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Voorwoord
Het Bestuursverslag 2016 heeft tot doel verantwoording van de bedrijfsvoering en de daarbij behaalde
resultaten af te leggen aan belanghebbenden, gemeente en rijksoverheid.
Het bestuur van de Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o. staat voor: zorg aan de “kwetsbare
leerling”. Met name die leerlingen welke niet in staat zijn – ook niet met extra zorg – om in het
reguliere voortgezette onderwijs een diploma te behalen. Het gaat hier om leerlingen met een
cognitieve problematiek en leerachterstand. Het Praktijkonderwijs Roermond biedt aan geïndiceerde
zorgleerlingen binnen het samenwerkingsverband VO/VSO praktijkonderwijs aan, met als algemeen
doel leerlingen in staat te laten zijn, middels aangepaste programma’s, zich in de maatschappij en in
een werksituatie staande te houden.

2016 stond in het teken van: renovatie van de leerlingkantine, trappenhuis, gang en leerling toiletten
en een enkel personeelstoilet. In de oudbouw werden alle beveiligingscamera’s vervangen. Tevens
kwam er na jaren eindelijk een nieuwe telefooncentrale, waardoor de bereikbaarheid werd verbeterd.
Verder werd er hard gewerkt aan de onderwijsinnovatie. Binnen alle vakken en profielen was en is er
aandacht voor de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn. Mn. binnen de vakken van taal en
rekenen en de werkgroep techniek en groen was hier volop aandacht voor. Tevens werd er een
masterplan opgesteld t.b.v. de facilitaire voorzieningen voor techniek en groen.
Helaas stond 2016 ook in het teken van de vele langdurige zieken. Als team wisten we dit met elkaar
goed te dragen en kwam de onderwijstijd hierdoor nooit in gevaar. Dank collega’s voor deze
fantastische inzet!
Fijn om te weten dat ondanks alle ontwikkelingen om ons heen we zelfs een lichte groei van het
leerlingaantal hebben weten te bewerkstelligen: 186 leerlingen op 1-10-2016.
We kunnen in elk geval stellen dat we weer hard gewerkt hebben met zijn allen en volop in
ontwikkeling zijn. Ik wil dan ook iedereen hartelijk danken voor de inzet en energie die in 2016
gegeven is.

Bestuur Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o.
Mevr. Drs. A.G.J.F. Geenen
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Organogram Stichting Praktijkonderwijs Roermond

Raad van Beheer

Directeur/
Bestuurder
Medezeggenschap

Directie

Stage bureau

Onderwijsteam

Roermonds
Arbeidspracticum

Ondersteunend
Personeel
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Profiel Praktijkonderwijs Roermond
De juridische status van Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o. Petrus Donders is een
stichtingsvorm. Aan deze stichting is een school verbonden, te weten Praktijkonderwijs Roermond.
Praktijkonderwijs Roermond kent twee uitvoeringslocaties:



Heinsbergerweg 192 te Roermond.
RAP (Roermonds Arbeids Practicum) aan de Jules Breukerstraat 9 te Roermond binnen het
bedrijf Monro Verhuur.

De kadastrale objecten Roermond E 5706 en E 5707 zijn eigendom van de stichting.
De opstallen op E 5706 en E 5707 zijn door natrekking eigendom van de stichting.
De opstallen op E 5706 ( school gesticht door Gemeente Roermond) vervallen, na beëindiging functie
onderwijs, naar Gemeente Roermond.

Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen voor wie vaststaat
dat:
a. overwegend een orthopedagogische en ortho-didactische benadering is geboden, en
b. het volgen van onderwijs in een van de leerwegen van het VMBO niet leidt tot het behalen van
een diploma of een getuigschrift voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
Onze leerlingen zijn geïndiceerde zorgleerlingen binnen het samenwerkingsverband VO 31.02.
Praktijkonderwijs bestaat uit een gedeelte waarin aangepast theoretisch onderwijs,
persoonlijkheidsvorming en het aanleren van sociale vaardigheden wordt verzorgd en een gedeelte
waarin de leerling wordt voorbereid op het uitoefenen van functies op de arbeidsmarkt.
Praktijkonderwijs wordt zoveel mogelijk op basis van de kerndoelen verzorgd en is erop gericht dat
leerlingen zo veel mogelijk het referentieniveau Nederlandse taal en het referentieniveau Rekenen
bereiken die voor het Praktijkonderwijs zijn vastgelegd. Praktijkonderwijs bereidt de leerlingen voor op
functies binnen de regionale arbeidsmarkt op een niveau dat ligt onder het niveau van de assistentopleiding. Praktijkonderwijs is eindonderwijs. Wanneer onze leerlingen de school verlaten, voldoen zij
aan hun kwalificatieplicht.

