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Bestuursverslag
Voorwoord
Voor u ligt het bestuursverslag van de Stichting Aquila.
Stichting Aquila biedt onderwijs op maat aan leerlingen die het reguliere onderwijs niet kunnen
volgen. De stichting is het bevoegd gezag van de drie scholen die zijn aangesloten bij de stichting. De
leerlingen komen uit de gemeente Ommen en omliggende gemeenten. Met zeer gemotiveerd en
gespecialiseerd personeel wordt onderwijs en begeleiding aangeboden aan leerlingen van 4 t/m 20
jaar. Het verslag dient in de eerste plaats als verantwoordingsdocument naar het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. We voldoen hiermee aan de wettelijke verantwoordingsplicht.
In de tweede plaats willen we met dit bestuursverslag ook andere direct betrokkenen, ouders van
leerlingen, personeelsleden en externe relaties informeren over de ontwikkelingen in 2019.
Onderwijs is constant onderhevig aan veranderingen door interne en externe invloeden. Voor de
stichting is het daarom belangrijk een koers aan te geven voor de komende jaren en duidelijk te
maken waar haar focus op gericht is. De doelstellingen voor de komende jaren zijn verwoord in het
Strategisch Beleidsplan 2018 – 2022 met als motto: “De Arend spreidt zijn vleugels”. Dit is geen
statisch document maar het wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
De financiële middelen voor het onderwijs moeten zo doelmatig mogelijk ingezet worden waarbij
steeds wordt gezocht naar een koppeling tussen middelen en doelen. Hierbij wordt de relatie met het
meerjaren strategisch beleidsplan voor ogen gehouden.
We willen graag een leesbaar jaarverslag schrijven, dat uitnodigt om te lezen. Hierbij is gezocht naar
een juiste variatie tussen woorden, beelden en grafische ondersteuning.
We gaan ervan uit, dat dit jaarverslag een goede weergave geeft van de activiteiten van de stichting
en de drie scholen in relatie tot de financiële verantwoording. De financiële verantwoording,
jaarrekening 2019, is vergezeld van de controleverklaring van de accountant.
Met genoegen bieden wij u dit verslag aan.

Oetze Wiersma
Voorzitter College van Bestuur
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A1

Algemene informatie

A1.1 Organisatie
Vanaf 27 april 2010 zijn wij een stichting met College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Met de
omzetting wordt voldaan aan de Wet goed onderwijs, goed bestuur, waarin onder andere de
scheiding tussen bestuur en intern toezicht geregeld is.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen, ieder met een zekere deskundigheid passend binnen
de opgestelde profielschets. De voorzitter van het College van Bestuur heeft de dagelijkse leiding. Hij
is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aansturing en coördinatie van het stichtingsbeleid op alle
beleidsterreinen. Via het directeurenoverleg werkt hij daarin nauw samen met de directeuren van de
afzonderlijke scholen. Het kantoor van de bestuurder is gevestigd in de SBO Johan Seckel in Ommen.
De contactgegevens zijn:
Stichting Aquila
Postbus 118
7730 AC Ommen
www.stichtingaquila.nl
Contactpersoon:
Dhr. O. Wiersma
Voorzitter College van Bestuur
bestuur@stichtingaquila.nl
Onder de Stichting Aquila ressorteren een drietal scholen. Deze scholen zijn:
- Praktijkonderwijs De Maat
- SBO Johan Seckel
- SO/VSO De Boslust
Daarnaast ressorteert Stichting ATC (Arbeids Training Centrum voor leerlingen van de Boslust en de
Maat) onder de stichting.
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de totale organisatie. Daarbij zijn de
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen zo laag mogelijk in de organisatie gebracht.
Uitgangspunten van het bestuur zijn effectiviteit, efficiëntie en daadkracht. De directeuren van de
scholen kennen een grote mate van zelfstandigheid, ze zijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen
school.
De verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de stichting is vastgelegd
in het managementstatuut. Binnen de kaders van het strategische beleidsplan en de begroting,
worden jaarlijks bindende afspraken gemaakt tussen de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en
de directeuren van de scholen. Rapportage en verantwoording daarover heeft plaats door middel van
managementrapportages en voortgangsgesprekken.
Ouders en personeelsleden hebben op schoolniveau inspraak via de medezeggenschapsraden.
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A1.2 Beleid / Doelstelling / Visie
Stichting Aquila:
is toonaangevend in de regio voor wat betreft het onderwijs aan kinderen en jongeren met
een specifieke onderwijsbehoefte.
- voorziet in een breed aanbod in onderwijs en ondersteuningsarrangementen.
- draagt er zorg voor dat het leerproces van leerlingen uitdagend, stimulerend, betekenisvol,
optimaal en effectief is.
- heeft in haar onderwijs aandacht voor wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd,
gekoppeld aan normen en waarden waarbij mens en leefomgeving centraal staan.
- streeft naar hoge mate van autonomie van haar leerlingen.
- ziet ouders/verzorgers als educatief partner in de totale ontwikkeling van het kind.
- heeft zeer gemotiveerd en deskundig personeel.
- biedt ruimte voor humor en relativering.
- heeft moderne, eigentijdse schoolgebouwen met een positieve uitstraling, waar het prettig
werken is.
- beschermt de privacy van leerlingen en medewerkers optimaal door naleving van de privacy
wetgeving.
Bovenstaande visie is gebaseerd op respect en waardering op basis van algemeen christelijke normen
en waarden.
-

De scholen van Stichting Aquila vertonen verschillen met betrekking tot de doelgroepen en het
wettelijk kader. Een gemeenschappelijk kenmerk is de gezamenlijke focus op leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte en dat de scholen een regionale functie hebben.
Specifiek geldt:
Johan Seckel; de leerlingen van het SBO hebben dezelfde kerndoelen als het regulier basisonderwijs
en het beleid is erop gericht deze leerlingen met eventueel meer tijd en aandacht voor te bereiden op
het voortgezet onderwijs. Medio 2015 is de school gestart met de opvang van leerlingen die voorheen
buiten de regio onderwijs ontvingen of zgn. “thuiszitters” waren en nu integreren in het SBOonderwijs.
De Boslust; de leerlingen van het cluster onderwijs voor zeer moeilijk lerenden worden begeleid
binnen hun mogelijkheden zich optimaal te ontplooien tot een zo zelfstandig en sociaal mogelijke
deelname aan onze maatschappij. De uitstroom is gericht op wonen, werken en vrije tijd. We
proberen dat te bereiken door middel van gedifferentieerd, geïndividualiseerd en planmatig onderwijs
in een uitdagende, veilige omgeving. Door het moderne nieuwe schoolgebouw kunnen ook leerlingen
met een lichamelijke beperking onderwijs volgen op de Boslust. Sinds 2018 worden ook leerlingen met
ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen opgevangen in de SO-afdeling.
De Maat; is een VO-school waar Praktijkonderwijs wordt gegeven. Praktijkonderwijs is bedoeld voor
leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren op de traditionele manier. Deze leerlingen
hebben veel baat bij het leren van praktische vaardigheden. Door middel van stages richten ze zich op
de arbeidsmarkt of een beroepsmatige vervolgopleiding.
Op het Arbeids Training Centrum (ATC) worden leerlingen van de Boslust en van de Maat voorbereid
op hun periode na het onderwijs. Leerlingen worden hier persoonlijk begeleid bij het verbeteren van
hun arbeidsvaardigheden.
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Strategisch beleid
Voor de periode 2018 – 2022 is een nieuw Strategisch Beleidsplan ontwikkeld met de titel: De arend
spreidt zijn vleugels” Hierbij wordt gerefereerd aan het woord aquila dat arend betekent. De stichting
Aquila spreidt zijn vleugels ter bescherming en gaat verder op weg en wil nieuwe stappen zetten in
haar ontwikkeling. Het plan is richtinggevend, ambitieus en verbindend voor allen die binnen de
stichting werkzaam zijn. De collectieve ambities voor de komende jaren worden uitgewerkt in
projectplannen en jaarplannen en vormen een onderdeel van de diverse schoolplannen. De
managementteams van de drie scholen zijn nauw betrokken bij de uitwerking en de uitvoering van de
diverse projectplannen. Jaarlijks vindt er een Aquila-breed overleg plaats aan de hand van de
voorgenomen plannen uit het strategisch beleidsplan.

A1.3 Leerlingenaantallen
Op teldatum 1 oktober 2019 was het totaal aantal leerlingen 514; een toename van 25 leerlingen ten
opzichte van 2018. Het leerlingenaantal van de Boslust en de Johan Seckel is met name sterk gegroeid.
De (voorzichtige) prognoses op de lange termijn gaan uit van een dalend leerlingenaantal op alle drie
scholen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de krimp waar ook onze regio mee te maken heeft.
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A2

Verslag van de Raad van Toezicht

Sinds 2011 is het toezicht van de stichting vastgelegd in een reglement voor de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht ziet het als haar kerntaak het houden van integraal toezicht op het College van
Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie van Stichting Aquila. Zij evalueert
jaarlijks de strategie en het beleid van het bestuur. De Raad van Toezicht respecteert daarbij de eigen
verantwoordelijkheid van het College van Bestuur passend bij het reglement College van Bestuur. De
rol van de Raad van Toezicht heeft enerzijds een klankbordfunctie richting College van Bestuur,
anderzijds heeft zij een toezichthoudende rol richting de belangen en doelstellingen van Stichting
Aquila. Specifiek is de Raad werkgever van het bestuur en ziet de Raad toe op de borging van de
doelstellingen zoals verwoord in de statuten zoals de kwaliteit van het onderwijs en de financiële
stabiliteit van de organisatie.
In 2019 heeft de Raad van Toezicht vijf keer overleg gevoerd, waarin viermaal in aanwezigheid van het
bestuur. Er heeft een schoolbezoek plaatsgevonden op alle drie scholen met aansluitend een gesprek
met de directeuren, dit heeft de Raad als zeer informatief ervaren. De voorzitter van de Raad van
Toezicht heeft zes keer bilateraal overleg gevoerd met de voorzitter van het College van Bestuur.
Het accent van de vergaderingen heeft in 2019 gelegen bij de effecten van Passend Onderwijs op de
bedrijfsvoering van de scholen en de strategische keuzes van de stichting. De risico’s en de kansen
voortvloeiend uit deze wetgeving zijn veelvuldig besproken. Daarnaast is de huisvestingssituatie van
de scholen een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek geweest. In het bijzonder de
huisvestingssituatie op de J. Seckel waar een capaciteitsprobleem ontstond door onverwachte groei
van het leerlingenaantal.
In 2016 is met ondersteuning van Besturenorganisatie Verus een Governancescan uitgevoerd.
Deze scan had betrekking op de Wet Goed onderwijs, goed bestuur. Het functioneren van de Raad van
Toezicht en het College van Bestuur zijn verkend in dit onderzoek. Tevens zijn nieuwe ontwikkelingen
en de laatste trends wat betreft educational governance, de verschillende fasen en perspectieven op
toezicht houden en besturen de revue gepasseerd. De “harde kant” van good governance (de
structuurkant) en de “zachte kant” (de communicatie- en cultuurkant) zijn daarbij eveneens
geëvalueerd. Op hoofdlijnen kan de Raad constateren dat het toezichthouden plaats vindt in lijn met
de doelstellingen van de wet. Op het gebied van de “soft controls” zijn in het toezicht nieuwe
elementen toegevoegd. Deze zijn in 2017 ingevoerd na overleg met de direct betrokkenen, te weten
de directeuren en de vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden.
De Raad is gedurende het jaar 2019 goed geïnformeerd over de financiële resultaten, de
bedrijfsvoering en exploitatie van de scholen en het Arbeids Training Centrum. Tevens is de uitvoering
van het strategisch beleidsplan een terugkerend onderwerp van gesprek waarbij ook de visie van de
onderwijsinspectie op de onderwijskwaliteit van de scholen toegelicht is. Eén van de kerntaken van de
Raad van Toezicht is het bewaken van de doelstellingen van de stichting en daarmee in directe zin, het
geven van goed onderwijs, is regelmatig aan de orde geweest. De Raad van Toezicht hecht er aan dat
de christelijke identiteit van de stichting in alle facetten steeds herkenbaar blijft.
Wij complimenteren het bestuur, de schooldirecties en de medewerkers van de stichting met de
behaalde resultaten. We wensen alle personeelsleden veel inspiratie en uitdaging voor de komende
jaren en zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Namens de Raad van Toezicht
Dhr. H. Kroeskop – voorzitter
Dhr. E. Halenbeek – vicevoorzitter
Dhr. J. den Bakker - lid
Dhr. H. Houtman – lid
Dhr. D. Venema – lid
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A3

Financieel beleid

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de investeringen, de balanspositie, de exploitatie afgezet tegen de
begroting en het vorige boekjaar, alsmede het gevoerde treasurybeleid.
Voor de interpretatie van de diverse kengetallen verwijzen we naar hoofdstuk A5 Kengetallen en
grafieken.
Stichting Aquila heeft als beleid om de eigenheid van de scholen zoveel mogelijk tot wasdom te laten
komen. Dit laat zich onder meer vertalen door de scholen zelf verantwoordelijk te maken voor hun
financiële huishouding. Scholen merken op deze manier zelf wat de consequenties zijn; ze zullen aan
de ene kant profiteren van een gezonde bedrijfsvoering en aan de andere kant zullen ze de nadelen
ondervinden indien ze teveel uitgaven hebben. De stichting kiest er om deze reden dan ook voor om
de reserves bij de scholen zelf te houden. De directeuren zijn integraal verantwoordelijk, dus ook voor
het financiële beleid. Directeuren hebben de opdracht om zich te houden aan de begroting die door
de Raad van Toezicht is goedgekeurd en door het College van Bestuur is vastgesteld. Indien een
directeur het voornemen heeft om extra uitgaven te doen die de begroting gaan overschrijden dan
moet hij een verzoek daartoe indienen bij het College van Bestuur.
De scholen hebben derhalve veel beleidsruimte binnen de kaders die de stichting hen oplegt. Het
College van Bestuur wil bovenal een faciliterende rol hebben naar de scholen. Op basis van het
financieel beleidsplan wordt een deel van de Rijksmiddelen gealloceerd naar bovenschools om
zodoende de bovenschoolse lasten te kunnen dekken.
Ten opzichte van voorgaande jaren bestaat de geconsolideerde jaarrekening uit vijf entiteiten.
-

SBO Johan Seckel
Praktijkonderwijs De Maat
SO/VSO De Boslust
Bovenschools
Stichting Arbeids Training Centrum (ATC)

De voorgaande jaren werd een deel van de Stichting ATC onder Stichting Aquila aangewend, echter is
besloten om vanaf 2016 beide (aparte) stichtingen te scheiden om zodoende de verschillende
geldstromen inzichtelijk te houden.
Allocatie middelen
Stichting Aquila streeft naar zoveel mogelijk autonomie voor de scholen. De filosofie daarbij is dat de
middelen die bij de individuele school horen ook worden toegekend aan de desbetreffende school. Zo
wordt de belangrijkste inkomstenbron, de bekostiging door DUO, vastgesteld per brinnummer. Het
beleidsplan bepaalt dan ook dat alle vastgestelde subsidies worden toegekend aan de school waar het
voor bestemd is. Hiermee wil de stichting recht doen aan de eigen autonomie van de verschillende
scholen.
De lasten van het bestuur worden door de scholen bekostigd doormiddel van een vaste bijdrage van
de rijksinkomsten. Om deze entiteit te kunnen financieren (totale lasten bestuur +/- € 200.000) wordt
een bijdrage van de scholen gevraagd. De wijze van allocatie is in samenspraak met de directeuren,
het CvB en de controller van de Stichting besproken.
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A3.1 Financiële resultaat
Voor 2019 had de stichting een geconsolideerd positief resultaat begroot van € 168.000.
Het uiteindelijke resultaat over 2019 is uitgekomen op € 516.000. Dit betekent dat het werkelijke
resultaat € 348.000 positiever is uitgevallen.
Zie onderstaand een beknopt overzicht met daaronder een toelichting van de belangrijkste verschillen.

