en het vormgeven aan het daarbij
behorende scholings- en ontwikkelingsaanbod.
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12.3 Inspectie van het Onderwijs
Aves kreeg in september 2017 een bezoek van de onderwijsinspectie “nieuwe stijl.” Bij de nieuwe
aanpak kijkt de inspectie naar Kwaliteitszorg, Financiën en Ambities.
In het inspectierapport van juni 2018 over dit bezoek betreffende het vierjaarlijks onderzoek (2017)
staat op pagina 3:
Wat moet beter?
Er zijn geen aandachtspunten bij dit bestuur die wettelijk om verbetering vragen. Wel vinden wij
dat op schoolniveau een aantal zaken beter moet.
Wat kan beter?
Het bestuur kan de onderwijskwaliteit beter in beeld brengen. Zeker als het gaat om de
standaarden 'Zicht op ontwikkeling', 'Didactisch handelen' en 'Kwaliteitscultuur'. Hiervoor
hebben we verderop in dit rapport voor het bestuur een aantal herstelopdrachten
geformuleerd. We gaan er vanuit dat het bestuur de kwaliteitsverbetering oppakt.
De schoolcultuur is van groot belang voor de ontwikkeling en verbetering van de school. Op één
van de bezochte scholen kan de schoolcultuur verder versterkt worden zodat de
kwaliteitsverbetering meer voortgang krijgt.
De samenwerking tussen de verschillende Aves-scholen kan onderling versterkt worden. Dit
betref vooral identiteit, die verschillend op de scholen wordt ingevuld. Een team waarmee wij
gesproken hebben gaf deze wens ook zelf aan. Ook de wens van het personeel om nog meer
van elkaar te leren om het professioneel handelen hierdoor te versterken, sluit hierbij aan.
Het bestuur kan voor scholen ambitieuzere opbrengstdoelen opstellen. Dezelfde doelen voor
leerresultaten gelden nu voor alle scholen ongeacht hun behaalde resultaten in de afgelopen
schooljaren en de kenmerken van de leerlingenpopulatie.
Het schoolbestuur heeft acties op de aanbevelingen in gang gezet:
De herstelopdrachten t.a.v. de Paulusschool in Rutten zijn m.b.v. een extern adviseur opgepakt.
Het team is gedurende schooljaar 2017-2018 begeleid door bureau Interzin. De begeleiding
heeft naar tevredenheid van de school en het bevoegd gezag tot verhoogde resultaten geleid.
De St. Martinusschool is door de onderwijskundig adviseur van Aves begeleid met eveneens
verbeterde resultaten.
De beschreven verbetering van de samenwerking op het vlak van identiteit wordt door de leden
van het college van bestuur niet herkend.
Het lijkt erop dat één opmerking van een leraar in een nagesprek over een thema waar de school
niet aan deelnam als maatgevend voor de hele stichting is genomen.
Het bestuur herkent zich daar niet in .
12.4 Samenwerking Aves en SCPO
Net voor de kerstdagen op vrijdag 21 december 2018 ondertekenden de colleges van bestuur van
SCPO en Aves de statuten en de overdrachtsakte voor de nieuwe stichting bij de notaris. Met het
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zetten van hun handtekening op deze documenten ging Aves officieel van start. Drie denominaties
binnen één organisatie en onder één bestuur. Voor zowel het ‘oude’ als het ‘nieuwe’ land een
bijzonder moment voor het basisonderwijs. Daaraan vooraf liep een traject dat al in 2004 startte
met de eerste voorzichtige gesprekken van de besturen. In 2008 gingen stichting Christophorus en
stichting Openbaar basisonderwijs NOP verder, hetgeen een besturenfusie in 2010 opleverde. Na
gesprekken in 2013/2014 werd in 2017 weer de handschoen opgepakt. Dit leidde tot de
besturenfusie zoals hierboven beschreven.
12.5 Klachten
De externe vertrouwenspersoon van Aves heeft in 2018 één klacht ontvangen. Deze klacht is met
behulp van de vertrouwenspersoon en externe ondersteuning naar tevredenheid behandeld en
opgelost.
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13. Bijlage: Jaarrekening 2018.
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Financiële kengetallen
Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend
die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en
waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.
Kengetallen