Dit betekent dat Praktijkonderwijs Roermond een organisatie is van mensen die staan voor hun missie
en die daarbij ook praktisch en resultaatgericht werken aan de twee onderstaande einddoelen:
1. Redzaamheid: de leerling functioneert zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij.
2. Arbeidstoeleiding: de leerling is in staat om via een scholings- en stagetraject een passende
arbeidsplaats te verwerven en deze te behouden.
Om deze doelen te bereiken is ons onderwijs gebouwd op onderstaande vier domeinen:
1.
2.
3.
4.

Werken.
Wonen.
Vrije tijdsbesteding.
Goed Burgerschap.

Praktijkonderwijs Roermond werkt aan een cultuur waarin pedagogisch tact, openheid en
betrokkenheid centraal staat.
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Leeswijzer
Dit jaarverslag is bestemd voor verantwoording aan toezichthoudende instanties en allen die belang
hebben bij het goed functioneren van Praktijkonderwijs Roermond:










Leerlingen/ ouders/ verzorgers.
Bedrijven en instellingen.
Ministerie van OC&W.
Raad van Beheer Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o.
Toeleverende scholen voor primair onderwijs en speciaal basisonderwijs.
Collega scholen.
Gemeentelijke en regionale overheden.
Personeelsleden.
Algemeen geïnteresseerden.

Het jaarverslag bevat het Verslag van het Bestuur, de jaarrekening, de accountantsverklaring en een
groot aantal bijlagen met cijfers.

Wilt u reageren op dit jaarverslag of meer informatie? Dat kan bij:
Praktijkonderwijs Roermond
Heinsbergerweg 192
6045 CL Roermond
e-mail: info@pro-roermond.nl
www.praktijkonderwijsroermond.nl
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A Bestuursverslag