Allereerst is het goed te vermelden dat het exploitatieresultaat over 2019 aanzienlijk positiever is
uitgevallen als gevolg van de extra uitkeringen in december van het ministerie OCW in het kader van
het Convenant Aanpak Lerarentekort, alsmede het uitblijven van een nieuwe CAO PO en CAO VO. De
CAO PO liep namelijk reeds op 1 maart 2019 af en de CAO VO is stilzwijgend tot 1 oktober 2020
verlengd. Gedurende geheel 2019 is er nog flink onderhandeld (CAO PO) waarbij men overeen is
gekomen om de salarissen pas per 2020 te verhogen. Dit terwijl er aan de inkomstenkant wel al vanaf
1 maart 2019 extra middelen zijn ontvangen. Boekhoudkundige regels schrijven vervolgens voor dat
deze ongelijkheid niet over de jaargrens heengetrokken mag worden.
Hieronder volgt een nadere toelichting op de exploitatie en de balans op hoofdlijnen.
3.1 Hogere Rijksbijdragen OC&W
In totaal zijn de Rijksbijdragen OC&W € 420.000 hoger uitgevallen dan begroot. Als gevolg van het
uitblijven van de nieuwe CAO PO en CAO VO ontvingen schoolbesturen budget terwijl de uitgaven in
de vorm van loonsverhoging uitbleven. Na het uiteindelijk bereikte Cao-akkoord is besloten om deze
beschikbare middelen in te zetten voor een éénmalige uitkering van 33% van het maandsalaris in
februari, een eenmalige uitkering van € 875 en een structurele loonsverhoging van 4,5%.
8

De extra baten in het kader van het Convenant Aanpak Lerarentekort zijn nog in december 2019
ontvangen. In totaal was er een budget van € 150 miljoen extra beschikbaar. Om alsnog in 2019 tot
uitbetaling over te kunnen gaan, werd voor het gehele primair onderwijs gerekend met één bedrag
per leerling, namelijk € 99,25. Dat pakte ongunstig uit voor het speciaal basisonderwijs en (voortgezet)
speciaal onderwijs, omdat de klassen en het aantal leerlingen per docent daar kleiner zijn. Door uit te
gaan van één bedrag per leerling, ontvangen scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor
(voortgezet) speciaal onderwijs minder geld per fte dan reguliere basisscholen. Op verzoek van de PORaad zal er in 2020 een correctie plaatsvinden. Het resultaat daarvan zal zijn dat de verdeling van het
extra geld voor de verschillende onderwijssoorten in balans wordt gebracht. Het speciaal
basisonderwijs krijgt er € 92,30 per leerling bij, in het (voortgezet) speciaal onderwijs gaat het bedrag
omhoog met € 235,90. Dit wordt gedekt door het bedrag per leerling in het basisonderwijs te
verlagen.
De inkomsten betreffende de middelen Passend Onderwijs bleken uiteindelijke behoorlijk hoger dan
vooraf werd ingeschat. De totale afwijking bedraagt ruim € 133.000. De baten bij de Johan Seckel
liggen (€ 24.000) hoger door de opwaartse bijstelling van de basisondersteuning en extra (resultaat)
uitkeringen. Bij PrO de Maat bedraagt het verschil € 16.000 (resultaatverdeling SWV).
Het restant (€ 93.000) wordt veroorzaakt door Boslust als gevolg van hogere groeigelden (€ 74.000) en
niet begrote zorgarrangementen (€ 19.000).
3.2 Overige overheidsbijdragen en- subsidies
Aan overige overheidsbijdragen is € 5.000 minder ontvangen dan begroot. De ESF-gelden zijn lager
uitgevallen dan begroot en daarnaast kende de stichting enkele additionele baten.
3.5 Overige baten
De overige baten liggen ruim € 111.000 hoger dan begroot is. Deze afwijking wordt grotendeels
veroorzaakt door niet begrote trekkerinkomsten, detacheringsbaten, extra baten ATC en hogere
ouderbijdragen.
4.1 Personeelslasten
Wanneer we de begroting en de realisatie van de personele lasten vergelijken dient onderscheid
gemaakt te worden tussen de reguliere lonen en salarissen en de overige personele lasten waaronder
nascholing, loonkosten derden en ARBO. De totale overschrijding op de personele lasten in 2019 ten
opzichte van de begroting bedroeg ruim € 79.000 (1,12%).
De reguliere personeelslasten liggen in lijn met de begroting (€ 18.000 lager, o.b.v. 6,5 miljoen aan
loonkosten). De totale procentuele afwijking bedraagt 0,16%.
De overige personele lasten laten daarnaast een overschrijding zien van € 97.000 ten opzichte van de
begroting. De loonkosten derden liggen ruim € 78.000 hoger door niet begrote detacheringslasten.
Tevens liggen de scholingsuitgaven (€ 16.000), reiskosten en dienstreizen (€ 16.000) en de gratificaties
(€ 13.000) hoger dan is begroot. Tegenover de extra uitgaven zijn de overige personele lager
uitgevallen (€ 26.000).
4.2 Afschrijvingen
De afschrijvingslasten liggen in lijn met de begroting.
4.3 Huisvestingslasten
De huisvestingslasten liggen ruim € 15.000 lager ten opzichte van de begroting. Deze afwijking wordt
grotendeels veroorzaakt door lagere huur- en schoonmaakkosten.
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4.4 Overige lasten
In totaal is er ruim € 111.000 meer uitgegeven aan overige lasten. De opvallendste posten zijn;
- Hogere overige beheerslasten (€ 97.000); Binnen PrO de Maat worden convenanten
aangeboden waarbij de school samenwerking zoekt met een instituut waar leerlingen
specifieke opleidingen kunnen volgen. Gedurende 2019 hebben leerlingen boven verwachting
interesse getoond voor een specifieke beroepsrichting of onderwijsvorm waardoor de kosten
hoger uit zijn gevallen dan begroot. Tevens is in de begroting is een onjuiste inschatting
gemaakt van de kosten voor het trekkerrijbewijs.
- Hogere vervoerskosten (€ 17.000); Deze kosten liggen hoger als gevolg van een toename van
het aantal leerlingen buiten het ‘grens’ gebied.
- Overig: De overige posten liggen redelijk in lijn met de begroting.
5. Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten liggen in lijn met de begroting.

A3.1 Financiële positie op balansdatum
Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2019. Na de balans volgt een korte toelichting op
de belangrijkste wijzigingen in de balans en kijken we naar de financiële kengetallen.

Materiele vaste activa
De boekwaarde van de materiele vaste activa is gestegen doordat de cumulatieve afschrijvingen in
2019 lager zijn dan cumulatieve investeringen.
Financiële vaste activa
Dit betreft de vordering op de Gemeente Ommen inzake de nieuwbouw Boslust. De vordering neemt
jaarlijks met ongeveer € 73.000 af.
Vorderingen
De vorderingen laten verder geen noemenswaardige verschillen zien.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn toegenomen ten gevolge van o.a. het positieve resultaat over 2019.
Eigen vermogen
De toename van het eigen vermogen wordt veroorzaakt door het positieve resultaat over 2019.
Hierbij wordt het resultaat toegeschreven aan het eigen vermogen.
Voorzieningen
Bij de voorziening wordt er onderscheid gemaakt tussen de jubilea en de onderhoudsvoorziening.
De voorziening jubilea is berekend op basis van de wettelijke bepaling conform RJ 271
personeelsbeloningen. De voorziening jubilea is gedurende 2019 lager uitgekomen als gevolg van
enkele uitbetaalde gratificaties. De onderhoudsvoorziening is lichtelijk gestegen ten opzichte van
voorgaand jaar.
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Langlopende schulden
Dit betreft de langlopende schuld bij het Ministerie van Financiën te Den Haag. Jaarlijks wordt er op
deze lening € 133.000 afgelost.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn toegenomen door een toename van het personeelsbestand. Door deze
toename liggen de betaalde pensioenen, loonheffing, vakantie-uitkering hoger dan voorgaand jaar.

Financiële kengetallen
Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio’s worden berekend die verder
inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar 2019 waardoor het
beeld uit de jaarrekening wordt verduidelijkt. Onderstaand de belangrijkste kengetallen van de
afgelopen 3 jaren.
Liquiditeit
Deze verhouding geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar verplichtingen op korte termijn
te voldoen. Een waarde tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan is de stichting in
staat aan haar verplichtingen te voldoen.
Liquiditeit (current ratio) bedraagt:
2017
2,07
2018
1,97
2019
2,13
Solvabiliteit 1
Het kengetal solvabiliteit 1 is de verhouding tussen het ‘eigen vermogen’ en het totale vermogen.
De solvabiliteit 1 bedraagt:
2017
72%
2018
72%
2019
74%
De signaleringsgrens PO, op basis van de uitkomsten van de commissie Don bedraagt 30%. Hier zit de
stichting ruim boven.
Solvabiliteit 2
De solvabiliteit 2 is de verhouding tussen het ‘eigen vermogen’ plus voorzieningen en het totale
vermogen. De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar
langetermijnverplichtingen te voldoen.
De solvabiliteit 2 bedraagt:
2017
77%
2018
78%
2019
79%
De signaleringsgrens PO, op basis van de uitkomsten van de commissie Don bedraagt 30%. Hier zit de
stichting ruim boven.
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Rentabiliteit
Dit is de verhouding tussen het resultaat en de totale baten. Dit heeft betrekking op het rendement en
geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief exploitatieresultaat. Daarbij wordt
uitgegaan van de gewone bedrijfsvoering. Het wordt berekend door het resultaat (het
‘exploitatiesaldo’) te delen door de totale baten van de bedrijfsvoering.
De rentabiliteit bedraagt:
2017
7%
2018
2%
2019
6%
Weerstandsvermogen
Dit is de verhouding tussen het totale eigen vermogen minus de materiële vaste activa en het totaal
van de rijksbijdragen. Een weerstandsvermogen tussen 10 en 40% wordt binnen de stichting als
aanvaardbaar geacht. De weerstandscapaciteit geeft inzicht over middelen en mogelijkheden
waarover de stichting kan beschikken om niet-begrote, onvoorziene kosten (risico’s) te dekken.
Het weerstandsvermogen bedraagt:
2017
36%
2018
34%
2019
37%

A3.2 Investeringen
De stichting heeft op geconsolideerd niveau totaal € 288.000 geïnvesteerd. In de begroting van 2019 is
rekening gehouden met een totale investering van € 387.000. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt
tussen gebouwen (€ 175.000), inventaris en apparatuur, inclusief schoolmeubilair (€ 36.000),
ICT (€ 164.000) en aanschaf leer-en hulpmiddelen (€ 11.000).

Investeringen
€ 450.000
€ 400.000
€ 350.000
€ 300.000
€ 250.000
€ 200.000
€ 150.000
€ 100.000
€ 50.000
€Gebouwen

Inventaris
Begroot

ICT

OLP

Totaal

Realisatie
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A3.3 Begroting 2020
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de stichting Aquila exclusief Stichting ATC te Ommen. Het
begrote exploitatieresultaat komt op € 122.221 positief uit.

De begroting 2020 is op 12 december 2019 vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de
Raad van Toezicht. Tevens is de meerjarenbegroting tot 2022 vastgesteld. Het begrote positieve
resultaat bedraagt € 122.221. De meerjarenbegroting 2020-2022 kent vanaf 2021 tot 2022 een
aflopend negatief resultaat. Dit wordt veroorzaakt door de negatieve leerling- prognoses voor de
komende jaren. De verwachting is dat de stichting op 1 oktober 2020 over 501 kinderen beschikt en
dat is 13 leerlingen minder ten opzichte van de 1 oktober 2019 telling.
In de continuïteitsparagraaf zullen we overigens deze nieuwe informatie, alsmede het verwachte
natuurlijke verloop in de komende jaren, meenemen in de doorrekening. Aangezien we dit ook
hebben uitgewerkt in een addendum bij de meerjarenbegroting 2020-2022 sluit deze in tegenstelling
tot afgelopen jaar ook weer op de continuïteitsparagraaf aan.
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A3.4 Continuïteitsparagraaf
In deze paragraaf wordt vanuit een aantal (verplichte) cijfermatige exercities een toelichting gegeven
op de financiële continuïteit van de organisatie.
Onderstaand een aantal cijfermatige uiteenzettingen en ontwikkelingen voor de periode 2019 tot en
met 2022 van de volgende zaken: leerlingaantallen, opbouw personele bezetting, balanspositie en de
meerjarenpositie. Hieronder is een tabel afgebeeld met daarin de ontwikkeling van de personele
bezetting en de ontwikkeling van het aantal leerlingen.
Aanvullend
Hoewel de coronacrisis diepgaande impact heeft op het onderwijs verwachten wij geen verhoogde
risico’s ten aanzien van de continuïteit van de stichting. Daarnaast verwachten wij geen significante
bijstelling van de toekomstige exploitaties. De belangrijkste risico’s voor de organisatie betreft de
gezondheid van de leerlingen en het personeelsbestand en de kwaliteit van het onderwijs. Tot op
heden zijn deze risico’s nog niet tot uiting gekomen. Wij verwachten dat de corona risico’s invloed
hebben op het ziekteverzuim en investeringen vereist in het digitaliseren van de lesmethodes. Deze
risico’s zijn echter niet te kwantificeren in financiële zin.

A1 Kengetallen

Personele bezetting
- Management/Directie
- Onderwijzend Personeel
- Overige medewerkers
Totaal
Leerlingtelling per 1 oktober

Werkelijk
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

8,37
54,85
37,61
100,83

8,37
57,79
39,90
106,06

8,37
58,72
40,40
107,49

8,37
58,72
40,31
107,40

514

501

498

487

De jaren 2020 tot en met 2022 betreffen geprognosticeerde leerlingaantallen die door de
schooldirecteuren en het College van Bestuur zijn opgesteld en als uitgangspunt dienen voor de te
ontvangen gelden vanuit het Rijk in de meerjarenbegroting. Ondanks de daling van het aantal
leerlingen maar door de t-1 systematiek (groei van 25 leerlingen t.o.v. van 2018) verwacht de stichting
een toename van de personele bezetting.
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Balans
Activa
Vaste activa
- Materiële vaste activa
- Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
- Vorderingen
- Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Werkelijk
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

2.440.000
2.754.000
5.194.000

2.653.000
2.679.000
5.332.000

2.481.000
2.602.000
5.083.000

2.319.000
2.520.000
4.839.000

351.000
1.888.000
2.239.000

350.000
1.648.000
1.998.000

350.000
1.732.000
2.082.000

350.000
1.486.000
1.836.000

7.433.000

7.330.000

7.165.000

6.675.000

5.375.000
126.000
5.501.000

5.497.000
126.000
5.623.000

5.439.000
126.000
5.565.000

5.110.000
126.000
5.236.000

Voorzieningen
- Voorziening jubilea
- Onderhoudsvoorziening
Totaal voorzieningen

92.000
258.000
350.000

93.000
225.000
318.000

94.000
245.000
339.000

95.000
212.000
307.000

Langlopende schulden
- Ministerie van OC&W
Totaal langlopende schulden

533.000
533.000

400.000
400.000

267.000
267.000

134.000
134.000

28.000
192.000
301.000
92.000
37.000
399.000
1.049.000

10.000
150.000
305.000
94.000
30.000
400.000
989.000

10.000
150.000
308.000
96.000
30.000
400.000
994.000

10.000
150.000
310.000
98.000
30.000
400.000
998.000

7.433.000

7.330.000

7.165.000

6.675.000

Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserve privaat
Totaal eigen vermogen

Kortlopende schulden
- Vooruitontvangen gelden
- Crediteuren
- Belastingen en premies sociale verz.
- Schulden terzake pensioenen
- Overige kortlopende schulden
- Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva
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Toelichting balans
De ontwikkeling van de materiele vaste activa is gebaseerd op de voorgenomen investeringen alsmede
de daaruit voortvloeiende afschrijvingslasten zoals opgenomen in de goedgekeurde
meerjarenbegroting 2020-2022. De financiële vaste activa betreft de vordering van de Gemeente
Ommen inzake de nieuwbouw van de Boslust. De stichting ontvangt jaarlijks een afgesproken bedrag
ad € 154.000 waarvan ongeveer € 70.000 aflossing is.
De mutaties van het eigen vermogen in de komende jaren zijn het gevolg van de hierna
gepresenteerde meerjaren exploitatieresultaten.
De onderhoudsvoorziening muteert als gevolg van de voorgenomen dotaties alsmede de te
verwachten uitgaven zoals blijkt uit de meerjaren onderhoudsplannen.
De langlopende schulden zullen afnemen als gevolg van de jaarlijkse aflossing van € 133.000. De
overige kortlopende schulden zullen de komende jaren in lijn liggen. Dit alles zal vervolgens leiden tot
het voorgaande verloop van de post liquide middelen. Deze fungeert namelijk als sluitpost.