Rentabiliteit

2018

2017

2%

6%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.
De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een
instelling elkaar in evenwicht houden.
Current ratio

3,04

3,38

81,3%

79,0%

86,6%

86,7%

26,6%

30,0%

3.043

3.027

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.
Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan
haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde
tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan
is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.
Solvabiliteit 1
Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen
Solvabiliteit 2
Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan
haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als
goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% (solvabiliteit 1) dan is de
organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.
Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde
gehanteerd van 30%.
Weerstandsvermogen
(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / Totale baten
Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan
voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de
5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.
Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1)
Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)

253,26

242,03

Personeelskosten per FTE

69.268

62.814
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A.1.1 Balans per 31 december 2018
(na verwerking resultaatbestemming)

1.

Activa

1.2

Materiële vaste activa

5.823.667

5.183.188

1.3

Financiële vaste activa

2.734.790

2.732.347

Totaal vaste activa

8.558.457

7.915.534

1.5

Vorderingen

1.350.098

1.280.893

1.7

Liquide middelen

4.512.619

5.190.557

Totaal vlottende activa

5.862.717

6.471.450

14.421.174

14.386.985

Totaal activa

40662 Jaarrekening 2018
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2.

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.4

Kortlopende schulden

Totaal passiva
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31 december 2018

31 december 2017

11.719.253

11.362.848

775.659

1.111.341

1.926.262

1.912.796

14.421.174

14.386.985
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2018
Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

3.

Baten

3.1

Rijksbijdrage OCW

21.726.592

19.292.320

20.117.493

3.2

Overige overheidsbijdragen

151.251

229.190

139.657

3.5

Overige baten

299.975

278.279

362.407

Totaal baten

22.177.818

19.799.789

20.619.556

17.542.814

16.037.041

15.859.271

724.059

643.005

561.540

4.

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

1.459.437

1.361.040

1.408.716

4.4

Overige lasten

2.115.571

1.924.947

1.731.247

Totaal lasten

21.841.881

19.966.033

19.560.775

Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten
Netto resultaat
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335.937
20.468
356.405

166.24463.660
102.584-

1.058.782
96.539
1.155.320
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A.1.3 Kasstroomoverzicht
2018

2017

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat voor financiële baten en lasten

335.937

1.058.782

- Afschrijvingen

724.059

561.540

- Mutaties voorzieningen

335.682-

Aanpassingen voor:
65.156

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen

69.205-

- Kortlopende schulden

13.467

530.313

668.575

2.038.260

18.024

21.991

0

-

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

177.531-

686.600

2.060.251

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa

1.364.538-

1.542.595-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.364.538-

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen
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1.542.595-

677.9395.190.557

517.656
4.672.901

677.939-

517.656
4.512.619

5.190.557
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen
De activiteiten van Stichting Aves bestaan uit het geven van primair onderwijs.
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is
vastgesteld dat de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
(in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin
aangeduide uitzonderingen.
Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale
waarde.
De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.
Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort uit de
toelichting op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Schattingswijziging
Vanaf 1 januari 2018 is het afschrijvingstermijn van nieuwe investeringen in ICT apparatuur kort veranderd
van een afschrijvingstermijn van 5 jaar in een afschrijvingstermijn van 4 jaar, omdat ICT apparatuur niet
langer dan 4 jaar meegaat. Voor ICT die voor 1 januari 2018 is aangeschaft leidt deze schattingswijziging
tot een aanvullende afschrijving van €88.925. Deze schattingswijziging is in de jaarrekening 2018 verwerkt.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikname van het materieel vast actief.
De activeringsgrens is: € 500,Het systeem van afschrijvingen is als volgt:
Gebouwen, bestaande uit:
-Gebouwen 3% en 5% van de aanschafwaarde
Inventaris en apparatuur, bestaande uit:
-Inventaris 5% en 10% van de aanschafwaarde
-ICT 10%, 20% en 25% van de aanschafwaarde
-Technische inventaris 5% van de aanschafwaarde
Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:
-Onderwijsleerpakket 11% en 13% van de aanschafwaarde
Financiële vaste activa

De leningen en vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen. De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties worden, voorzover ze
worden aangehouden tot het einde van de looptijd, gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs of lagere
marktwaarde. Obligaties die niet tot het einde van de looptijd worden aangehouden, worden gewaardeerd
tegen marktwaarde. Aandelen worden gewaardeerd tegen marktwaarde.