1 Beleid en organisatie
1.1. Visie en strategie
Van leren tot werken. Dat is het vertrekpunt van waaruit Praktijkonderwijs Roermond werkt. Hoe
moeilijk lerend je ook bent, we gaan er vanuit dat elke jongere een talent voor iets heeft. Onze
hoofdtaak is het om, samen met elke leerling erachter te komen wat dat unieke talent is. Om zo dit
talent verder te ontwikkelen. Talent is datgene waar je goed in bent en waar je ook nog eens plezier
aan beleeft. We dragen er met elkaar zorg voor dat elke jongere op het juiste moment op de juiste
plek onderwijs en zorg aangeboden krijgt. Dit wil overigens niet zeggen dat zaken vrijblijvend zijn. We
achten juist structuur als de belangrijkste onderlegger om tot leren te komen. We stellen dan ook de
leerloopbaan van de leerling centraal. Heldere afspraken maken, je daar aan houden en leren
doorzetten zijn kernwaarden die hierbij een rol spelen.
In onze organisatie vinden wij het belangrijk dat er openheid en vertrouwen is, waarbij ouders en
leerlingen ruimte hebben om mee te denken en invloed hebben op het beleid. Een cultuur waarin
kwaliteit van de medewerkers hoog wordt gewaardeerd en waar men elkaar aanspreekt op
professioneel handelen. Professioneel handelen is immers een voorwaarde voor goede
onderwijskwaliteit.
Praktijkonderwijs Roermond tracht het best mogelijke onderwijs te leveren voor iedere jongere, zodat
iedere jongere zoveel mogelijk in de gelegenheid is het maximale rendement uit zijn of haar
mogelijkheden te halen. Hierin evalueren wij samen voortdurend ons eigen handelen. Het is de taak
van onze professionals om onze moeilijk lerende jongeren te laten inzien dat zij een talent hebben en
dat zij dit verder uit kunnen bouwen binnen hun eigen mogelijkheden. We blijven ten alle tijden
geloven in de jongeren en bieden hun elke dag kansen om zich te ontwikkelen.
1.2 Bestuur en beleid
In het koersplan 2014-2018 zijn de ambities en doelstellingen voor de komende vier kalenderjaren
vastgesteld. Hierin zijn o.a. onze kernwaarden benoemd, m.n. om te weten waar we wel en waar we
niet voor staan. Verder komen er richtinggevende uitspraken in naar voren op het gebied van
onderwijs, contacten met regionaal bedrijfsleven en arbeidstoeleiding, personeel en code Goede
Governance, huisvesting, communicatie en financiën.
Behaalde resultaten 2016
1. Bestuurlijke zaken:
 Er lag tijdig (voor 1 juli 2016) een jaarrekening 2015.
 Door het faillissement van OSG Metrium is een overstap gemaakt naar Vizyr. In deze
periode zijn zaken als het aanpassen van de meerjarenbegroting, het aanpassen van
het meerjarig onderhoudsplan, het opstellen van een strategische personele inzet
blijven liggen. Deze zijn daardoor in 2016 pas uitgevoerd. De overdracht van OSG
Metrium naar Vizyr is niet vlekkeloos verlopen. De accountantscontrole van 2015 is
normaal verlopen. Na bemiddeling van Capra advocaten zijn onze (digitale)
eigendommen via OSG Metrium in april 2016 teruggekomen.
2. Onderwijs:
 De lessentabel 2016-2017 is geactualiseerd en verbeterd in het belang van de
leerling.
 De uitstroompercentages van 2016 voldeden aan de wettelijke normen.
 Voor alle leerjaren is in 2016 voor de doorgaande leerlijn Nederlands en Rekenen een
nieuwe lesmethode gevonden en er is met de implementatie hiervan gestart.
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Techniek- en groenonderwijs heeft een leerlijnenboek voor 5 jaren opgesteld. Er ligt
een concept masterplan dat nodig is om de faciliteiten de komende jaren aan te gaan
passen om dit onderwijs ook uit te kunnen voeren. Tevens ligt er een scholingsplan
en zijn docenten gedeeltelijk gestart met deze bijscholingstrajecten.
Het format voor de IOP’s (individuele ontwikkelplannen) en de wijze waarop we
hiermee werken is in 2016 verbeterd.
Het rapport is in een nieuw jasje gestoken, m.n. wat betreft inhoud.
Het nagelcertificaat wordt sinds 2016 – 2017 aangeboden.
Binnen het profiel facilitaire dienstverlening zijn voorbereidingen getroffen om buiten
het certificaat basismodule meerdere modules te gaan halen. Zo wordt vanaf 20162017 het bungalowcertificaat aangeboden. De komende jaren zal dit nog uitgebreid
worden met de volgende twee certificaten: gezondheidszorg (schoonmaken in het
ziekenhuis) en schoonmaken in de particuliere sector.
Het stageboekje is geactualiseerd en aangepast op basis van de resultaten van de
PROZO-enquête.