Toelichting op deze exploitatiecijfers
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een daling van het aantal leerlingen en hierbij is
geen rekening gehouden met een daling van de personeelslasten. Stichting Aquila prognosticeert
jaarlijks voorzichtig en financieel gezien kunnen eventuele tegenvallers worden opgevangen.
De stijging van de personeelslasten wordt veroorzaakt door de bindingstoelage en deels door de
toename van het aantal fte’s. Er is geen rekening gehouden met de ophoging van de
werkdrukverlagende middelen en de nieuw afgesloten cao-po.
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Financiële positie
De maatschappelijke opdracht die de schoolbesturen in het primair onderwijs hebben, is zorg te
dragen voor maximale onderwijskwaliteit. Om dat te bereiken dienen de schoolbesturen alle middelen
die hen daarvoor ter beschikking staan, op een doelmatige manier in te zetten. In de Haagse politieke
arena spreekt men met regelmaat over de financiële situatie in het onderwijs. Eind 2019 heeft de
stichting een notitie opgesteld met daarin de uitwerking van de financiële positie van de Stichting.
Deze notitie is uitgewerkt op basis het rapport van de Commissie Vermogensbeheer
Onderwijsinstelling (Commissie Don). De financiële kengetallen zijn door de nieuwbouw Boslust
(vordering Gemeente Ommen) lastig te interpreteren aangezien er nog veel vermogen als vordering
wordt gezien. De liquiditeit is niet dermate hoog dat men veel kan investeren om zodoende het
vermogen aan te spreken.
Doelen passend onderwijs
Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun
mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind
het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben,
zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.
Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:







alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijsondersteuningsbehoefte;
een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat;
de kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om
onderwijs te volgen.

Aan welke doelen in het kader van Passend Onderwijs heeft het bestuur middelen vanuit de lumpsum
uitgegeven?
Het doel van passend onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun
kwaliteiten en mogelijkheden. De scholen van Stichting Aquila bieden gespecialiseerd onderwijs aan
leerlingen die het regulier onderwijs niet kunnen volgen. Alle beschikbare lumpsum middelen worden
ingezet om deze leerlingen de gewenste intensieve begeleiding te geven.
Aan welke doelen in het kader van Passend Onderwijs heeft het bestuur de middelen vanuit het
samenwerkingsverband uitgegeven?
Vanuit de Samenwerkingsverbanden worden middelen beschikbaar gesteld zodat de expertise vanuit
Stichting Aquila ingezet kan worden om de doelen van Passend Onderwijs op reguliere scholen zoveel
mogelijk te kunnen realiseren.
Hoe is het bestuur, in samenwerking met uw stakeholders, tot de genoemde doelen gekomen?
Het is het stichtingsbeleid om alle leerlingen in de regio die het reguliere onderwijs niet kunnen volgen
een passende onderwijsplek te geven op één van de scholen van Stichting Aquila. In ieder
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs wordt een Ondersteuningsplan ( 4-jarig) opgesteld in
overleg met alle besturen, vertegenwoordigers van ouders en personeel (OPR).
Strategisch personeelsbeleid
De onderwijskundige visie van de scholen is weergegeven in de schoolplannen waarbij ook de relatie
met personeelsbeleid is weergegeven. Deskundig en betrokken personeel is een kernkwaliteit van
Stichting Aquila en dat vraagt om doorlopende training, opleiding en scholing van personeelsleden
(zie ook verantwoording scholen).
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Onderdelen van personeelsbeleid hebben altijd een relatie met de CAO en/of het Strategisch Beleid.
Het stellen van hoge onderwijsambities gaat samen met het ontwikkelen van professioneel
personeelsbeleid. De stichting hanteert een meerjarenplanning voor de ontwikkeling van nieuwe
personeelsbeleidsonderdelen en een jaarlijkse evaluatie van bestaande onderdelen. De
Medezeggenschapsraden worden hierbij in directe zin betrokken.
De dialoog met de werkvloer is zodanig ingericht dat de directeuren en/of het bestuur de
personeelsleden voorlichting geven indien er ingrijpende wijzigingen in een onderdeel van het
personeelsbeleid geagendeerd staan. Directeuren zijn direct betrokken bij de ontwikkeling van nieuw
personeelsbeleid en het personele deel van de Medezeggenschapsraden wordt tijdig geïnformeerd
over de planvorming en heeft vaak instemmingsrecht. Binnen de organisatie bestaan korte lijnen om
beleid te ontwikkelen en te accorderen.
Onderwijsachterstanden
Is voor Stichting Aquila niet van toepassing.
Risico’s
De toekomst betreffende de ontwikkeling van de leerlingaantallen is moeilijk te prognosticeren. Op
basis van historische gegevens lijken de aantallen stabiel te blijven, voor het speciaal onderwijs is het
echter onmogelijk een inschatting te maken van het aantal beschikkingen dat zal worden afgegeven.
Alle ontwikkelingen rondom ‘Passend Onderwijs’ veroorzaken onzekerheid t.a.v. de toekomst van het
speciaal onderwijs. Gezien het lage verwijzingspercentage in twee van de vier
Samenwerkingsverbanden waar de scholen in participeren lijkt het leerlingenaantal voor de komende
jaren stabiel te blijven, door de aanhoudende krimp kan het licht dalen.
Daling of stijging van leerlingaantallen en het inspelen op de hulpvragen uit het
samenwerkingsverband maken het lastig om de financiële consequenties goed te kunnen begroten.
Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal waar nodig, tijdig regulerend optreden. Het
meerjarenbestuursformatieplan is daarin een sturend instrument.
Verantwoording extra middelen werkdrukverlaging 18/19 en 19/20
Binnen Stichting Aquila hebben twee scholen over schooljaar 18-19 en 19-20 werkdrukverlagende
middelen ontvangen. De totale inkomsten bedragen € 58.000 (€ 48.000 voor 18/19 en € 71.000 voor
19/20) en het bestedingsplan van beide scholen laat zien dat deze middelen volledig voor de formatie
zijn ingezet.
Niet-financiële maatregelen om werkdruk te verminderen:
Beide scholen geven aan naast de reeds gehanteerde maatregelen om werkdruk te verminderen er
geen extra investeringen zijn verricht.
Verwachtingen met betrekking tot de werkdrukvermindering:
De verwachting is dat de besteding van de gelden bijdraagt aan verlichting van de werkdruk voor alle
groepsleerkrachten binnen beide scholen. Zij zijn allen hierdoor deels vrijgesteld van lesgevende taken
om administratieve taken te verrichten op werkdagen.
Toezicht P-MR op inzet en besteding extra werkdrukmiddelen en het gevolgde
(besluitvormings- )proces:
Op iedere school is het gesprek gevoerd over de knelpunten die werknemers ervaren en de
oplossingen die zij hiervoor voorzien en bepalen. Dit gesprek vond plaats in het gehele team van
leraren, schoolleider en overig personeel. In het gesprek over de aanpak van de werkdruk wordt
besproken welke maatregelen er in de school moeten worden genomen om de werkdruk te
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verminderen. Op basis van dit gesprek is door de schoolleider/het schoolbestuur een bestedingsplan
opgesteld voor de inzet van de extra werkdrukmiddelen in 18-19 en 19-20. Dit bestedingsplan is ter
instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van de P-MR. De P-MR van de school wordt na
afloop van het schooljaar door de schooleider/het schoolbestuur geïnformeerd over de besteding van
de extra werkdrukmiddelen (BRIN-niveau) in het voorgaande schooljaar. Over de niet-bestede
middelen worden door de schoolleider/het schoolbestuur in samenspraak met het team en de P-MR
nadere bestedingsafspraken gemaakt conform de doelen en verwachtingen van het bestedingsplan.
Bestedingscategorie

Besteed bedrag (kalenderjaar)

Eventuele toelichting

Personeel

€ 58.000

n.v.t.
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A4

Overige informatievereisten en toekomstige ontwikkelingen

A4.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Als bestuur zijn we ons continu bewust van het maatschappelijk speelveld waarin wij ons bevinden en
de noodzaak om op maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen de stichting inhoud te
geven.
De scholen participeren in diverse overlegorganen en organisaties die raakvlakken hebben met het
onderwijs of zorgverlening. Deze hebben allerlei relaties met zorginstellingen, opvoedkundige
bureaus, politie en andere instellingen die gericht zijn op het welzijn van kinderen. Voor stage van de
VSO en de PRO-leerlingen zijn er veel contacten met stagebedrijven, zorgboerderijen en sociale
werkplaatsen.
Met diverse gemeenten in de regio wordt op tal van terreinen samengewerkt.

A4.2 Horizontale verantwoording
Het bestuur is zich bewust van de verantwoording die zij ook heeft af te leggen aan interne en externe
betrokkenen en belanghebbenden. Zij doet dat onder andere via jaarverslagen, nieuwsbrieven en
verantwoording aan de medezeggenschapsraden. De directeuren bespreken de formatie en de
begroting in het structurele overleg met de Medezeggenschapsraad en geven een terugkoppeling naar
deze geleding over de financiële resultaten van het vorige boekjaar. De informatieverstrekking is
verder uitgebreid met de inrichting van een eigen website. Organisaties waarmee wordt
samengewerkt zijn gemeenten, andere onderwijsorganisaties, onderwijsadviesdiensten, het
administratiekantoor, de Arbodienst en andere maatschappelijke partners zoals bijv. zorginstellingen.
Verder participeert het bestuur in vier samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, te weten: SWV
PO 23-01, SWV PO 23-04, SWV VO 23-07 en SWV VO 23-01.
De scholen de Maat en de Boslust nemen deel aan ESF-projecten. De projecten zijn gericht op de
arbeidstoeleiding van leerlingen van beide scholen.
De Johan Seckel is één van de drie SBO scholen binnen SWV PO 23-04, binnen dit SWV zijn vier
afdelingen. In 2018 is een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld met een planperiode tot 2022.
Vanuit dit plan worden diverse projecten uitgerold waar meerdere scholen van Stichting Aquila bij
betrokken zijn. In het jaarverslag wordt de realisatie van de doelen verantwoord.

A4.3 Interne beheersing
De interne beheersing van de processen binnen Stichting Aquila is primair een verantwoordelijkheid
van de bestuurder. Tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder en tussen de bestuurder en het
management zijn duidelijk afspraken gemaakt over de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van alle partijen, de autorisatie van verplichtingen en de controle van
processen. Dit ligt vast in de statuten, een reglement, functieomschrijvingen, een directiestatuut en
diverse protocollen.
Het administratiekantoor “ObT” (Onderwijsbureau Twente) ondersteunt de bedrijfsvoering en houdt
toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken. De extern accountant controleert vervolgens de
administratie van “ObT”. Eventuele aanbevelingen van de accountant worden besproken en leiden
mogelijk tot aanpassing van procedures.
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A4.4 Belangrijkste bestuurlijke voornemens en reeds genomen besluiten
Op 12 december 2019 heeft het Bestuur het jaarplan 2020 en de begroting voor 2020-2022
vastgesteld na ingewonnen advies van het directieberaad en heeft de Raad van Toezicht op 12
december 2019 haar goedkeuring verleend aan het jaarplan en de begroting.
De begroting 2020 laat een positief saldo zien van € 122.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door de
structurele gemeentelijke vergoeding.

A4.5 Toekomst- en risicoparagraaf
De toekomst betreffende de ontwikkeling van de leerlingaantallen is moeilijk te prognosticeren voor
ons type onderwijs. Op basis van de doelstellingen van “Passend Onderwijs” zou een daling van
leerlingen reëel zijn, de praktijk geeft juist een ander beeld. Op alle drie scholen zien we een
aanhoudende lichte groei van leerlingenaantallen. Op de teldatum 1 oktober 2019 zien we opnieuw
een lichte stijging.
In twee van de vier Samenwerkingsverbanden waar de stichting in participeert ligt een stevige
opdracht t.a.v. de verevening, hierdoor zou een daling van verwijzing naar onze scholen te verwachten
zijn. Daling of stijging van leerlingenaantallen en het inspelen op de hulpvragen uit het
samenwerkingsverband zijn mogelijke actiepunten die organisatorische en financiële consequenties
hebben voor de komende jaren.
Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal waar nodig, tijdig regulerend optreden. Het
meerjarenbestuursformatieplan is daarin een sturend instrument.

A4.6 Code Goed Bestuur
In 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van kracht geworden. De Wet beoogt een scheiding
tussen bestuur en intern toezicht. Hiervoor is de Code Goed Bestuur ook voor het Primair Onderwijs
aangepast.
Sinds april 2010 kent de organisatie een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De Raad van
Toezicht en het College van Bestuur handelen en besluiten overeenkomstig de beginselen van
behoorlijk bestuur. Er is een duidelijk functiescheiding aangebracht en deze is vastgelegd in een
reglement. In 2016 heeft een evaluatie plaatsgevonden waarbij bestuursorganisatie Verus betrokken
is geweest.

A4.7 Onderwijskwaliteit
Op 20 januari 2015 heeft een kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden op de Praktijkschool "de Maat".
Dit heeft geleid tot het toekennen van een basisarrangement.
Op 3 september 2015 heeft het vierjaarlijks onderzoek plaatsgevonden op SO en VSO Boslust.
Beide scholen houden hun basisarrangement.
In 2019 heeft geen bestuursgesprek plaatsgevonden met de Onderwijsinspectie.
Uit de ouderenquêtes blijkt dat er een zeer grote mate van tevredenheid is onder ouders t.a.v. de
onderwijskwaliteit in brede zin op de scholen.
Op bestuursniveau wordt regelmatig overleg gevoerd met de directeuren van de scholen over de
onderwijskwaliteit en de bijbehorende ambities.

A4.8 Samenwerkingsverbanden
Stichting Aquila participeert in vier Samenwerkingsverbanden in het kader van Passend Onderwijs. Dit
zijn de PO verbanden 23-04 (Veld, Vaart & Vecht) en 23-01 (Twente Noord). Voor het VO zijn dit de
Samenwerkingsverbanden 23-01(Almelo e.o.) en 23-07 (SWV Noord Oost Overijssel).

21

A4.9 Treasury- en financieringsbeleid
Het treasurybeleid is vastgesteld binnen de kaders van de regeling beleggen en belenen voor
instellingen voor onderwijs en onderzoek. In het Treasurystatuut wordt het treasurybeleid uiteengezet
evenals een beschrijving van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Op 15 maart 2017 heeft het bestuur het Treasurystatuut geëvalueerd en aangepast aan de huidige
wetgeving en dit statuut zal uiterlijk maart 2021 worden geëvalueerd en eventueel worden bijgesteld.
Het voornaamste doel hiervan is het beheersen van de financiële risico’s. Het bestuur heeft het
statuut vastgesteld na goedkeuring van de Raad van Toezicht.
Er wordt terughoudend omgegaan met het aangaan van financiële verplichtingen; in de begroting is
een liquiditeitsplanning opgenomen en in de tussentijdse rapportages wordt het verloop van de
kasstromen besproken. De niet voor lopende betalingen benodigde (liquide) middelen, zijn geplaatst
op een reguliere spaarrekening.
In verband met de liquiditeitenstroom rondom de nieuwbouw van de Boslustschool is er een
geldlening met de Staat der Nederlanden (ministerie van Financiën) aangegaan. De lening heeft een
hoofdsom van € 1.200.000 en een looptijd van 1-9-2015 tot en met 15-4-2024. Er wordt een rente
betaald van 0,06%. De lening wordt in 9 gelijke termijnen van € 133.330 afgelost.
Per 31 december 2019 heeft de stichting € 1.888.000 aan liquide middelen. In vergelijking met
voorgaande jaren betekent dit een toename van middelen.
De geldlening bedraagt op 31-12-2019 € 533.000.