40662 Jaarrekening 2018

Pagina 65

Vorderingen
Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de
nominale waarde. De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het
risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van
vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Algemene reserve
De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt
opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten
en lasten.
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private
geldstromen en middels het private resultaat over het onderhavige boekjaar.
De bestemmingsreserve publiek is gevormd voor personele risico's zoals die jaarlijks worden toegelicht in de
risicoparagraaf in de begroting en in het bestuursverslag van 2013. Het betreft voornamelijk risico's op niet
structurele inkomsten zoals bijvoorbeeld de inkomsten voor de Asielzoekersschool.
Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van
personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een
voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is
afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke
jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.
De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een
personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt
tegen het geldende discontopercentage. Tot op heden worden er nog maar zeer beperkt verlofplanningen
gemaakt op basis van de regeling duurzame inzetbaarheid. De voorziening wordt pas opgenomen als de
verplichting betrouwbaar is te schatten.
De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op
basis van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning
geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is. In de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs is een tijdelijke overgangsregeling opgenomen voor het toepassen van de methode van
kostenegalisatie voor de voorziening groot onderhoud. Van deze tijdelijke overgangsregeling is gebruikt
gemaakt bij het berekenen van de voorziening groot onderhoud.
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Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde
Pensioenen
Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan
pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds
een dekkingsgraad van 103,8% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens
de “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft
geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het
effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een
“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het
einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Baten
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW
subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De
baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
Lasten
De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald
met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong
vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018
1.

Activa

1.2

Materiële vaste activa
Mutaties 2018
AanschafAfschrijvingen
waarde per 31 tot en met 31
december 2017 december 2017

Boekwaarde
per 31
december
2017

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Afschrijvingen
Aanschaf- waarde Afschrijvingen Boekwaarde per
desinvesteringen per 31 december tot en met 31
31 december
2018
december 2018
2018

1.2.1 Gebouwen en
terreinen

995.075

203.190-

791.885

172.638

0

51.289-

0-

1.167.713

254.479-

913.234

1.2.2 Inventaris en
apparatuur

6.705.073

2.929.999-

3.775.073

1.005.905

0

539.907-

0-

7.710.978

3.469.907-

4.241.071

1.2.3 Overige vaste
bedrijfsmiddelen

1.452.767

836.537-

616.229

155.745

0-

132.863-

0

1.608.511

969.400-

639.112

-

30.250

-

-

30.250

5.183.188

1.364.538

0

1.2.4 MVA in
uitvoering en
vooruitbetaling
en
Materiële
vaste activa

-

9.152.914

-

3.969.726-

-

724.059-

0-

10.517.453

-

4.693.785-

30.250

5.823.667

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.
Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.
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1.3

Financiële vaste activa
Mutaties 2018
Boekwaarde
per 31
december
2017

1.3.6

1.5

Investe-ringen

Desinvesteringen

Boekwaarde
per 31
december
2018

Resultaat

Effecten:
Overige effecten

2.732.347

-

-

2.443

2.734.790

Totaal

2.732.347

-

-

2.443

2.734.790

Vorderingen
31 december 2018

1.5.1

Debiteuren

1.5.2

Vorderingen OCW

31 december 2017

52.844

15.921

1.017.561

1.038.815

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum, impulsgebieden
en personeels- en arbeidsmarktbeleid.
1.5.6

Overige overheden

1.5.7

Overige vorderingen
Overige overlopende activa
Kruisposten

1.5.8

Overlopende activa

Totaal Vorderingen

129.482

149.434

30.150

8.100

119.675

68.330

386

293

120.061

68.623

1.350.098

1.280.893

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7

Liquide middelen
31 december 2018

1.7.2

Banken

1.7.4

Overig
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31 december 2017

4.511.791

5.190.464

828

93

4.512.619

5.190.557
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2.1

Eigen vermogen
Mutaties 2018
Boekwaarde
per 31
december
2017

Bestemming
resultaat

Boekwaarde per
31 december
2018

Overige
mutaties

2.1.1

Algemene reserve

9.026.201

391.070

-

9.417.270

2.1.2

Bestemmingsreserve publiek

1.450.500

-

-

1.450.500

2.1.3

Bestemmingsreserve privaat

886.148

-

851.482

-

11.719.253

11.362.849

34.665356.405

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen.
Toelichting Bestemmingsreserve publiek:
Mutaties 2018