3. Personeel
 Er heeft scholing plaatsgevonden op verzoek van individuele docenten.
 Er heeft scholing plaatsgevonden op verzoek van de directie.
 In 2016 is nog eens 0.8 fte benoemd in LC. Daarmee hebben we nu 3,4 fte LC
functionarissen.
 Er waren veel langdurig zieken in 2016, waardoor het ziekteverzuimpercentage fors
gestegen is. Dit was in 80% niet werk gerelateerd.
 Er waren in 2016 twee arbeidsconflicten met twee medewerkers. In één van deze
gevallen is mediation ingezet. Het andere arbeidsconflict is een juridisch traject, dat
momenteel nog loopt.
 De functie van directiesecretaresse werd ingevoerd en tevens ingevuld.
4. Huisvesting en Faciliteiten
 De leerlingkantine, hal en entree zijn gerenoveerd.
 Alle leerlingtoiletten in het pand zijn gerenoveerd.
 Het laatste verouderde personeelstoilet is gerenoveerd.
 De beveiligingscamera’s in de oudbouw zijn vernieuwd.
 Er is 1 verrijdbaar Prowise bord aangeschaft.
 SKOOL! heeft een nieuwe telefooncentrale geïmplementeerd
 Daarnaast is er dagelijkse onderhoud dat aan het pand en de inventaris nodig is
gepleegd.
5. Communicatie
 Er is volop voorlichting gegeven op de toeleverende scholen.
 De telefooncentrale is aangepast, waardoor we beter bereikbaar zijn geworden.
6. Financiën
 Er lag tijdig een begroting 2017, waarbij momenteel het investeringsplan nog niet is
goedgekeurd. Dit, omdat er een masterplan dient te komen aangaande de
investeringen t.b.v. het techniek en groen onderwijs. Dit was in concept klaar.
 Er is een zichtbare autorisatie doorgevoerd van de betaalstaten met minimaal 2
handtekeningen.
 Exacte datum eerste indiensttreding vastleggen en hanteren. N.a.v. de overstap van
OSG naar Vizyr is men in 2015 begonnen met deze controleslag te maken. In 2016 is
dit afgerond.
 De directie en Raad van Beheer ontvangen drie maal per jaar een financiële
rapportage van het voorafgaande kwartaal.
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7. Tabel leerlingaantallen afgelopen jaren op 1 oktober:
Middels deze tabellen laten we zien hoe de leerlingenaantallen zich in de afgelopen jaren
hebben ontwikkeld. De datum 2012 is voor het praktijkonderwijs een belangrijke, omdat op
basis hiervan het macrobudget is vastgesteld.
2016
186

2015
171

2014
169

2013
152

2012
156

2011
149

11
Bestuursverslag 2016 Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o.

1.3 Continuïteitsparagraaf

Personele bezetting en leerlingaantallen, als basis voor meerjarenbegroting 2017-2021
In 2016 is er een nieuwe meerjarenbegroting opgesteld die m.u.v. het investeringsplan is
goedgekeurd. Onderdeel van de meerjaren begroting is de personele meerjaren begroting. Die wordt
vanuit schooljaren vertaald naar kalenderjaren. De FTE’s die zijn opgenomen in de meerjaren
personele begroting zijn op schooljaar. De meerjaren begroting bestrijkt de periode 2017-2021. In
onderstaande tabel zijn de leerlingenaantallen opgenomen (realisatie en prognose) op basis waarvan
de meerjaren begroting tot stand is gekomen.
De toekomstige verwachtingen t.a.v. de loonkosten ontwikkelen zich in relatie tot de beschikbare
personele middelen op basis van leerlingaantallen. Prognoses zijn momenteel moeilijk te maken.

Teldatum
Leerlingen (t-1)

1-10-2016

1-10-2017

186

190

1-10-2018
185

1-10-2019
175

1-10-2020
170

Bovenstaande leerling prognoses zijn gebaseerd op het aantal leerlingen dat we in de afgelopen 5
jaar gemiddeld in leerjaar 1 binnenkregen. Verder zijn de zittende leerlingen i.r.t. het schooljaar dat ze
18 jaar worden, meegeteld. Gezien de krimpregio en de wet op passend onderwijs gaan we er vanuit
dat de school zal gaan krimpen. Hoe fors deze krimp zal zijn, zullen we jaarlijks monitoren.
Op basis daarvan stellen we jaarlijks de meerjarenbegroting bij.
Strategische personeelsplanning
De strategische personeelsplanning staat in het teken van evenwicht in kwaliteit en kwantiteit
geïntegreerd in de balans tussen baten en personeelskosten. In 2016 zijn er twee nieuwe leerkrachten
en een directiesecretaresse in dienst genomen tevens zijn er twee personeelsleden uit dienst gegaan.
De verwachtingen t.a.v. de loonkosten ontwikkelen zich in relatie tot de beschikbare personele
middelen op basis van de leerlingaantallen. Prognoses zijn momenteel moeilijk te maken. Dit heeft
allerlei oorzaken. Praktijkonderwijs Roermond bevindt zich in Limburg in een krimpregio. Aan de hand
van de geprognotiseerde leerlingaantallen is er ook een formatieplan opgesteld (zie onderstaande
tabel):
Formatieplan 2017-2021
Leerling
prognose:
Prognose
Inzet fte:
Directie
Onderwijzend
personeel
Overige
Medewerkers
Bapo
verplichtingen