A4.10 Huisvesting
Visie op huisvesting
-

De huisvestingscapaciteit is minimaal afgestemd op het aantal leerlingen.
De kwaliteit van de huisvesting is afgestemd op het onderwijsconcept volgens schoolplan.
De huisvesting moet multifunctioneel, uitnodigend en aantrekkelijk zijn.
De huidige spreiding van de scholen is voldoende om het leerlingenaanbod te huisvesten.
Aanpassingen en controles in relatie tot de Arbowetgeving worden structureel uitgevoerd.
De ambitie van de stichting op het terrein van de huisvesting gaat verder dan de rijksnorm.
Voor alle schoollocaties is een meerjarenonderhoudsplanning.

A4.11 Overig
Zaken met een behoorlijke personele betekenis
Stichting Aquila streeft ernaar dat alle medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn
aan de directe werkzaamheden in het primaire proces. Schoolontwikkeling en scholing lopen daarmee
parallel. Het scholingsbudget wordt dan ook gericht ingezet op de verdere professionalisering van alle
medewerkers. Tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken worden de afspraken geëvalueerd en zo
nodig bijgesteld.
Het gevoerde beleid betreffende de beheersing van uitkeringen na ontslag
Gezien de groei van het leerlingenaantal in combinatie met natuurlijk verloop waardoor
personeelsleden gebruik maken van (pre)pensioen verwacht de stichting de komende jaren geen
gedwongen ontslagen. Beleid in dezen is dan ook (voorlopig) niet van toepassing. Bij terugloop van
leerlingen op een school kan er intern geschoven worden binnen de stichting. Mocht er sprake zijn van
een “tweede spoor route” dan wordt loopbaanbegeleiding aangeboden.
Afhandeling van klachten
De stichting is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het onderwijs. In 2019 is er geen
sprake geweest van het behandelen van klachten voor Stichting Aquila.
Op iedere school zijn vertrouwenspersonen aangesteld.
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A5 Gevoerd beleid scholen

SBO Johan Seckel
Beschrijving missie, visie en kernactiviteit school

De Johan Seckel is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs die leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften onderwijs biedt.
De school heeft een maatschappelijke en morele opdracht:
“Kinderen dienen opgeleid te worden om deel te nemen aan en gelukkig te worden in de wereld
van morgen. Alle kinderen hebben daarvoor recht op het beste onderwijs!”
Missie: de school
 werkt vanuit normen en waarden behorend bij de christelijke identiteit (identiteit);
 is een leerplaats waar leerlingen, ouders/verzorgers en personeel zich veilig en
gewaardeerd voelen (veiligheid);
 geeft aantoonbaar goed onderwijs (kwaliteit);
 zorgt dat alle leerlingen voldoende leren om aan te sluiten in het voortgezet onderwijs
(opbrengstgericht);
 verbetert en ontwikkelt zich voortdurend (lerende organisatie);
Visie: de school
 werkt bij alle leerlingen aan een passend uitstroomperspectief;
 biedt passend onderwijs en begeleiding aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
 biedt onderwijs, waar mogelijk, in groepsverband met als uitgangspunt: leren doe je samen;
 draagt er zorg voor dat het leerproces van leerlingen uitdagend, stimulerend, betekenisvol,
optimaal en effectief is;
 streeft naar hoge mate van autonomie van de leerlingen;
 stuurt op resultaten en heldere leerroutes;
 heeft in haar onderwijs aandacht voor normen en waarden waarbij mens en leefomgeving
centraal staan;
 ziet ouders/verzorgers als educatief partner in de ontwikkeling van hun kind;
Bovenstaande wordt kort samengevat in het motto van de stichting Aquila:
“Jouw talent is onze gezamenlijke uitdaging” en in het motto van de Johan Seckel: “Leren doe je
samen met zicht op perspectief.”
Leerlingen die aangewezen zijn op speciaal basisonderwijs en een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
hebben van de Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT) bezoeken de Johan Seckel. Als
basisschool biedt de Johan Seckel onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 – 13 jaar. De meeste
leerlingen komen van een basisschool uit het Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht afdeling
Ommen.
Leerlingen stromen vanuit groep 8 uit naar Praktijkonderwijs, VMBO en een enkeling naar HAVO.
Ook stroomt er een enkeling uit naar het V.S.O.
De school participeert actief in het samenwerkingsverband Veld Vaart en Vecht afdeling Ommen
met advies, begeleiding, scholing en ontwikkeling.
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Beschrijving onderwijskwaliteit

SBO Johan Seckel geeft onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd en richt zich op
doorstroom naar het regulier voortgezet onderwijs. Het ontwikkelingsperspectief wordt vroegtijdig
vastgesteld bij alle leerlingen en gekoppeld aan leerlijn(en). De ontwikkeling (resultaten) van de
leerling wordt jaarlijks meerdere malen vergeleken met de gekoppelde leerlijn(en) en zijn/haar
ontwikkelingsperspectief.
Uitstroom naar het voortgezet onderwijs in relatie tot de schoolstandaard (gegevens 2019).
Voortgezet
onderwijs
VMBO TL, Havo,
VWO
VMBO: BBL/KBL
Praktijkonderwijs

Leerroute

15-16

16-17

17-18

18-19

L1

0%

8%

18%

15%

L2
L3

74%
26%

50%
42%

52%
30%

48%
37%

Schoolnorm

Ambitie

5%

10%

58%
37%

65%
25%

Opbrengsten einddoelen van de leerlingen uit groep 8 (2018-2019):
Hoeveel leerlingen behalen het einddoel?
Vakgebied
Leerlijn 1
Leerlijn 2
Technisch lezen
80%
100%
Spelling
80%
67%
Begrijpend lezen
80%
75%
Rekenen en wiskunde
80%
67%

Leerlijn 3
74%
75%
65%
73%

Behaalde resultaten en ontwikkelingen 2019
Resultaten:
-

-

Onderwijskwaliteit:
o Basiskwaliteit (WMK): een gemiddelde score van > 3,5 is goed op alle indicatoren.
o Vaardigheidsmeter (VHM) bij alle leerkrachten. Gemiddelde score is ruim voldoende.
o Welzijnscheck bij alle medewerkers. De gemiddelde score is goed.
Ontwikkelingen:
o Nieuwe taalmethode ingevoerd
o Nieuwe methode aanvankelijk lezen ingevoerd
o Extra ondersteuning:
 cognitieve gedragstherapie/-trainingen i.v.m. ernstige sociaal emotionele
problemen en stoornissen zijn uitgebreid in uren en uitvoerdersdiverse
gedragstrainingen (taakuren);
 onderwijsassistenten in de groepen 1 en 3, leerkrachtondersteuner(s) in de
Integratiegroep;
 groepslogopedie in de onderbouwgroepen i.v.m. spraak-/taalproblemen en
stoornissen (TOS);
 circuittraining aan groep 1 en 2 o.l.v. kinderfysio i.v.m. motorische
ontwikkeling;
 ambulante begeleiding Kentalis- cluster 2 (spraak/taal), Weerbaarheidstraining
en dyslexiebehandeling;
 Ambulante begeleiding vanuit Kentalis
o Extra voorzieningen Integratiegroep en Praktijkgroep evalueren en continueren.
o Schoolplan 2019 -2023, Jaarplan 2019-2020, SchoolOndersteuningsPlan 2019-2020
vastgesteld.
o De ambulante begeleiding aan de basisscholen is gecontinueerd en georganiseerd in
een ‘Ambulante dienst Aquila’.
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o

o

o

Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende taakgebieden gekoppeld aan een
medewerker: ‘onderwijskwaliteit (WMK en interne audit)’ en ‘opleider in de school’
Scholing en ontwikkeling vormen op beide taakgebieden een noodzakelijke basis.
Investeringen:
Chromebooks voor leerlingen, bibliotheek en presentatiekast in de hal, airco’s in
lokalen en kantoorruimten, leesboeken, nieuwe methode Taal.
Samenwerking:
De school heeft in samenwerking met de Boslust een voorziening cluster 4, bedoeld
voor leerlingen die structureel aangewezen zijn op specifieke ondersteuning met name
op het gebied van gedrag.

Wat is minder gelukt en/of nog in ontwikkeling
o
o

De ontwikkeling van Ambulante Begeleiding naar Expertisecentrum ligt nu ter bespreking
bij het samenwerkingsverband.
De gemeente Ommen stemt in eerste instantie niet in met de aanvraag extra huisvesting en
eerste inrichting. College van bestuur van Aquila en de wethouder hebben hier
vervolggesprekken over.

Ontwikkeling personeel, leeftijdsopbouw, ziekteverzuim etc.
Personeel
Er zijn in totaal 3 medewerkers benoemd
Peildatum 31-12-2019
vanuit vacatureruimte en leerlingengroei.
aantal personeelsleden
34
Werving en selectie van leerkrachten
aantal parttimers
22
vraagt een andere visie i.v.m. het landelijk
gemiddelde aanstellingsomvang
0,7583
tekort aan leerkrachten.
% man / % vrouw
21% / 79%
Hierdoor zijn vervangingen bij (langdurig)
verlof moeilijk te realiseren. Hiermee is de
werkdruk van de huidige leerkrachten
toegenomen ondanks de inzet van de
middelen werkdrukverlaging.
Ziekteverzuim
Ziekte verzuim percentage is 2,18%. Dat is
flink onder het landelijk gemiddelde.
De school kende langdurig verzuim van
enkele medewerkers in de maanden
november en december. Dat verzuim was
medisch gerelateerd.
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Financiën
Onderstaand worden de werkelijke cijfers van 2019 vergeleken met de begroting 2019.

Over het jaar 2019 is een positief resultaat behaald van € 168.000 en dat is € 145.000 positiever dan
begroot.
Belangrijkste verschillen:
Baten:
Meer leerlingen leiden tot meer inkomsten en meer personeel.
OCW heeft in 2019 voorschotten betaald die in 2020 ingezet moeten worden.
Lasten:
Met name de personele lasten zijn lager dan begroot (€ 28.000,-)
De afschrijving is toegenomen door de investering in digiborden en chromebooks (€ 11.000,-)
Resultaat:
Dit betekent € 85.000,- meer inkomsten en € 22.000,- minder lasten. Dat resulteert in € 107.000,positiever resultaat dan begroot.
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Huisvesting
Gebouwen en terrein: door leerlingengroei (166 leerlingen per 1-10-2019 is een permanente
voorziening (lokaal) en 1e inrichting aangevraagd bij de gemeente Ommen.
Daarnaast is de werkgroep ‘groen plein’ gestart om het huidige plein opnieuw groen in te richten.
Hiervoor is subsidie toegekend.
Er is een nieuwe magazijnruimte gerealiseerd op de zolder (groep 1).
De beide noodlokalen aan de oostzijde zijn voorzien van een stevige beschoeiingswal. Hierdoor
worden verdere verzakkingen voorkomen.
Overige aandachtspunten
De school participeert actief in het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht en met name in de
afdeling Ommen. De school is actief betrokken bij ontwikkelingen rondom extra voorzieningen zoals
de Integratiegroep (Seckel) en de Structuurgroep (Boslust) binnen Aquila en het
Samenwerkingsverband.
De school heeft haar aanbod uitgebreid met een praktijkgerichte leerroute in de vorm van een
Praktijkgroep.
De school kent een toename van instroom leerlingen. Deze instroom vraagt om extra personeel en
extra huisvesting. Personeel is inmiddels geregeld en huisvesting laat op zich wachten. De opvang
van leerlingen leidt tot volle groepen en mogelijk tot uitstel van toelating van leerlingen op de
school.
De school participeert actief in een te vormen/ontwikkelen Expertisecentrum Aquila.
De school ontwikkelt in samenwerking met de Boslust een Talentmedewerkersgroep. Deze groep
medewerkers heeft geen vaste groep maar wordt breed ingezet binnen beide scholen i.v.m. verlof.
De medewerkers worden gecoacht, breed opgeleid en doen brede ervaring op. Bij vacature(s) op de
school/scholen hebben deze medewerkers de mogelijkheid door te stromen.
Prestatiebox
Deze financiële middelen zijn voor de Johan Seckel ingezet voor:
 Professionalisering Managementteam
Scholing afname Vaardigheidsmeter (VHM 2.0), Leergang ‘Leidinggeven aan
instructiespecialisten’, Onderwijskwaliteit WMK, Schoolplan (WMK), SOP (WMK), UltimView
(ParnasSys)

 Professionalisering Medewerkers:
Scholing Kanjertraining (sociaal emotionele ontwikkeling) en ouderparticipatie,
Kanjertraining, Expliciete Directe Instructie en Breinsleutels, Master Pedagogiek,
mentorenopleiding KPZ, Brainblocks, Bedrijfshulpverlening, Bijzondere breinen, Expliciete
Directe Instructie, Ik leer leren, opleiding vaardigheidsmeter 2.0, opleiding leraar basisonderwijs
(zij-instroom), trainingen digibord en werken met MOO.
Er is extra budget begroot (€ 25.000,-) voor de professionalisering van het team. Op basis van de
CAO-PO (24fte x € 500,-) zou dat minimaal € 12.000,- zijn.

 Cultuureducatie:
Schoolprojecten (3) met excursies gericht op de ontwikkeling van Kunst en Cultuur bij alle
leerlingen. Leerkrachten worden ondersteund door trainingen Muziek en Kunst en cultuur
inspiratiemiddagen.
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SO/VSO Boslust
Beschrijving missie, visie en kernactiviteit school
Je zal ons een zorg zijn!
We willen onderwijs en zorg bieden vanuit een Christelijke levensvisie aan leerlingen met een
verstandelijke beperking, om ze te helpen zo optimaal mogelijk te functioneren in de maatschappij.
Uitgangspunten van onze school zijn:

We streven naar het realiseren en borgen van een veilig schoolklimaat voor leerlingen en
medewerkers binnen de Boslust.

We streven naar een vorm van onderwijs waarin we bij het onderwijsaanbod uitgaan van
de mogelijkheden van de individuele leerling.

We streven naar een doorgaande lijn in de aangeboden lesstof en de didactische en
pedagogische benadering van elke leerling.