Personele reserve
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Boekwaarde
per 31
december
2017

Bestemming
resultaat

1.450.500

-

-

1.450.500

1.450.500

-

-

1.450.500

Boekwaarde per
31 december
2018

Overige
mutaties
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2.2

Voorzieningen
Mutaties 2018
Boekwaarde
per 31
december 2017

2.2.1

Personeel
Jubilea

2.2.3

2.4

117.650
117.650

Dotaties

Onttrekkingen

29.483

Boekwaarde
per 31
Kortlopende deel
december 2018
< 1 jaar

Vrijval

Langlopende
deel > 1 jaar

22.93322.933-

-

124.200
124.200

13.916
13.916

110.284
110.284

921.833-

-

651.459

602.424

49.035

Overige
voorzieningen

993.691

29.483
579.601

Onderhoud

993.691

579.601

921.833-

-

651.459

602.424

49.035

1.111.341

609.084

944.766-

-

775.659

616.340

159.319

Kortlopende schulden
31 december 2018

2.4.3

Crediteuren

2.4.4

OCW

31 december 2017

346.219

226.282

-

56.593

627.375

580.373

54.814

37.207

Dit betreft het saldo van de afgelopen geoormerkte subsidies van OCW.
2.4.7.1

Loonheffing

2.4.7.3

Premies sociale verzekeringen

2.4.7

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

682.189

617.580

2.4.8

Schulden terzake van pensioenen

197.421

186.755

2.4.9

Overige kortlopende schulden

24.712

41.530

12.730

-

538.259

504.538

2.4.10.4

Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt

2.4.10.5

Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld

2.4.10.8

Overlopende passiva algemeen

93.087

243.031

2.4.10.8

Overlopende passiva mbt subsidie Gemeente

31.645

36.486

675.721

784.056

1.926.262

1.912.796

2.4.10

Totaal overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
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2.5

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.
Er is een overeenkomst voor onbepaalde tijd met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers m.b.t. het gebruik van
een gebouw door De Wissel (15XA). De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 15.000,00 .
Er zijn 2 lopende energiecontracten bij DVEP en ENECO, beide met een looptijd van 2015 tot 2021.
De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 96.000,00 bij DVEP en € 150.000,00 bij Eneco.
Er zijn ICT contracten afgesloten met Le Fevre ICT en Rolfgroep BV (01-01-2019 t/m 31-12-2019)
De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 10.000,00 met Le Fevre ICT en € 81.000,00 met Rolfgroep BV
Bovendien is er overeenkomst gesloten met Canon (kopieerkosten) met een looptijd van 2013 t/m 2019.
De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 100.000,00
Er zijn meerdere individuele schoonmaakcontracten met diverse looptijden waarbij de totaallast circa € 317.000,00 bedraagt.

Gebeurtenissen na balansdatum
Per 1 januari 2019 zijn Stichting Aves en SCPO Noordoostpolder gefuseerd en gaan ze beiden verder onder de naam Stichting Aves.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW
De prestatie is ultimo verslagjaar conform de
subsidiebeschikking:

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Kenmerk

Datum

Subsidie voor studieverlof
G2

Totaalbedrag

Ontvangen

toewijzing (€)

in 2018

32.764

32.764

32.764

32.764

Geheel uitgevoerd
en afgerond

Nog niet geheel
afgerond

X

Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving

Kenmerk

Datum

Bedrag

Ontvangen
t/m

Lasten
t/m

Stand
begin

Ontvangen
in

Lasten
in

Te verrekenen

toewijzing (€)

2017

2017

2018

2018

2018

31-12-18

Aflopend

-

-

-

-

-

-

-

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving
Doorlopend
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Kenmerk

Datum

Bedrag

Ontvangen
t/m

Lasten
t/m

Stand
begin

Ontvangen
in

Lasten
in

Stand
ultimo

toewijzing (€)