1-1-2017
186

1-1-2018
190

1-1-2019
185

1-1-2020
175

1-1-2021
170

27.52

27.52

26.52

26.52

25.52

1.90
21.51

1.90
21.51

1.90
20.51

1.90
20.51

1.90
19.51

3.06

3.06

3.06

3.06

3.06

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05
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Quotum wet en garantiebaan
Met de participatiewet is er een regeling voor mensen die een opstap nodig hebben naar de
arbeidsmarkt. Dat was geregeld in de Wet werk en bijstand (WWB), de wet sociale werkvoorziening
(Wsw) en wajong. Door de banenafspraak moeten er in de periode 2015-2017 voor mensen met een
arbeidsbeperking 5000 extra banen bijkomen. Voor organisaties waar meer dan 25 medewerkers in
dienst zijn geldt deze wet.
Meerjaren exploitatiebegroting 2017-2021:
De stichting Prakrijkonderwijs Roermond beschikt over de realisatie 2016, een vastgestelde begroting
2017 en een financiële meerjarenbegroting voor de jaren 2017 tot en met 2021. In onderstaande tabel
zijn de desbetreffende gegevens uit deze vastgestelde documenten opgenomen. De financiële
meerjarenbegroting zal elk jaar worden geactualiseerd.

Praktijkonderwijs Roermond
3. Baten
3.1 Rijksbijdragen

Jaarrekening
2016

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

Begroting
2021

2.361.976

2.405.271

2.450.936

2.393.754

2.279.426

2.222.160

3.2 Overige overh.bijdragen en

8.249

174.000

144.000

50.000

50.000

50.000

3.3 Coll‐,cursus‐,les‐en examen

‐

‐

‐

‐

‐

‐

3.4 Baten werk i.o.v. derden

‐

‐

‐

‐

‐

‐

3.5 Overige baten
totaal baten

111.449

18.000

18.000

17.500

17.500

17.500

2.481.674

2.597.271

2.612.936

2.461.254

2.346.926

2.289.660

1.700.638

2.105.523

2.122.467

1.939.077

1.833.978

1.787.955

4. Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen

110.693

125.026

132.262

144.122

143.685

152.744

4.3 Huisvestingslasten

257.998

159.900

159.900

159.900

159.900

159.900

4.4 Overige lasten

269.959

203.010

195.050

192.000

181.900

164.850

2.339.288

2.593.459

2.609.679

2.435.099

2.319.463

2.265.449

142.386

3.812

3.257

26.155

27.463

24.211

12.292

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

154.678

3.812

3.257

26.155

27.463

24.211

totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo financiële bedrijfsvoering
Saldo buitengewone baten en
Netto resultaat

Toelichting op de meerjaren exploitatiebegroting:
De rijksbijdragen zijn berekend aan de hand van prognose telling leerlingen zoals boven reeds
aangegeven.
De overige overheidsbijdragen zijn gebaseerd op de arrangementsgelden die worden ontvangen door
het SWV en de ESF subsidie die wordt aangevraagd bij de gemeente Roermond.
De rest van de overige baten zijn over de jaren heen gelijk gehouden.
Bij de personele lasten is rekening gehouden met het natuurlijk verloop van personeel voor zover nu
bekend. Het gaat om personeelsleden die aangegeven hebben met keuzepensioen te willen gaan en
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op basis van de AOW-gerechtigde leeftijd met ontslag gaan. Bij een aantal functionarissen is rekening
gehouden met herbezetting van de formatieplaats.
In de nieuwe cao VO bestaat de mogelijkheid om 50 uur op jaarbasis te sparen. Er kan dan wellicht
sprake zijn van herbezetting. Vooralsnog is hiervan uitgegaan, dit betekent concreet een herbezetting
van 0,5 fte.
De afschrijvingskosten stijgen, uitgaande van de onder genoemde begrote investeringen. Het
uitstellen of laten vervallen van geplande investeringen zal een positief effect op het resultaat hebben.
Indien er meer geïnvesteerd zal worden dan begroot, zullen de afschrijvingskosten de begroting
overschrijden.
De huisvestigingslasten zijn voor de komende jaren gelijk gehouden.
De overige lasten dalen naar de toekomst licht, dit wordt veroorzaakt doordat in deze
meerjarenbegroting ervan uit is gegaan dat de lasten voor deskundigheidsadvies zullen dalen.