We streven ernaar een school te zijn waarbinnen ruimte is voor relativering en humor.
Onderwijskwaliteit
SO
De leerlingen in het SO worden ingedeeld in één van de vier leerroutes binnen het speciaal
onderwijs.
Leerroute A  uitstroom VSO BL/ PRO
Leerroute B  uitstroom VSO BL
Leerroute C  uitstroom VSO BW
Leerroute D  uitstroom VSO BW intensief
De doelstelling is om voor deze leerlingen, op basis van de jaarlijks vast te stellen leerroute, een
juiste vorm van voortgezet onderwijs aan te bieden. Dit wordt besproken in de jaarlijkse
leerlingenbespreking en opgenomen in het ontwikkelingsperspectiefplan.
Op basis van bovenstaande indeling is de volgende uitstroom gerealiseerd in 2019.
Uitstroom
3
8
2
1
1
3

Leerroute
B
C
D
Overig
Overig
Overig

naam
VSO BL
VSO BW
VSO BW intensief
Bao
SO ZML
Zorgvoorziening

VSO
De leerlingen in het VSO worden eveneens ingedeeld in éen van de vier leerroutes binnen het
voortgezet speciaal onderwijs.
Leerroute A  uitstroom beschut werk/ vrije bedrijf of vervolgonderwijs
Leerroute B  uitstroom arbeidsmatige dagbesteding
Leerroute C  uitstroom licht arbeidsmatige dagbesteding
Leerroute D  uitstroom ervaringsgerichte dagbesteding
Voor deze leerlingen wordt na hun onderwijsperiode in het voorgezet speciaal onderwijs een
passende werkplek gezocht.
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Op basis van bovenstaande indeling is de volgende uitstroom gerealiseerd in 2019.
Uitstroom
2

Leerroute
A

4
4
3
3

B
C
D
Overig

naam
A beschut werk/vrije bedrijf of
vervolgonderwijs
B arbeidsmatige dagbesteding
C licht arbeidsmatige dagbesteding
D ervaringsgerichte dagbesteding
VSO ZML

Behaalde resultaten en ontwikkelingen 2019
Onderwijskundig beleid
Didactische benadering lln.
Er is in 2019 nauwgezet gekeken naar het up-to-date houden van het LVS, dit middels een check
door de teamleiders en daar waar nodig zijn medewerkers aangesproken, indien het LVS niet
werd bijgehouden.
Dit blijft echter een continue proces.
Pedagogisch benadering lln.
Hier zijn wij bewuster mee omgegaan. Dit komt echter regelmatig in bouwvergaderingen en/of
intervisie groepjes aan bod. De leerlingen aanspreken op hun maximale mate van zelfstandigheid.
Uitbreiding ICT in de groepen
Er is een plan gemakt m.b.t. gebruik I-pads als device in de school. Momenteel zijn er 60 I-pads in
de school en een aantal vaste PC’s, dit betekent 1 device op 3 lln.
Inhoudelijk zal vanuit de werkgroep ICT dit verder aangestuurd worden.
Instrument ZIEN t.a.v. meting sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen
De ouderrapportage ZIEN werd in de oudergesprekken in januari 2019 gebruikt. Hieraan
voorafgaand was er een bespreking / oefening in de bouwvergadering. ZIEN is structureel
opgenomen in de structuur lln. zorg.
Uitwerking groeps-, bouw- en schoolanalyse m.b.t. opbrengsten
De leden MT hebben deze cursus gevolgd. Er kan binnen Boslust nog geen gebruik van worden
gemaakt, daar de resultaten van de leerlingen nog niet volledig zijn ingevuld.
Kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsontwikkeling (WMK EC) onderdelen “onderwijsaanbod, onderwijsleerproces,
leertijd/onderwijstijd, opbrengsten en schoolklimaat”.
Er is gekozen voor afname van de vragenlijst “sociale veiligheid”. De vragenlijst “sociale veiligheid”
is in mei 2019 ingevuld en in de bouwvergaderingen in oktober 2019 besproken binnen de drie
sub-teams.

29

Personeelsbeleid
Personeelsbeleidsplan updaten
(zie planning Stichting)
Bijgestelde beleidsdocumenten staan op de website van de Stichting Aquila, hierin is een planning
gemaakt door bestuur Aquila.

Uitvoeren Plan van aanpak RI&E
Er is in april 2019 een RI&E afgenomen. Op beide locaties is een preventie medewerker benoemd.
Hij/zij zal met leidinggevende van die locatie het plan van aanpak verder maken en uitvoeren.

Wat is minder gelukt en/of nog in ontwikkeling
Onderwijskundig beleid
Evaluatie van het werken met groepsplannen
Dit doel is aan het eind van 2019 niet behaald. Binnen het SO werden de subles-groepen
aangemaakt, maar hieruit was onvoldoende afstemming met het dagelijkse aanbod van
onderwijs. De opdracht wordt her-gedefinieerd en wordt opgenomen in de planning 20/21

Uitwerking groeps-, bouw- en schoolanalyse m.b.t. opbrengsten
De leden MT hebben deze cursus gevolgd. Er kan binnen Boslust nog geen gebruik van worden
gemaakt, daar de resultaten van de leerlingen nog niet volledig zijn ingevuld.

Kwaliteitsbeleid

Uitwerking groeps-, bouw- en schoolanalyse m.b.t. opbrengsten
Bij de ontwikkelings-perspectiefplannen (OP’s) zitten nu de overzichten vanuit Cito n.a.v. de
toetsen. Er is zodoende alleen zicht op individueel niveau m.b.t. de resultaten. Op bouw- en
schoolniveau is nog onvoldoende inzicht.
Personeelsbeleid

Bekwaamheidsdossier invoeren
Nu er vanuit overheidswege geen verplichting geld voor deze registratie, wordt dit onderwerp
naar achteren geschoven. Wel is er op stichtingsniveau aandacht voor de onderverdeling start/basis- en vakbekwaam voor groepsleerkrachten en de daarbij behorende beoordelingen

Hfst.4.2.5.1
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Ontwikkeling personeel, leeftijdsopbouw, ziekteverzuim etc.
Peildatum 31-12-2019
aantal personeelsleden
72
aantal parttimers
13
gemiddelde aanstellingsomvang
0.65
% man / % vrouw
9 % / 91 %

Leeftijdopbouw SO/VSO Boslust
12,0000

Bezetting (wtf)

10,0000
8,0000
6,0000
4,0000
2,0000
0,0000

Leeftijd cohort

In 2019 werden zes nieuwe
medewerkers benoemd; drie
groepsleerkrachten en drie
onderwijsassistenten. De
benoemingen vonden plaats i.v.m.
groei van de school en
taakvermindering van medewerkers.
Gedurende het schooljaar waren er
geen vacante vacatures, die niet
konden worden vervuld.
Wel was/is het lastig de
medewerkerstalentgroep in te
vullen met medewerkers in de
functie groepsleerkracht.
Het ZVP was in 2019 4.5%., waarbij
de streefwaarde 5% is. De ZMF was
0.99, waarbij 1.0 de streefwaarde is.
Dit betekent een laag ZVP en een
lage ZMF. Dit laatste cijfer is positief
veranderd t.o.v. de jaren hiervoor.
In het arbo-beleid wordt aandacht
geschonken aan de langdurig
afwezigen.
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Onderstaand worden de werkelijke cijfers van 2019 vergeleken met de begroting 2019.

Over het jaar 2019 is een positief resultaat behaald van € 142.000 en dat is € 99.000 positiever dan
begroot.
Belangrijkste verschillen:
- de rijksbijdrage voor personeel werd in de loop van 2019 aanzienlijk hoger dan voorzien kon
worden op het moment van het vaststellen van de begroting. Een deel hiervan is bedoeld om in
2020 in te zetten als personeelslast.
- de bekostiging zware ondersteuning was fors hoger dit als gevolg van de groeitelling.
- kosten voor inventarisatie/leermiddelen was lager dan begroot.
Huisvesting
Het overgrote deel van de schoolpopulatie (SO en VSO BW) zit in een nieuw gebouw. Voor één
afdeling van de school (VSO BL) is de huidige huisvesting onvoldoende van kwaliteit. Er vindt overleg
plaats met de gemeente Ommen m.b.t. aanvraag vervangende nieuwbouw.
Er wordt een interne bouwkundige aanpassing gedaan op de dependance VSO BL
Prestatiebox
Deze financiële middelen zijn voor Boslust ingezet voor:
1. Professionalisering Medewerkers
scholing omgaan met gedragsproblematiek en groepsgewijze scholing gericht op de sociale/emotionele ontwikkeling van leerlingen.
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2. Professionalisering SO team
scholing gericht op aanbod leesonderwijs
3. Cultuureducatie
deelname aan projecten / excursies, gericht op de cultureel ontwikkeling van leerlingen.

Praktijkonderwijs De Maat
Beschrijving missie, visie en kernactiviteit school
Missie
De Maat ontwikkelt talenten van jongeren om hen in staat te stellen actief en betekenisvol als
zelfstandig burger te functioneren in de samenleving. Iedere leerling heeft zijn unieke talenten en
mogelijkheden, wat vraagt om maatwerk in de aangeboden leerarrangementen. Deze sluiten aan
op de onderwijsbehoefte en het ontwikkelperspectief van elke leerling.
Arbeid, wonen, vrije tijd en burgerschap zijn de pijlers waar het onderwijsaanbod op gestoeld is.
De Maat geeft hieraan vorm door leerlingen praktisch onderwijs te bieden binnen zoveel mogelijk
levensechte contexten. De theorie staat daarin ten dienste van het leren in de praktijk.
Naast arbeid streeft de Maat naar levenswijs onderwijs zodat jongeren als volwaardig mens kunnen
participeren in de samenleving.
Visie
Ieder mens heeft talenten en mogelijkheden en dient de kans te krijgen deze tot ontwikkeling te
brengen. Ieder mens kan op zijn eigen wijze een bijdrage leveren aan de samenleving. Ieder mens
heeft daarom het recht op een zinvolle en betekenisvolle deelname aan de maatschappij, waar
mogelijk als zelfstandig burger.
Het is de verantwoordelijkheid van de samenleving een ieder in de gelegenheid te stellen om recht
te doen aan de inzet van zijn talenten en die voorwaarden te scheppen om in samenspraak met het
individu zijn of haar doelen te realiseren, zowel voor zichzelf als voor de samenleving.
Motto van de school: ‘Jouw TALENT heeft TOEKOMST!’
Kernactiviteiten van de school: samen te vatten in de volgende drie elementen voor de inrichting van
het onderwijs.




De leerling staat centraal, waarbij wordt uitgegaan van de ideeën en competenties van de
leerling. Dit vraagt om individuele leerarrangementen. Het verhoogt de motivatie en
betrokkenheid van de leerling op het eigen leerproces.
Integratie van theorie en praktijk. Praktijk is leidend voor de inrichting van het onderwijs, de
theorie ondersteunt het levensechte onderwijs.
Het verbreden van de horizon van de leerlingen door hen veel verschillende
maatschappelijke contexten te laten ontmoeten. Hierdoor worden zij levenswijs als
volwaardige burger in de samenleving.

De ontwikkeling van talenten staat centraal. De competenties van de leerling brengen dit mede in
beeld en geven richting aan het individuele ontwikkelperspectief. De diversiteit in het team van
medewerkers en de brede populatie leerlingen bieden kansen om de school te profileren.
De uitgangspunten zijn als volgt nader omschreven en zijn leidraad voor de concrete uitwerking van
het schoolplan en de daaruit voortvloeiende deelplannen.
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Behaalde resultaten en ontwikkelingen 2019
Ontwikkeling en ambitie:
De Maat wil dé speler in de regio zijn die jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam
in arbeid, onderwijs of dagbesteding plaatst, een verdiepte samenwerking met de regionale
arbeidsmarkt kent, jongeren voor- en na schooltijd ten dienste van maatschappelijke participatie
ondersteunt en positie heeft waar beleid geformuleerd wordt waar het arbeidstoeleiding betreft
van de doelgroep.
Trekkerrijbewijs: zeer succesvol, zowel voor leerlingen van De Maat als voor leerlingen die vanuit
‘extern’ worden aangemeld.
In 2019 was er één instructeur in dienst van de Maat, door de toenemende belangstelling staat een
tweede vacature open. In 2019 werden een toenemend aantal lessen verzorgd door een
ingehuurde instructeur.
Diploma ‘De Maat’ is ontwikkeld in samenwerking met praktijkscholen uit de regio Twente/Salland.
Dit diploma wordt uitgereikt bij het verlaten van de school. De criteria worden in collegiaal overleg
aangescherpt (medio 2020).
Behaalde uitstroomresultaten:

Arbeidsproces
Sociale werkvoorziening
Andere vorm van onderwijs
ROC - BBL
ROC - BOL
Verhuizing
Dagbesteding
Zonder dagbesteding
Totaal aantal schoolverlaters

Aantal lln. in 2017 - 2018
24
0
7
2
0
0
1
1
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Aantal lln. In 2018 -2019
28
0
2
3
4
2
0
1
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Ontwikkeling personeel, leeftijdsopbouw, ziekteverzuim etc.
Het personeelsbestand op De Maat kan
worden gekenmerkt als zeer gemotiveerd,
Peildatum 31-12-2019
deskundig en honkvast. Deze stabiele
aantal personeelsleden
32
formatie is voor onze doelgroep leerlingen
aantal parttimers
19
van groot belang: zij zijn gebaat bij vaste
gemiddelde aanstellingsomvang
0,8016
structuren en wisselingen in het
% man / % vrouw
57% / 43%
personeelsbestand geven onrust.
In 2019 hebben we van twee collega’s
afscheid genomen. Daarnaast hebben we
3 parttime collega’s mogen begroeten.
(Docent LO en 2x docent.)
Ziekteverzuim:
Verzuimpercentage: 4,64%
Referentiegroep: 6,61%
Meldingsfrequentie: 0,92
Referentiegroep: 1,04
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Beetting (wtf)

Leeftijdopbouw PrO de Maat
8

Verzuimpercentage en meldingsfrequentie
zijn beide lager dan de referentiegroep.

6

Het personeelsbestand kent een gunstige
leeftijdsspreiding.

4
2
0

Leeftijd cohort

Onderstaand worden de werkelijke cijfers van 2019 vergeleken met de begroting 2019.

Belangrijkste verschillen:







Toename Rijksbijdragen OCW
Positieve bijstelling bekostiging Gemiddelde Personeels Last
Lagere personeelslasten
Baten opleiding trekkerrijbewijs
Baten verrekening zij-instromers lln.
Lagere afschrijvingslasten.
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Huisvesting De Maat en ATC
2019: voorbereiding renovatie schoolgebouw De Maat:
Betreft: entree, personeelskamer incl. keuken, personeelstoiletten,
buitengevel, tuin grenzend aan buitengevel.
Stappenplan in overleg met CvB: formeren klankbordgroep.
Huisvesting ATC:
nieuwbouw overkapping, voor brandhout en kipper
Voorbereiding 2019, realisatie tweede kwartaal 2020
Onderwijskwaliteit
Op 20 januari 2015 heeft een kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden op de Praktijkschool "de Maat".
Dit heeft geleid tot het toekennen van een basisarrangement.
In 2019 heeft geen bestuursgesprek plaatsgevonden met de Onderwijsinspectie. De bevindingen
zijn telefonisch en schriftelijk verwerkt en leiden niet tot bijzondere opmerkingen.
Uit de ouderenquêtes blijkt dat er een zeer grote mate van tevredenheid is onder ouders t.a.v. de
onderwijskwaliteit in brede zin op de scholen.
Op bestuursniveau wordt regelmatig overleg gevoerd met de directeuren van de scholen over de
onderwijskwaliteit en de bijbehorende ambitie. Kort samengevat betekent dit voor De Maat het
volgende:
Praktijkschool De Maat heeft de ambitie om alle leerlingen naar vormen van betaalde arbeid te
begeleiden (arbeidstoeleiding) of naar een vervolgstudie binnen het MBO.
De Maat richt zich de laatste jaren in toenemende mate op ‘risicoleerlingen met complexe
gedragingen’. Het voorkomen van thuis zitten en/of het weer begeleiden vanuit thuis naar een
onderwijssetting is een belangrijk speerpunt.
Prestatiebox
De bekostiging van De Maat is gebaseerd op de lumpsumfinanciering. Daarnaast ontvangt De Maat
ook een bedrag per leerling: dit extra budget noemen we de Prestatiebox.
In 2019 was dit bedrag € 48.000. De besteding van deze middelen is als volgt gebeurd:
Stimuleren van uitdagend onderwijs: brede vorming voor alle leerlingen met mogelijkheden voor
individuele aandacht en uitdaging. Deze onderwijsverbeteringsprocessen worden vastgelegd binnen
nieuw geformuleerde leerlijnen.
Een belangrijke ondersteuning daarvoor is Profijt.
Opbrengstgericht werken: met alle leerlingen worden Individuele Ontwikkel Plannen afgesproken
met de leerling en zijn ouders/verzorgers. In deze plannen worden doelen gesteld voor het
komende trimester. De opbrengst wordt in een volgend gesprek gemeten en geëvalueerd.
De docenten/mentoren krijgen uren voor deze taak tot hun beschikking.
Professionalisering Managementteam: binnen De Maat zijn twee collega’s die werkzaam zijn als
docent/bouwcoördinator. Zij krijgen facilitering in uren, gefinancierd vanuit de prestatiebox.
Deskundigheidsbevordering binnen het personeel:
Opleiding autisme-deskundige,
Opleiding video coaching,
Vak gerelateerde opleidingen (Logopediste, gymdocenten, psycholoog)
Zij-instroomtraject: logopediste doet opleiding docent (afronding tweede kwartaal 2020.)
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Cultuur- en sporteducatie: per klas worden manifestaties in de regio bezocht.
Daarnaast worden in het kader van de brede vorming van leerlingen de volgende activiteiten
ondernomen: een bloemlezing:
Klas 1 – kamperen in Nederland
Klas 2 – kamperen in Nederland
Klas 3 – een week naar Engeland
Klas 4 – een week naar België
Klas 5 – een midweek stedentrip (Amsterdam of Den Haag.)
Wintersport: dagtochten naar Winterberg: alle leeftijden.
Talentontwikkeling: indien een leerling interesse c.q. talent toont voor een specifieke
beroepsrichting of onderwijsvorm bieden wij convenanten aan. Binnen een convenant wordt
samenwerking gezocht met een instituut waar een opleiding wordt aangeboden die wij niet in ons
pakket hebben. Te denken valt aan Entree, MBO-2, autotechniek, installatietechniek.