2017

2017

2018

2018

2018

2018

-

-

-

-

-

-

-
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.2.2

Niet geoormerkte subsidies
Totaal rijksbijdragen via OCW

3.1.3

Rijksbijdragen via samenwerkingsverband
Totaal rijksbijdragen

3.2

Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

18.202.471

16.898.376

17.079.213

2.079.495

1.364.854

1.774.492

20.281.967

18.263.230

18.853.705

1.444.625

1.029.090

1.263.787

21.726.592

19.292.320

20.117.493

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

87.501

119.190

74.594

3.2.2

Overige overheidsbijdragen

63.750

110.000

65.063

151.251

229.190

139.657

3.5

Overige baten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

3.5.1

Verhuur

52.549

48.077

50.668

3.5.2

Detachering personeel

77.559

141.165

98.439

3.5.5

Ouderbijdragen

12.808

5.000

7.613

3.5.6

Overig

157.059

84.037

205.687

299.975

278.279

362.407
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4.1

Personele lasten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

4.1.1.1

Bruto lonen en salarissen

12.859.131

11.771.159

11.650.755

4.1.1.2

Sociale lasten

2.293.595

2.099.541

2.011.768

4.1.1.3

Pensioenlasten

1.709.341

1.564.719

1.591.779

4.1.1

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen

16.862.068

15.435.420

15.254.302
12.561

4.1.2.1

Dotaties personele voorzieningen

29.483

40.000

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

190.606

-

69.543

4.1.2.3

Overig

294.151

371.321

424.140

4.1.2.4

Scholing/opleiding

420.241

350.300

399.014

4.1.2

Overige personele lasten

934.481

761.621

905.258

4.1.3

Af: Uitkeringen

253.735-

160.000-

300.289-

17.542.814

Realisatie

Realisatie

2018

2017

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
4.2

16.037.041

253

15.859.271

242

Afschrijvingen
Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

4.2.2.1

Gebouwen

51.289

51.322

36.430

4.2.2.2

Inventaris en apparatuur

539.907

448.681

398.695

4.2.2.4

Onderwijsleerpakket

132.863

143.002

126.416

724.059

643.005

561.540

4.3

Huisvestingslasten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

4.3.1

Huur

63.533

56.370

4.3.3

Onderhoud

59.594

79.720

69.326

4.3.4

Water en energie

249.761

255.605

269.969

4.3.5

Schoonmaakkosten

376.095

332.910

344.229

4.3.6

Heffingen

42.061

34.650

44.454

4.3.7

Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen

579.601

561.000

541.000

4.3.8

Overige huisvestingslasten

88.792

40.785

74.144

1.459.437

1.361.040

1.408.716
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4.4

4.4.1

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

4.4.2.1

Inventaris en apparatuur

4.4.2.2

Leermiddelen

Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

989.508

849.490

43.555

34.260

793.955
32.580

517.884

409.247

426.336

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

561.439

443.507

458.916

4.4.4

Overig

564.624

631.950

478.376

2.115.571

1.924.947

1.731.247

Uitsplitsing
4.4.1.1

Honorarium onderzoek jaarrekening

4.4.1.4

Honorarium andere niet-controledienst
Accountantslasten

14.357

14.931

1.543

1.543

15.900

16.474

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met
Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel
en niet rechtstreeks aan de afzonderlijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn
aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderlijke
schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de
jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle
van de jaarrekening is gebaseerd op een interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit,
welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.

5

5.1
5.3

Financiële baten en lasten

Rentebaten
Waardeveranderingen financiële vaste activa
en effecten
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Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

18.024

25.400

21.991

2.443

38.260

74.547

20.468

63.660

96.539
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A.1.7

Overzicht verbonden partijen

Per 31 december is er geen sprake van verbonden partijen.
Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische
vorm

Statutaire zetel

Code
activiteit

Samenwerkingsverband PO 2203 Hoogeveen, Meppel,
Steenwijk en omstreken

Stichting

Gemeente Hoogeveen

4

Stichting Passend Onderwijs 23-05

Stichting

Gemeente Zwolle

4

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Noordoostpolder Urk

Stichting

Gemeente Urk

4

Stichting Samenwerkingsverband Vierslagleren

Stichting

Gemeente Zwole

4

Onderwijsbureau Meppel

Vereniging

Meppel

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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A.1.8