Meerjaren balansprognose 2017-2021:

Praktijkonderwijs Roermond

Jaarrekening
2016

Begroting

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Begroting

2020

2021

1. Activa
1.1 Immateriële vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa
Vaste activa
1.4 Voorraden
1.5 Vorderingen
1.6 Effecten

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1.852.413

2.052.387

2.230.125

2.482.003

2.358.318

2.345.574

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1.852.413

2.052.387

2.230.125

2.482.003

2.358.318

2.345.574

‐

‐

‐

‐

‐

‐

13.038

13.038

13.038

13.038

13.038

13.038

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1.7 Liquide middelen

2.046.452

1.814.514

1.657.468

1.415.316

1.591.176

1.655.181

Vlottende activa

2.059.490

1.827.552

1.670.506

1.428.354

1.604.214

1.668.219

Totale Activa

3.911.903

3.879.939

3.900.631

3.910.357

3.962.532

4.013.793

3.232.066

3.235.878

3.239.135

3.265.290

3.292.753

3.316.964

492.221

456.445

473.880

457.451

482.163

509.213

2. Passiva
2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2.4 Kortlopende schulden

187.616

187.616

187.616

187.616

187.616

187.616

3.911.903

3.879.939

3.900.631

3.910.357

3.962.532

4.013.793

Totale Passiva
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Op basis van bovenstaande balans resultaten zijn onderstaande kengetallen berekend.
Praktijkonderwijs
Roermond
Financiële
kengetallen
kapitalisatiefactor
solvabiliteit 1
solvabiliteit 2
Liquiditeit (current
ratio)
rentabiliteit

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

91%
83%
95%
11,0

78%
83%
95%
9,7

70%
83%
95%
8,9

72%
84%
95%
7,6

81%
83%
95%
8,6

86%
83%
95%
8,9

6,2%

0,1%

0,1%

1,1%

1,2%

1,1%

Toelichting op de meerjaren balans
De boekwaarde van de materiële vaste activa is voor de komende jaren bepaald aan de hand van het
onderstaande investeringsplan.
Investeringsplan
Investering
Prowisebord
Prowiseborden
Laptops en pc’s
PC’s
Prowiseborden
Beveiligingscamera’s
Technieklokaal
Technieklokaal
UV lokaal
Technieklokaal
Huishoudkundelokaal
Meubilair lokalen boven
Catering lokaal

Bedrag
5.000,-10.000,-46.000,-20.000,-30.000,-30.000,-300.000,-100.000,-20.000,-200.000,-50.000,-100.000,-80.000,--

wanneer
2017
2018
2019
2020
2021
2021
2017
2018
2017
2018
2019
2019
2021

De vorderingen zijn gelijk gehouden aan de stand ultimo 2016. Het betreft een momentopname.
De stand van de liquide middelen is bepaald aan de hand van de investeringen in het hierboven
vermelde investeringsplan, de uitgaven vanuit het meerjaren onderhoudsplan en de begrote
resultaten, gecorrigeerd met afschrijvingen en dotaties.
De mutatie op het eigen vermogen betreft de begrote resultaten.
Mutaties in de voorzieningen is berekend aan de hand van het meerjaren onderhoudsplan, de
uitgaven met betrekking tot jubilea plus de verwachte dotaties.