Overige aandachtspunten
Aantal leerlingen op teldatum 1 oktober:
2015
2016
2017
2018
2019

158
159
164
167
159

Prognose:
2019
159
2020
157
2021
155
2022
155
Sociale Veiligheid Leerlingen: enquêtes afgenomen in maart 2019.
Alle indicatoren op waardering 3 (is gemiddeld) of hoger.
2018 - 2019: Actualisering en screening ‘Privacy’ wetgeving.
ATC: intensiever inzetten voor leerlingen die op stage niet slagen. (Training arbeidsvaardigheden.)
Rebound/Boemerang functioneert in alle opzichten naar tevredenheid.
Entree: in samenwerking met Vechtdalcollege te Ommen.
Leerlingen blijven ingeschreven op De Maat i.v.m. facilitering doelgroepen en nazorg.
Belangstelling vermindert.
Klachtenmelding: over kalenderjaar 2019 geen klachten.
Website najaar 2019: start innovatie.
Uitvoering door Mediasoep Stijl: Aquila
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A6 Kengetallen en grafieken

Kengetallen

Signaleringsgrens PO

Financiële kengetallen
Liquiditeit (current ratio)
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen
Huisvestingsratio

< 0,75
< 30%
< 30%
3 jaar negatief
< 5%
> 10%

2015

2016

1,21
53%
56%
7%
41%
6%

2017

1,67
69%
73%
5%
35%
11%

2018

2,07
72%
77%
7%
36%
6%

2019

1,97
72%
78%
2%
34%
5%

2,13
74%
79%
6%
37%
5%

Toelichting
Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden
Geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen.
Solvabiliteit 1: eigen vermogen / totaal passiva
Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.
Solvabiliteit 2: (eigen vermogen + voorzieningen) / totaal passiva
Geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.
Rentabiliteit: resultaat / totale baten
Geeft aan welk deel van de totale baten over blijft na aftrek van de lasten.
Weerstandsvermogen: (eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / Rijksbijdragen OCW
Is de verhouding tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de
Rijksbijdragen.
Liquiditeit (current ratio)

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2

2,50

80%

100%

2,00

60%

80%

1,50

60%
40%

1,00

40%
20%

0,50

20%

0%

0,00

0%
2015

2015 2016 2017 2018 2019

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Weerstandsvermogen

Rentabiliteit
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

50%
40%
30%

20%
10%

0%
2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019
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Kengetallen en grafieken vervolg

Kengetallen

Signaleringsgrens PO

Ratio's
Personele lasten / Rijksbijdrage
Personele lasten / Totale baten
Eigen vermogen / Totale baten
Personele lasten / Totale lasten

>= 95%
>= 90%
-

2015

2016

92%
85%
58%
85%

83%
76%
60%
80%

2017

2018

81%
78%
64%
84%

2019

86%
83%
62%
84%

83%
80%
63%
85%

Toelichting
Personele lasten / Rijksbijdrage
Geeft aan in hoeverre een instelling de gelden van het Rijk aanwendt voor personele lasten.
Personele lasten / Totale baten
Geeft aan in hoeverre een instelling de totale inkomsten aanwendt voor personele lasten.
Eigen vermogen / Totale baten
Deze ratio geeft een indicatie van het risicomanagement bij de instelling.
Personele lasten / Totale lasten
Geeft aan hoeveel de instelling uitgeeft aan personele lasten. Dit is met name trendmatig een
belangrijk signaal.
Personele lasten /
Rijksbijdrage
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%

Personele lasten / Totale
baten

66%
64%

95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
2015 2016 2017 2018 2019

Eigen vermogen / Totale baten

62%
60%
58%
56%
54%
2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Personele lasten / Totale
lasten
86%
84%
82%
80%
78%
76%
2015 2016 2017 2018 2019
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A7 Instellingsgegevens
Algemene gegevens
Bestuursnummer
Naam instelling

: 62181
: Stichting Aquila

Adres
Postadres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres
Website

:
:
:
:
:
:
:

Contactpersoon
Telefoon
E-mailadres

: de heer O. Wiersma
: 06-20244777
: bestuur@stichtingaquila.nl

BRIN-nummer
01AK
06RJ
03ZY

: SBO Johan Seckel
: SO/VSO-ZMLK De Boslust
: Praktijkonderwijs De Maat

De Schammelte 3
Postbus 118
7730 AC
Ommen
0529-451792
bestuur@stichtingaquila.nl
www.stichtingaquila.nl
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Stichting Aquila
Jaarrekening 2019

B Jaarrekening 2019
B1 Grondslagen

Algemeen
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen
van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660
Onderwijsinstellingen. Deze bepalingen zijn van
toepassing op grond van de Regeling
Jaarverslaggeving Onderwijs.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop deze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover deze op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor
het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien deze voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde
grondslagen van waardering en resultaatbepaling
zijn gebaseerd op de veronderstelling van
continuïteit van de stichting.
Groepsverhoudingen
Stichting Aquila te Ommen staat aan het hoofd van
een groep rechtspersonen. In de geconsolideerde
jaarrekening zijn de financiële gegevens van
Stichting Aquila en Stichting Arbeids Training
Centrum opgenomen. In laatstgenoemde stichting
heeft het bestuur van Stichting Aquila namelijk
overheersende zeggenschap.
Activiteiten
Stichting Aquila biedt onderwijs op maat aan
leerlingen die het reguliere onderwijs niet kunnen
volgen. De stichting is het bevoegd gezag van de
drie scholen die zijn aangesloten bij de stichting.
De leerlingen komen uit de Gemeente Ommen en
omliggende gemeenten. Met zeer gemotiveerd en
gespecialiseerd personeel wordt onderwijs en
begeleiding aangeboden aan leerlingen van 4 t/m
20 jaar.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen
aangemerkt waarover overheersende
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed
van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook
rechtspersonen die overwegende zeggenschap
kunnen uitoefenen, worden aangemerkt als
verbonden partij. Ook de statutaire bestuursleden,
andere sleutelfunctionarissen in het management
van Stichting Aquila en nauwe verwanten zijn
verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen
worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan.
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang
van de transactie en andere informatie die nodig is
voor het verschaffen van het inzicht.
Vergelijkende cijfers
De cijfers van 2018 zijn waar nodig,
geherrubriceerd teneinde vergelijking met de
cijfers van 2019 mogelijk te maken.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande jaar.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen
van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat de leiding van de instelling zich over
verschillende zaken een oordeel vormt en dat de
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in art.
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij
de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.

Grondslagen voor de waardering van activa
en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van
toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de
verwachte 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
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materieel vast actief. Over terreinen en wordt niet
afgeschreven. De gehanteerde activeringsgrens
bedraagt € 1.000.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
Categorie
Gebouwen en terreinen
Technische installaties
Zonnepanelen
Schoolmeubilair
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
ICT
Vervoersmiddelen

Termijn
20-40 jaar
20 jaar
15 jaar
20 jaar
10 jaar
8 jaar
5 jaar
5 jaar

Investeringssubsidies
Subsidies op investeringen worden in mindering
gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.
Financiële vaste activa
De leningen en vorderingen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde,
onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen.
Bijzondere waardevermindering van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of
er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan
zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn,
wordt de realiseerbare waarde van het actief
vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de
realiseerbare waarde voor het individuele actief te
bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald
van de kasstroomgenererende eenheid waartoe
het actief behoort. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake als de boekwaarde
van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van
de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als
gevolg van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de
waardering rekening gehouden. Eventuele
rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder de schulden aan
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.
Algemene Reserve
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die
voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen
gefinancierde activiteiten.
De algemene reserve vormt een buffer ter
waarborging van de continuïteit van de stichting.
Deze wordt opgebouwd uit de
resultaatbestemming van overschotten welke
ontstaan uit het verschil tussen de gerealiseerde
baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de
algemene reserve gebracht.
Bestemmingsreserves
Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld
zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de
huidige beschikbare middelen gedekt moeten
worden, waarbij om die reden door het bestuur
een beperktere bestedingsmogelijkheid is
aangebracht.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te
schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die
naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld.
Voorziening ambtsjubileum
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de
Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen
voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige
uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden.
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening
gevormd. De voorziening is opgenomen tegen de
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contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband en is afhankelijk van
de ingeschatte blijfkans en gemiddelde
salarisstijging. Betaalde bedragen inzake jubileum
worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Bij het contant maken is een rente van 1% als
disconteringsvoet gehanteerd.

betalen premie als last in het exploitatieoverzicht
verantwoord.

Onderhoudsvoorziening
Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van
groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud
wordt rechtstreeks ten laste van het
exploitatieoverzicht gebracht. De
meerjarenonderhoudsvoorziening is gevormd op
basis van eigen dotaties en verminderd met
uitgaven voor groot onderhoud.

Ultimo 2019 en 2018 waren er voor de stichting
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijkse aan de
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo
2018 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP
103,8%. De beleidsdekkingsgraad eind 2019 is
95,8%. De overheid eist een beleidsdekkingsgraad
van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de
beleidsdekkingsgraad niet aan de minimale
vereisten van de toezichthouder.

Schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het
exploitatieoverzicht
Baten
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige
OCW subsidies en overige overheidsbijdragen,
alsmede de van derden ontvangen overige
bijdragen. De baten worden toegerekend aan het
boekjaar waarop deze betrekking hebben.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen
naar rato van de mate waarin de diensten zijn
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal
te verrichten dienstverlening.
Personele lasten
Onder de personele lasten worden de lasten
opgenomen van de personeelsleden die in dienst
zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige
personele lasten die betrekking hebben op onder
andere het inhuren van extra personeel,
scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.
Pensioenen
De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP.
De pensioenverplichtingen uit de regeling worden
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de
pensioenuitvoerder benadering’. In deze
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te

Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te
betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder
en/of werknemers wordt een voorziening
opgenomen (indien relevant).

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment
van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt
van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen.
Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar
waarop deze betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van
uitgegeven en ontvangen leningen en overige
kredietfaciliteiten.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de
indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide
middelen en vlottende effecten, met uitzondering
van deposito’s met een looptijd langer dan drie
maanden.
Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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B2

Geconsolideerde balans per 31 december 2019
(na bestemming van het resultaat over 2019)

1

Activa
Vaste activa

31-12-2019

31-12-2018

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa

1.681.000
698.000
61.000
2.440.000

1.667.000
628.000
52.000
2.347.000

1.3
1.3.7
1.3

Financiële vaste activa
Overige financiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

2.754.000
2.754.000
5.194.000

2.827.000
2.827.000
5.174.000

19.000
296.000
36.000
351.000

4.000
276.000
1.000
98.000
379.000

Vlottende activa
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.7
1.5.8
1.5

Vorderingen
Debiteuren
Ministerie OCW
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vorderingen

1.7
1.7.2
1.7

Liquide middelen
Banken
Liquide middelen

1.888.000
1.888.000

1.329.000
1.329.000

Totaal vlottende activa

2.239.000

1.708.000

7.433.000

6.882.000

Totaal activa
2
2.1
2.1.1
2.1.3
2.1

Passiva
Eigen vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve privaat
Eigen vermogen

2.2
2.2.1
2.2.3
2.2

31-12-2019

31-12-2018

5.375.000
126.000
5.501.000

4.820.000
165.000
4.985.000

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen
Voorzieningen

92.000
258.000
350.000

109.000
254.000
363.000

2.3
2.3.3
2.3

Langlopende schulden
Kredietinstellingen
Langlopende schulden

533.000
533.000

667.000
667.000

2.4
2.4.2
2.4.3
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen gelden
Crediteuren
Belastingen en premies soc.verz.
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Kortlopende schulden

28.000
192.000
301.000
92.000
37.000
399.000
1.049.000

9.000
105.000
275.000
78.000
19.000
381.000
867.000

7.433.000

6.882.000

Totaal passiva
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B3

Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2019

3

Baten

3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
Totaal baten

4

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
5
5.1
5.5

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Totaal resultaat

Realisatie
2019
8.369.000
35.000
184.000
8.588.000

Begroting
2019
7.949.000
40.000
73.000
8.062.000

Realisatie
2018
7.756.000
103.000
139.000
7.998.000

Realisatie
2019
6.937.000
194.000
324.000
696.000
8.151.000

Begroting
2019
6.858.000
191.000
339.000
585.000
7.973.000

Realisatie
2018
6.672.000
167.000
364.000
701.000
7.904.000

437.000

89.000

94.000

81.000
2.000
79.000

81.000
2.000
79.000

84.000
2.000
82.000

516.000

168.000

176.000
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B4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019
Kasstroomoverzicht over 2019

Referentie

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen (-/-)
- Kortlopende schulden
Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties
- Ontvangen interest
- Betaalde interest (-/-)

2019

2018

437.000

94.000

4.2
2.2

194.000
13.000-

167.000
44.000

1.5
2.4

28.000
182.000
828.000

7.000
108.000
420.000

5.1
5.5

81.000
2.000
79.000

84.000
2.000
82.000

907.000

502.000

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-)
Mutaties leningen (-/-)
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.2
1.3

288.00073.000
215.000-

280.00071.000
209.000-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden (-/-)
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

2.3

133.000133.000-

133.000133.000-

559.000

160.000

1.329.000
559.000

1.169.000
160.000

1.888.000

1.329.000

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

1.7
1.7
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B5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2019
1.2 Activa
1.2 Materiële vaste activa

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Stand per 1 januari 2019
Mutaties 2019
Investeringen
Afschrijvingen
Saldo

Aanschafprijs
Investeringssubsidies
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Stand per 31 december 2019

1.2.1
Gebouwen en
terreinen

1.2.2
Inventaris en
apparatuur

1.2.3
Andere vaste
bedr.middelen

Totaal

1.858.000
191.000

1.008.000
380.000

77.000
25.000

2.943.000
596.000

1.667.000

628.000

52.000

2.347.000

78.000
64.000
14.000

187.000
117.000
70.000

23.000
13.000
10.000

288.000
194.000
94.000

1.936.000
255.000

1.195.000
497.000

100.000
39.000

3.231.000
791.000

1.681.000

698.000

61.000

2.440.000
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1.3

Mutaties 2019

Financiele vaste activa
Stand per
1-1-2019

1.3.7

Overige vorderingen

2.827.000
2.827.000

(Des-)
investeringen
-

Stand per
31-12-2019

Resultaat
-

2.754.000
2.754.000

Het financieel vast actief betreft een langlopende vordering op de Gemeente Ommen in verband met een bijdrage
voor de nieuwbouw Boslust, op basis van de beschikking 1091374 d.d. 14 oktober 2014 en de daarbij behorende
uitvoeringsovereenkomst.
De subsidie bedraagt (maximaal) € 3.100.000 en zal in jaarlijkse vergoeding inclusief rente van € 154.000 worden
voldaan. De eerste betaling heeft plaatsgevonden in 2015 en de laatste betaling zal plaatsvinden in 2044.
De investeringen in de nieuwbouw van Boslust zijn gedaan ten behoeve van de leerlingen en worden uitgevoerd
door de stichting die optreedt als bouwheer. De financiering van de investeringen vindt plaats middels een
aangegane geldlening (opgenomen onder de langlopende schulden) alsmede uit geldmiddelen van de stichting.
Voor de aflossing en ter dekking van de kosten van de investering in de nieuwbouw Boslust is door de gemeente het
hiervoor genoemde bedrag van € 3.100.000 ter beschikking gesteld. Deze vergoeding zal in de komende jaren
worden uitgekeerd. De vergoeding van de gemeente is toereikend om de investeringslasten te dragen, derhalve
wordt de huisvesting van de stichting volledig vergoed door de gemeente. De langlopende vordering en langlopende
schulden worden niet gesaldeerd aangezien dit posities betreffen die met verschillende partijen zijn aangegaan.