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling
bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stichting Aves van toepassing is.
Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling C van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2018 een bezoldigingsmaximum van € 133.000.
Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016
voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN
1a. Leidinggevende topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling (bedragen in €)
Naam
LSHM Breukel
JW Timmermans
Functiegegevens

Voorzitter CvB
1/1-31/12

Lid CvB

Aanvang en einde functievervulling 2018
Omvang dienstverband in FTE

1

1

Dienstbetrekking j/n

j

j

1/1-31/12

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

112.701

104.219

Beloningen betaalbaar op termijn

17.967

17.772

Subtotaal

130.668

121.991

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Totaal bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

133.000

133.000

130.668

121.991

Aanvang en einde functievervulling 2017

1/1-31/12

1/1-31/12

Omvang dienstverband 2017 in FTE

1

1

111.574

100.000

Beloningen betaalbaar op termijn

16.802

15.807

Subtotaal

128.376

115.807

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

129.000

129.000

Totaal bezoldiging 2017

128.376

115.807

Gegevens 2017

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)
Naam
N Strolenberg

F Zeilstra

D Talsma

GJM de Bruin

CM Tolsma

W Feikens

ES Rijnders

JD Kets-Vroegop

Functiegegevens

Voorzitter RvT
1/1-31/12

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Vice voorz. RvT

RvT

Vice voorz. RvT

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

6.000

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

6.000

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

Aanvang en einde functievervulling 2018
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Totaal bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

19.950

13.300

6.000

4.800

Aanvang en einde functievervulling 2017

1/1-31/12

Totale bezoldiging 2017

4.800

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

12.900

13.300

4.800

13.300

13.300

13.300

4.800

4.800

4.800

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-1/10

4.800

4.800

4.800

6.000

3.600

12.900

12.900

12.900

19.350

9.684

Gegevens 2017

2. UITKERINGEN WEGENS BEËINDIGING DIENSTVERBAND AAN TOPFUNCTIONARISSEN MET OF ZONDER DIENSTBETREKKING (bedragen in €)
Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband aan topfunctionarissen met en zonder dienstbetrekking voldaan.
3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Bestemming van het resultaat
Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:
€
€

391.070 wordt toegevoegd aan de algemene reserve
34.665- wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
College van bestuur:
- L.S.H.M. Breukel

- J.W. Timmermans

- E.K. Strijker

Raad van Toezicht:
- N. Strolenberg

- D. Talsma

- C. Tolsma

- W. Feikens

- E. Blankvoort

- J. Jongejan
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Gegevens over de rechtspersoon
Algemene gegevens
Bestuursnummer

40662

Naam instelling

Stichting Aves

KvK-nummer

41246816

Statutaire zetel

Noordoostpolder

Adres

Jasmijnstraat 9

Postadres

Postbus 33

Postcode

8300 AA

Plaats

Emmeloord

Telefoon

0527-249249

E-mailadres

info@aves.nl

Website

www.aves.nl

Contactpersoon

J. Timmermans

Telefoon

0527-249249 / 06-55392271

E-mailadres

j.timmermans@aves.nl

BRIN-nummers

03QP

DS De Fladeriep

03RA

RK Basisschool De Horizon

04ZB

KBS Mariabasisschool

04ZX

SWS Titus Brandsma

05CZ

SWS Fondali

05HU

KBS Dr. Schaepmanschool

05KH

KBS St. Martinusschool

06YL

OecBS De Ark

07VA

KBS Mgr. Zwijsenschool

08JS

KBS Albert Schweitzerschool

09JQ

KBS St. Josephschool

11QN

SWS Paulusschool

14CA

SWS De Wending

14HT

OBS De Carrousel

14KI

OBS Roderik van Voorst

14MX

OBS De Keerkring

14YR

OJS De Zevensprong

15FD

ODS Windkracht 10

15IL

OBS De Regenboog

15QD

SWS De Floreant

15SN

OBS De Driesprong

15XA

AZS De Wissel

15ZC

SWS De Sprang
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Overige gegevens
Controleverklaring
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