De kortlopende schulden zijn gelijk gehouden aan de verwachte stand per ultimo 2016, wederom
betreft het een moment opname.
In 2016 is een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Over een langere periode (2017-2041) is
bekeken welk bedrag benodigd is voor het uitvoeren van de onderhoudsactiviteiten aan binnen- en
buitenkant. In deze begroting is daarom rekening gehouden met een jaarlijks bedrag wat gedoteerd
wordt aan de voorziening onderhoud.
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Rapportage risicobeheersing en controle systeem
In 2014 is de school begonnen om een toekomstgerichte planning & control cyclus verder vorm en
inhoud te geven. Als onderdeel hiervan krijgt ook het interne risicobeheersingssysteem steeds verder
gestalte. In 2015 is er door BMC een nieuwe risicoanalyse gemaakt. Deze risicoanalyse heeft een
tweeledig doel : om de minimaal noodzakelijke buffer te bepalen en als bouwsteen voor de
onderbouwing van het planmatig en verantwoord omlaag brengen van de kapitalisatiefactor. De RvB
heeft 1 miljoen euro als voorlopige buffer vastgesteld.
Tevens is er in 2016 een inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld.
Binnen de huidige organisatiestructuur en beleidscyclus vormen de onderdelen van planning en
control (het schoolplan – jaarplan – begroting – managementrapportages – meerjarenbegrotingenjaarverslag) belangrijke instrumenten voor de interne beheersing van de organisatie. De stichting
werkt met een aantal managementtools binnen de planning & control cyclus, waarmee de beoogde
formatieve, personele en financiële doelen gemonitord worden. Voor aanvang van het kalenderjaar
wordt een financiële kalenderjaarbegroting opgesteld, waarin de doelstellingen financieel zijn vertaald.
Tevens wordt de integrale meerjarenbegroting jaarlijks geactualiseerd op basis van herziene
investerings-, meerjaren onderhouds- en meerjaren formatieve en materiële plannen. Voor aanvang
van het schooljaar wordt een formatieplan opgesteld.
De Stichting maakt in de planning & control cyclus gebruik van tussentijdse rapportages. Per kwartaal
wordt een financiële managementrapportage opgesteld. Hierin wordt verantwoording afgelegd aan de
raad van beheer over de gerealiseerde baten en lasten versus de vastgestelde begroting.

Beschrijving belangrijkste risico’s en onzekerheden
Risico’s ten aanzien van het aantal leerlingen
De ontwikkeling van het aantal aangemelde leerlingen is een onzekere en moeilijk te beïnvloeden
factor en blijft een continu aandachtspunt. Het is immers de basis voor de lumpsumbekostiging.

Risico’s ten aanzien van het personeel/kwaliteit van het onderwijs
Beleid ziekteverzuim en het streven voor het ziekteverzuim voor de komende jaren.
Jaar
Verzuimpercentage
Meldingsfrequentie

2016
Instelling Landelijk
16.71%
n.n.b.
1.55
n.n.b.

2015
Instelling Landelijk
8.4%
4.9%
1.6
1.6

2014
Instelling Landelijk
5.6%
4.9%
0.9
1.6

2013
Instelling Landelijk
4.09%
5.89%
0.17
1.36

Het ziekteverzuim is in 2016 fors gestegen. In 2015 was hier ook al een stijging waarneembaar. Er
waren in 2016 veel langdurig zieken. Er waren vijf langdurig zieken, waarvan twee langer dan 1 jaar
ziek in 2016. Hoewel zwangerschap geen ziekte is, telt dit wel mee in de ziekteverzuimcijfers. Eén
medewerker was in 2016 met zwangerschapsverlof. 80% van de langdurig zieken waren puur fysiek
medisch van aard en niet werk gerelateerd. Er waren in 2016 twee arbeidsconflicten: deze
medewerkers hebben zich ziek gemeld. Hierop is in één van de gevallen mediation ingezet. Het
andere is een juridisch traject, dat momenteel nog loopt.
De meldingsfrequentie voor het ziekteverzuim is stabiel gebleven t.o.v. van 2015 en is voor 2015 gelijk
aan het landelijk gemiddelde voor VO.
Momenteel zijn er nog twee medewerkers medisch langdurig ziek en loopt het juridische conflict nog
met één medewerker nog. Streven is om het ziekteverzuimpercentage de komende jaren weer rond
de 5% te krijgen. Zodoende is het beleid rondom ziekteverzuim halverwege 2016 aangepast. Zo is er
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een overstap gemaakt van de bedrijfsarts dhr. Van der Mijl naar de bedrijfsarts Swerts &Vissers.
Medewerkers die zich drie keer in een jaar ziekmelden worden uitgenodigd voor een gesprek door de
directeur-bestuurder. Desgewenst wordt de bedrijfsarts ingeschakeld om te proberen te voorkomen
dat medewerkers langdurig uit zouden kunnen gaan vallen.