1.5

Vlottende activa

1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren

1.5.2
1.5.7

1.5.8

31-12-2019

31-12-2018

19.000

4.000

299.000
(2.000)
296.000
17.000
16.000
3.000
36.000
351.000

Te vorderen personele bekostiging
Te vorderen prestatiebox
Ministerie van OCW
Overige vorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Verrekening fietsplan
Overlopende activa
Totaal vorderingen

278.000
(2.000)
276.000
1.000
1.000
84.000
11.000
3.000
98.000
379.000

De vorderingen per einde 2019 en 2018 een looptijd korter dan een jaar.
1.7

Liquide middelen

1.7

Liquide middelen

1.7.2

Banken
Totaal liquide middelen

31-12-2019

31-12-2018

1.888.000
1.888.000

1.329.000
1.329.000

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.
2.1

Mutaties 2019

Passiva
Saldo
1-1-2019

2.1

Eigen vermogen

2.1.1
2.1.3

Algemene Reserve
Bestemmingsreserve (privaat)
Totaal eigen vermogen

4.820.000
165.000
4.985.000

Bestemming
resultaat
555.000
39.000516.000

Stand per
31-12-2019

Overige
mutaties
-

5.375.000
126.000
5.501.000
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2.2

Mutaties 2019

Voorzieningen
Stand per
1-1-2019

2.2.1
2.2.3

Dotaties

Onttrekkingen

Stand per
31-12-2019

Vrijval

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea

109.000

-

17.000

-

92.000

Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Totaal voorzieningen

254.000
363.000

85.000
85.000

81.000
98.000

-

258.000
350.000

Onderverdeling saldo per
31-12-2019
< 1 jaar
> 1 jaar
2.2.1
2.2.3

2.3

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea

7.000

85.000

92.000

Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Totaal

7.000

258.000
343.000

258.000
350.000

Langlopende schulden

Mutaties 2019
Stand per
1-1-2019

2.3.3

Kredietinstellingen
Ministerie van Financiën te Den Haag
Totaal langlopende schulden

Kredietinstellingen
Totaal

Verstrekte
leningen

667.000
667.000

< 1 jaar
2.3.3

Stand per
31-12-2019

Stand per
31-12-2019

Aflossingen

-

134.000
134.000

Onderverdeling saldo
1-5 jaar
> 5 jaar

133.000
133.000

400.000
400.000

533.000
533.000
Stand per
31-12-2019

-

533.000
533.000

Op 19 augustus 2015 is door Stichting Aquila, Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Regio Ommen een lening
afgesloten bij het Ministerie van Financiën ter waarde van € 1.200.000. Jaarlijks wordt er linear afgelost, voor het
eerst 15 april 2016. De laatste aflossing vindt plaats op 15 april 2024. De looptijd van de lening is 10 jaar. Het
rentepercentage bedraagt 0,06% en is variabel. Van de totale lening heeft € 133.330 een looptijd langer dan 5 jaar.
Er zijn geen zekerheden verstrerkt aan de kredietverstrekker. Onder de aflossingen is een kortlopend deel (aflossing
2020) ad € 133.330 opgenomen. Dit kortlopend deel is verantwoord onder 2.4.10. aflossingsverplichting leningen.
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2.4

Kortlopende schulden

2.4.2

Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen
OHW
Crediteuren
Afdr. / inh. loonheffing
Afdr. / inh. Participatiefonds
Afdr. / inh. Vervangingsfonds
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Afdr. / inh. ABP
Afdr. / inh. FPU
Afdr. / inh. IP/BW
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden
Netto salarissen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

2.4.3

2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.4.10

31-12-2019

28.000
192.000
288.000
12.000
1.000
301.000
92.000
92.000
27.000
10.000
37.000
176.000
223.000
399.000
1.049.000

31-12-2018

-

9.000
105.000
260.000
14.000
1.000
275.000
65.000
11.000
2.000
78.000
7.000
12.000
19.000
180.000
201.000
381.000
867.000

De kortlopende schulden hebben per einde 2019 en 2018 een looptijd korter dan een jaar.
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B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans
blijkende rechten (actief)
In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de BAPOregeling vervallen. De CAO-regelingen betreffende de duurzame inzetbaarheid, geven de medewerkers recht op een
basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake van een
overgangsregeling BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. Uit inventarisatie blijkt dat er geen medewerkers gebruik
gaan maken van sparen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.
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B7

Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening over 2019

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1
3.1.2
3.1.4

Rijksbijdragen OCW
Overige subsidies OCW
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV
Totaal
Specificatie

3.1.1

3.1.2

3.1.4

Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW
Rijksbijdragen materieel OCW
Totaal
Overige subsidies OCW
Niet-geoormerkte subsidies
Totaal
Af: Inkomensoverdrachten
Doorbetalingen rijksbijdragen SWV
Totaal

3.2
3.2.1
3.2.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten

3.5.1
3.5.2
3.5.5
3.5.6

Verhuur
Detachering personeel
Ouderbijdragen
Overige
Totaal

Gemeentelijke bijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Totaal

Uitsplitsing
3.5.6

Overige
Overige baten formatie
Diversen
Totaal

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

7.326.000
106.000
937.000
8.369.000

7.158.000
26.000
765.000
7.949.000

6.883.000
25.000
848.000
7.756.000

-

-

-

6.481.000
845.000
7.326.000
-

6.310.000
848.000
7.158.000
-

6.058.000
825.000
6.883.000
-

106.000
106.000
-

26.000
26.000
-

25.000
25.000
-

937.000
937.000
-

765.000
765.000
-

848.000
848.000
-

31.000
4.000
35.000

40.000
40.000

103.000
103.000

2.000
19.000
35.000
128.000
184.000

8.000
2.000
25.000
38.000
73.000

6.000
40.000
93.000
139.000

-

-

-

20.000
108.000
128.000

5.000
33.000
38.000

17.000
76.000
93.000
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4

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Af: uitkeringen
Totaal

Realisatie
2019
6.546.000
454.000
63.0006.937.000

Uitsplitsing
4.1.1

4.1.2

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Totaal
Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer)
Dienstreizen
Gratificaties
Personeel niet in loondienst
Vrijwilligersvergoeding
Onderzoeken/begeleidingsdienst
Dotatie personele voorzieningen
Scholing
Personeels- en arbeidsmarktbeleid
Arbo-dienstverlening
Overige
Totaal

Begroting
2019

Realisatie
2018

6.501.000
357.000
6.858.000

6.294.000
453.000
75.0006.672.000

-

-

-

4.935.000
835.000
776.000
6.546.000

4.940.000
856.000
705.000
6.501.000

4.766.000
860.000
668.000
6.294.000

49.000
28.000
15.000
222.000
2.000
4.000
88.000
54.000
8.000
16.000454.000

38.000
23.000
2.000
143.000
3.000
2.000
4.000
90.000
37.000
7.000
8.000
357.000

46.000
27.000
24.000
189.000
2.000
2.000
18.000
102.000
54.000
7.000
18.000453.000

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het bedrag
zie bijlage B11.
Gemiddeld aantal FTE's
- Directie
- Onderwijzend Personeel
- Onderwijs Ondersteunend Personeel

2019
8,31
54,92
37,44
100,67

2018

2017

8,67
54,74
36,75
100,16
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Realisatie
2019
4.2

Afschrijvingen

4.2.2
4.2.3
4.2.5

Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Totaal

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorzieningen
Overige huisvestingslasten
Totaal

4.4

Overige lasten

4.4.1
4.4.2
4.4.4

Administratie en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Overige
Totaal

Begroting
2019

Realisatie
2018

64.000
116.000
14.000
194.000

66.000
114.000
11.000
191.000

59.000
97.000
11.000
167.000

5.000
29.000
102.000
71.000
6.000
85.000
26.000
324.000
-

11.000
36.000
92.000
78.000
9.000
85.000
28.000
339.000
-

11.000
39.000
95.000
63.000
11.000
85.000
60.000
364.000
-

308.000
88.000
300.000
696.000

209.000
82.000
294.000
585.000

321.000
78.000
302.000
701.000

65.000
8.000
4.000
1.000
7.000
4.000
152.000
67.000
308.000

75.000
8.000
5.000
6.000
12.000
4.000
49.000
50.000
209.000

63.000
8.000
5.000
1.000
10.000
3.000
166.000
65.000
321.000

8.000
8.000

8.000
8.000

8.000
8.000

Uitsplitsing
4.4.1

Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten
Accountantskosten *
Kantoorbenodigdheden
Reis- en verblijfkosten
Telefoonkosten
Portokosten
Overige beheerslasten
Vervoerskosten
Totaal
* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening
Accountantskosten
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Realisatie
2019
4.4.2

4.4.4

5.1

Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur
ICT-verbruikskosten
ICT-licenties
Totaal
Overige
Wervingskosten
Representatiekosten
Schoolse activiteiten
Buitenschoolse activiteiten
Inkoopwaarde van de verkopen
Verzekeringen
Abonnementen
Ouderraad
Verbruiksmateriaal onderwijs
Kopieerkosten
Totaal

Realisatie
2018

17.000
19.000
52.000
88.000

13.000
28.000
41.000
82.000

10.000
27.000
41.000
78.000

11.000
10.000
6.000
76.000
10.000
11.000
18.000
139.000
19.000
300.000

9.000
8.000
7.000
78.000
13.000
11.000
17.000
133.000
18.000
294.000

6.000
10.000
9.000
74.000
15.000
9.000
17.000
1.000
142.000
19.000
302.000

81.000
81.000

81.000
81.000

84.000
84.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

Financiële baten
Rentebaten
Totaal

5.5

Begroting
2019

Financiële lasten
Rente- en bankkosten
Totaal
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B8

Enkelvoudige balans per 31 december 2019
(na bestemming van het resultaat over 2019)

1

Activa
Vaste activa

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa

858.000
671.000
50.000
1.579.000

835.000
598.000
38.000
1.471.000

1.3
1.3.2
1.3.7
1.3

Financiële vaste activa
Leningen aan verbonden partijen
Overige financiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

926.000
2.754.000
3.680.000
5.259.000

926.000
2.827.000
3.753.000
5.224.000

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.7
1.5.8
1.5

Vorderingen
Debiteuren
Ministerie OCW
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vorderingen

19.000
296.000
30.000
345.000

4.000
276.000
1.000
90.000
371.000

1.7
1.7.2
1.7

Liquide middelen
Banken
Liquide middelen

1.866.000
1.866.000

1.327.000
1.327.000

Totaal vlottende activa

2.211.000

1.698.000

7.470.000

6.922.000

Totaal activa
2
2.1
2.1.1
2.1.3
2.1

Passiva
Eigen vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve privaat
Eigen vermogen

2.2
2.2.1
2.2.3
2.2

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2018

5.433.000
126.000
5.559.000

4.889.000
165.000
5.054.000

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen
Voorzieningen

92.000
239.000
331.000

109.000
239.000
348.000

2.3
2.3.3
2.3

Langlopende schulden
Kredietinstellingen
Langlopende schulden

533.000
533.000

667.000
667.000

2.4
2.4.2
2.4.3
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen gelden
Crediteuren
Belastingen en premies soc.verz.
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Kortlopende schulden

28.000
190.000
301.000
92.000
37.000
399.000
1.047.000

9.000
103.000
275.000
78.000
19.000
369.000
853.000

7.470.000

6.922.000

Totaal passiva
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B9

Enkelvoudig exploitatieoverzicht 2019

3

Baten

3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
Totaal baten

4

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
5
5.1
5.5

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Totaal resultaat

Realisatie
2019
8.369.000
35.000
155.000
8.559.000

Begroting
2019
7.949.000
40.000
62.000
8.051.000

Realisatie
2018
7.756.000
103.000
114.000
7.973.000

Realisatie
2019
6.936.000
179.000
308.000
710.000
8.133.000

Begroting
2019
6.858.000
179.000
323.000
608.000
7.968.000

Realisatie
2018
6.672.000
155.000
346.000
714.000
7.887.000

426.000

83.000

86.000

81.000
2.000
79.000

94.000
2.000
92.000

98.000
2.000
96.000

505.000

175.000

182.000
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B10 Enkelvoudig kasstroomoverzicht over 2019
Kasstroomoverzicht over 2019

Referentie

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen (-/-)
- Kortlopende schulden
Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties
- Ontvangen interest
- Betaalde interest (-/-)

2019

2018

426.000

86.000

4.2
2.2

179.000
17.000-

155.000
39.000

1.5
2.4

26.000
194.000
808.000

6.000108.000
382.000

5.1
5.5

81.000
2.000
79.000

98.000
2.000
96.000

887.000

478.000

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-)
Mutaties leningen (-/-)
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.2
1.3

288.00073.000
215.000-

257.00071.000
186.000-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden (-/-)
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

2.3

133.000133.000-

133.000133.000-

539.000

159.000

1.327.000
539.000

1.168.000
159.000

1.866.000

1.327.000

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

1.7
1.7
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B11 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2019
1.2
1.2

Activa
Materiële vaste activa

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Stand per 1 januari 2019
Mutaties 2019
Investeringen
Afschrijvingen
Saldo

Aanschafprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Stand per 31 december 2019

1.2.1
Gebouwen en
terreinen

1.2.2
Inventaris en
apparatuur

1.2.3
Andere vaste
bedr.middelen

Totaal

950.000
115.000

967.000
369.000

60.000
22.000

1.977.000
506.000

835.000

598.000

38.000

1.471.000

78.000
55.000
23.000

187.000
113.000
74.000

23.000
11.000
12.000

288.000
179.000
109.000

1.028.000
170.000

1.154.000
483.000

83.000
33.000

2.265.000
686.000

858.000

671.000

50.000

1.579.000
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1.3

Mutaties 2019

Financiele vaste activa
Stand per
1-1-2019

1.3.2

1.3.7

Andere deelnemingen
Arbeid Trainings Centrum Ommen
Totaal andere deelnemingen
Overige vorderingen

(Des-)
investeringen

Stand per
31-12-2019

Resultaat

926.000
926.000

-

-

926.000
926.000

2.827.000
2.827.000

-

-

2.754.000
2.754.000

Het financieel vast actief betreft een langlopende vordering op de Gemeente Ommen in verband met een bijdrage
voor de nieuwbouw Boslust, op basis van de beschikking 1091374 d.d. 14 oktober 2014 en de daarbij behorende
uitvoeringsovereenkomst.
De subsidie bedraagt (maximaal) € 3.100.000 en zal in jaarlijkse vergoeding inclusief rente van € 154.000 worden
voldaan. De eerste betaling heeft plaatsgevonden in 2015 en de laatste betaling zal plaatsvinden in 2044.
De investeringen in de nieuwbouw van Boslust zijn gedaan ten behoeve van de leerlingen en worden uitgevoerd
door de stichting die optreedt als bouwheer. De financiering van de investeringen vindt plaats middels een
aangegane geldlening (opgenomen onder de langlopende schulden) alsmede uit geldmiddelen van de stichting.
Voor de aflossing en ter dekking van de kosten van de investering in de nieuwbouw Boslust is door de gemeente het
hiervoor genoemde bedrag van € 3.100.000 ter beschikking gesteld. Deze vergoeding zal in de komende jaren
worden uitgekeerd. De vergoeding van de gemeente is toereikend om de investeringslasten te dragen, derhalve
wordt de huisvesting van de stichting volledig vergoed door de gemeente. De langlopende vordering en langlopende
schulden worden niet gesaldeerd aangezien dit posities betreffen die met verschillende partijen zijn aangegaan.

1.5

Vlottende activa

1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren

1.5.2
1.5.7

1.5.8

Te vorderen personele bekostiging
Te vorderen prestatiebox
Ministerie van OCW
Overige vorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Verrekening fietsplan
Overlopende activa
Totaal vorderingen

31-12-2019

19.000
299.000
(2.000)
296.000
11.000
16.000
3.000
30.000
345.000

31-12-2018

4.000
278.000
(2.000)
276.000
1.000
1.000
76.000
11.000
3.000
90.000
371.000

Geen van de vorderingen per einde 2019 en 2018 heeft of had een looptijd langer dan een jaar.
1.7

Liquide middelen

1.7

Liquide middelen

1.7.2

Banken
Totaal liquide middelen

31-12-2019

1.866.000
1.866.000

31-12-2018

1.327.000
1.327.000

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.
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2.1

Mutaties 2019

Passiva
Saldo
1-1-2019

2.1

Eigen vermogen

2.1.1
2.1.3

Algemene Reserve
Bestemmingsreserve (privaat)
Totaal eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

4.889.000
165.000
5.054.000

2.2.3

Stand per
31-12-2019

Overige
mutaties

544.000
39.000505.000

-

Dotaties

Onttrekkingen

Stand per
31-12-2019

Vrijval

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea

109.000

-

17.000

-

92.000

Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Totaal voorzieningen

239.000
348.000

80.000
80.000

80.000
97.000

-

239.000
331.000

Onderverdeling saldo per
31-12-2019
< 1 jaar
> 1 jaar
2.2.1
2.2.3

5.433.000
126.000
5.559.000

Mutaties 2019
Stand per
1-1-2019

2.2.1

Bestemming
resultaat

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea
Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Totaal

7.000

85.000

7.000

239.000
324.000

Stand per
31-12-2019

92.000
239.000
331.000
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2.3

Mutaties 2019

Langlopende schulden
Stand per
1-1-2019

2.3.3

Stand per
31-12-2019

Aflossingen

Kredietinstellingen
Ministerie van Financiën te Den Haag

667.000

-

134.000

533.000

Totaal langlopende schulden

667.000

-

134.000

533.000

< 1 jaar
2.3.3

Verstrekte
leningen

Kredietinstellingen
Totaal

Onderverdeling saldo
1-5 jaar
> 5 jaar

133.000
133.000

400.000
400.000

Stand per
31-12-2019
-

533.000
533.000

Op 19 augustus 2015 is door Stichting Aquila, Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Regio Ommen een lening
afgesloten bij het Ministerie van Financiën ter waarde van € 1.200.000. Jaarlijks wordt er linear afgelost, voor het
eerst 15 april 2016. De laatste aflossing vindt plaats op 15 april 2024. De looptijd van de lening is 10 jaar. Het
rentepercentage bedraagt 0,06% en is variabel. Van de totale lening heeft € 133.330 een looptijd langer dan 5 jaar.
Er zijn geen zekerheden verstrerkt aan de kredietverstrekker. Onder de aflossingen is een kortlopend deel (aflossing
2020) ad € 133.330 opgenomen. Dit kortlopend deel is verantwoord onder 2.4.10. aflossingsverplichting leningen.

2.4

Kortlopende schulden

2.4.2

Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen
OHW
Crediteuren
Afdr. / inh. loonheffing
Afdr. / inh. Participatiefonds
Afdr. / inh. Vervangingsfonds
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Afdr. / inh. ABP
Afdr. / inh. FPU
Afdr. / inh. IP/BW
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden
Netto salarissen
Inhouding voorschot
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering
Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

2.4.3

2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.4.10

31-12-2019

28.000
190.000
288.000
12.000
1.000
301.000
92.000
92.000
26.000
10.000
36.000
175.000
224.000
399.000
1.046.000

31-12-2018

9.000
103.000
260.000
14.000
1.000
275.000
65.000
11.000
2.000
78.000
8.000
11.000
19.000
166.000
203.000
369.000
853.000

De kortlopende schulden hebben per einde 2019 en 2018 een looptijd korter dan een jaar.
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B12 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans
blijkende rechten (actief)
In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de BAPOregeling vervallen. De CAO-regelingen betreffende de duurzame inzetbaarheid, geven de medewerkers recht op een
basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake van een
overgangsregeling BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. Uit inventarisatie blijkt dat er geen medewerkers gebruik
gaan maken van sparen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.
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B13 Toelichting op de enkelvoudige exploitatierekening over 2019
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1
3.1.2
3.1.4

Rijksbijdragen OCW
Overige subsidies OCW
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV
Totaal
Specificatie

3.1.1

3.1.2

3.1.4

Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW
Rijksbijdragen materieel OCW
Totaal
Overige subsidies OCW
Niet-geoormerkte subsidies
Totaal
Af: Inkomensoverdrachten
Doorbetalingen rijksbijdragen SWV
Totaal

3.2
3.2.1
3.2.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten

3.5.1
3.5.2
3.5.5
3.5.6

Verhuur
Detachering personeel
Ouderbijdragen
Overige
Totaal

Gemeentelijke bijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Totaal

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

7.326.000
106.000
937.000
8.369.000

7.158.000
26.000
765.000
7.949.000

6.883.000
25.000
848.000
7.756.000

-

-

-

6.481.000
845.000
7.326.000
-

6.310.000
848.000
7.158.000
-

6.058.000
825.000
6.883.000
-

106.000
106.000
-

26.000
26.000
-

25.000
25.000
-

937.000
937.000

765.000
765.000

848.000
848.000

31.000
4.000
35.000

40.000
40.000

103.000
103.000

2.000
19.000
35.000
99.000
155.000

8.000
2.000
25.000
27.000
62.000

6.000
40.000
68.000
114.000
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4

Lasten

4.1

Personeelslasten

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Af: uitkeringen
Totaal

Realisatie
2019
6.546.000
453.000
63.0006.936.000

Uitsplitsing
4.1.1

4.1.2

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Totaal
Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer)
Dienstreizen
Gratificaties
Personeel niet in loondienst
Vrijwilligersvergoeding
Onderzoeken/begeleidingsdienst
Dotatie personele voorzieningen
Scholing
Personeels- en arbeidsmarktbeleid
Arbo-dienstverlening
Overige
Totaal

Begroting
2019

Realisatie
2018

6.501.000
357.000
6.858.000

6.294.000
453.000
75.0006.672.000

-

-

-

4.935.000
835.000
776.000
6.546.000

4.940.000
856.000
705.000
6.501.000

4.766.000
860.000
668.000
6.294.000

49.000
28.000
15.000
222.000
2.000
4.000
86.000
53.000
8.000
14.000453.000

38.000
23.000
2.000
143.000
3.000
2.000
4.000
88.000
37.000
7.000
10.000
357.000

46.000
27.000
24.000
189.000
2.000
2.000
18.000
100.000
54.000
7.000
16.000453.000

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het bedrag
zie bijlage B11.
Gemiddeld aantal FTE's
- Directie
- Onderwijzend Personeel
- Onderwijs Ondersteunend Personeel

2019
8,31
54,92
37,44
100,67

2018

2017

8,67
54,74
36,75
100,16
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Realisatie
2019
4.2

Afschrijvingen

4.2.2
4.2.3
4.2.5

Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Totaal

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorzieningen
Overige huisvestingslasten
Totaal

4.4

Overige lasten

4.4.1
4.4.2
4.4.4

Administratie en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Overige
Totaal

Begroting
2019

Realisatie
2018

55.000
113.000
11.000
179.000

57.000
112.000
10.000
179.000

49.000
95.000
11.000
155.000

5.000
27.000
100.000
68.000
4.000
80.000
24.000
308.000
-

11.000
35.000
89.000
75.000
8.000
80.000
25.000
323.000
-

11.000
36.000
93.000
61.000
10.000
80.000
55.000
346.000
-

302.000
86.000
322.000
710.000

204.000
81.000
323.000
608.000

316.000
74.000
324.000
714.000

65.000
8.000
4.000
1.000
7.000
4.000
150.000
63.000
302.000

75.000
8.000
5.000
6.000
12.000
4.000
47.000
47.000
204.000

63.000
8.000
5.000
1.000
10.000
3.000
166.000
60.000
316.000

8.000
8.000

8.000
8.000

8.000
8.000

Uitsplitsing
4.4.1

Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten
Accountantskosten *
Kantoorbenodigdheden
Reis- en verblijfkosten
Telefoonkosten
Portokosten
Overige beheerslasten
Vervoerskosten
Totaal
* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening
Accountantskosten
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Realisatie
2019
4.4.2

4.4.4

5.1

Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur
ICT-verbruikskosten
ICT-licenties
Totaal
Overige
Wervingskosten
Representatiekosten
Schoolse activiteiten
Buitenschoolse activiteiten
Inkoopwaarde van de verkopen
Verzekeringen
Abonnementen
Verbruiksmateriaal onderwijs
Kopieerkosten
Totaal

Realisatie
2018

16.000
17.000
53.000
86.000

12.000
28.000
41.000
81.000

8.000
25.000
41.000
74.000

11.000
10.000
6.000
76.000
40.000
6.000
18.000
136.000
19.000
322.000

9.000
8.000
7.000
78.000
45.000
11.000
17.000
130.000
18.000
323.000

6.000
10.000
9.000
74.000
40.000
5.000
17.000
144.000
19.000
324.000

81.000
81.000

94.000
94.000

98.000
98.000

2.000
2.000

2.000
2.000

2.000
2.000

Financiële baten
Rentebaten
Totaal

5.5

Begroting
2019

Financiële lasten
Rente- en bankkosten
Totaal
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B14 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo
Het exploitatieresultaat over het jaar 2019 bedraagt € 516.000 positief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken
danwel toe te voegen aan de volgende reserves:

Stand
1-1-2019
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve (privaat)

Bestemming
resultaat

Overige
mutaties

Stand
31-12-2019

4.889.000
165.000

555.000
39.000-

-

5.444.000
126.000

5.054.000

516.000

-

5.570.000

70

B15

Segmentatie

1

Activa
Vaste activa

VO

1.2
1.3

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

142.000
142.000

2.298.000
2.754.000
5.052.000

14.000
34.000
48.000

337.000
1.854.000
2.191.000

190.000

7.243.000

VO
1.390.000
105.000
18.000

PO
4.111.000
245.000
533.000
1.031.000

1.513.000

5.920.000

PO

Vlottende activa
1.4
1.5
1.6
1.7

Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Totaal passiva
Toelichting segmentatie

Deze (entiteits) balans is niet in evenwicht doordat bepaalde bovenschoolse posten zowel
voor PO als voor VO worden geadministateerd. Hierdoor is het onmogelijk om onderscheid
te maken tussen de VO en PO mutaties.
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B15

Segmentatie

3

Baten

3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
Totaal baten

4

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen
Totaal lasten

Saldo baten en lasten
5
5.1
5.5

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Totaal resultaat

VO

PO

2.391.000
14.000
89.000
2.494.000

VO

5.978.000
21.000
66.000
6.065.000

PO

1.837.000
48.000
117.000
390.000
2.392.000

5.099.000
131.000
191.000
320.000
5.741.000

102.000

324.000

-

81.000
2.000
79.000

102.000

403.000
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B16 Gebeurtenissen na balansdatum
Hoewel de coronacrisis diepgaande impact heeft op het onderwijs verwachten wij geen verhoogde risico’s ten aanzien
van de continuïteit van de stichting. Op korte termijn verwachten wij geen directe impact op de continuïteit van onze
organisatie. De belangrijkste risico’s voor de organisatie betreft de gezondheid van de leerlingen en het
personeelsbestand en de kwaliteit van het onderwijs. Tot op heden zijn deze risico’s nog niet tot uiting gekomen. Wij
verwachten dat de corona risico’s invloed hebben op het ziekte verzuim en investeringen vereist in het digitaliseren van
de lesmethodes. Deze risico’s zijn echter niet te kwantificeren in financiële zin.

B17 Overzicht verbonden partijen
Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)
Naam

Arbeids
Trainings
Centrum

Juridische vorm
Code activiteiten
Statutaire zetel
Eigen vermogen 31 december 2019
Resultaat 2019
Verklaring art.2:403 BW
Consolidatie

Stichting
0
Ommen
(69.000,00)
12.000,00
Ja
Ja

Deelname %

100%

73

B18 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector
WNT-verantwoording 2019 Stichting Aquila
Met een totaal aan complexiteitspunten van 8, nader gespecificeerde als volgt:
- Baten
4
- Leerlingen
1
- Onderwijssoorten
3
Totaal
8

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
bedragen x € 1

O. Wiersma

Functiegegevens

Directeur
01-01 31-12

Aanvang en einde functievervulling in 2018

0,70

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

65.486,19

Beloningen betaalbaar op termijn

€

11.316,36

Subtotaal

€

76.802,55

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

95.965,20

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

€

Totale bezoldiging

€

76.802,55

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

0

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

0

Gegevens 2018

bedragen x € 1

O. Wiersma

Functiegegevens

Directeur
01-01 31-12

Aanvang en einde functievervulling in 2017

0,7000

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€

63.337,03

Beloningen betaalbaar op termijn

€

10.057,56

Subtotaal

€

73.394,59

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

92.488,20

Totale bezoldiging

€

73.394,59
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

H. Kroeskop

Voorzitter

E.G. Halenbeek

Vicevoorzitter

H. Houtman

Lid

D. Venema

Lid

J. den Bakker

Lid
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C Overige gegevens
C1

Controleverklaring
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CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Aquila, Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs
regio Ommen

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019

ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Aquila, Stichting voor Christelijk Speciaal
Onderwijs regio Ommen te Ommen gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
n
geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Aquila, Stichting voor Christelijk
Speciaal Onderwijs regio Ommen op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019
in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de
bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (hierna WNT);
n
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019;
2.
het geconsolideerde en enkelvoudige exploitatieoverzicht over 2019; en
3.
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en het
Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Aquila, Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs regio
Ommen, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).

Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants

Zuiderval 60 - Postbus 2323 - 7500 CH Enschede
Tel: 088 277 11 00 - enschede@mazars.nl
MAZARS N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr.24389296)

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

GEEN CONTROLEWERKZAAMHEDEN VERRICHT TEN AANZIEN VAN DE
ANTICUMULATIEBEPALING VAN ARTIKEL 1.6A WNT EN ARTIKEL 5 LID 1(J)
UITVOERINGSREGELING WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij geen
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken
daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1
onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel
of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT
plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
n
het bestuursverslag;
n
de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
n
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
n
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en
paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is
vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT
VOOR DE JAARREKENING
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de
bepalingen van en krachtens de WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede
de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen. In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in
staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht,
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af
te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, het Controleprotocol
WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:
n
het identificeren en inschatten van de risico’s:
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude;
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
balansmutaties, die van materieel belang zijn;
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
n
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
n
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
n
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet
langer kan handhaven;
n
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
n
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en
lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben
wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de
groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de
groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of
specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Enschede, 23 april 2020
MAZARS N.V.

G.J.H. Oude Voshaar RA