B Overige rapportages
Rapportage Raad van Beheer
De Raad van Beheer (RvB) verantwoordt in haar hoofdstuk in het jaarverslag haar werkzaamheden
gedurende het verslagjaar. Als belangrijk onderdeel van borging van kwaliteit en continuïteit heeft de
RvB in 2016 een aantal zaken ter hand genomen. Dit alles is op basis van de code Good Governance
van de VO-Raad.
Een keer per jaar vergadert een deel van de RvB met de MR. In 2016 stond dit vooral in het teken van
het volgen van het functioneren van de directeur/bestuurder. Daarnaast bezoeken leden van de RvB
op gezette tijden de schoollocatie en wonen ze activiteiten bij. Ook dit stelt de leden van de RvB in
staat om haar rol als toezichthoudend Raad van Beheer beter te vervullen. In het kader van de Wet
Versterking Bestuurskracht , ingaande 2e helft 2016, dient er 2 keer per jaar een overleg plaats te
vinden tussen de Raad van Beheer en de MR. Vanaf het volgend jaar zullen deze overleggen
structureel 2 keer per jaar worden ingepland.
Om haar eigen kwaliteit te borgen heeft de Raad van Beheer in 2016 besloten haar functioneren te
evalueren in het eerste kwartaal van 2017.
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C. Indicatoren
1.4 Stakeholders inclusief het samenwerkingsverband
Praktijkonderwijs Roermond voert een actief beleid om haar imago beter voor het voetlicht te brengen.
Het imago is tweeledig. Professionals die met ons samenwerken zijn zeer gecharmeerd van de wijze
waarop wij ons onderwijs en de zorg aanpakken. Toch heeft de school van oudsher in de volksmond
een moeizaam imago. Voor het grootste deel komt dit door het type onderwijs dat we aanbieden en
het beeld dat leeft dat er geen diploma behaald kan worden. Kortom: je zou aan deze school niets
hebben. Tegelijkertijd zien we dat, wanneer jongeren eenmaal hier op school zitten, ouders ervaren
dat de sfeer goed is en overwegend tevreden zijn dat hun kind hier op school zit.
Daarom wil Praktijkonderwijs Roermond actief op pad en acties ondernemen.
De volgende acties en contacten waren het belangrijkst in 2016:










Leerlingen en ouders/ verzorgers (leerling raad, oudergeleding MR, oudergeleding OPR)
Medewerkers
Raad van beheer
Samenwerking met Leerplicht, Schoolmaatschappelijk werk, Mutsaertsstichting, CJG,
Samenwerking in de regio met PO, VO, MBO, VSO, SBO
Samenwerking met diverse gemeentes o.a. Gemeente Roermond
Actieve samenwerking met andere maatschappelijke organisaties: VVV-project, ISK (ieder
kind kan sporten), Special Heroes
Stagebedrijven in de regio
SWV 31.02

1.5 Klachtenafhandeling
Veruit de meeste problemen c.q. klachten die er binnen Praktijkonderwijs Roermond voorkomen,
kunnen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze
worden afgehandeld.
In die gevallen waar dat niet mogelijk is, kan men een beroep doen op de zogenaamde
klachtenregeling.
We kennen een extern onafhankelijke vertrouwenspersoon. In 2015 werd daar geen vraag
neergelegd.
Verder kennen wij een interne klachtencommissie en twee vertrouwenspersonen voor de leerlingen.
In 2016 is er één klacht geweest, die door de directeur met de ouders en leerling in kwestie naar
tevredenheid is opgelost. Hierdoor was het inschakelen van de klachtencommissie en MR niet nodig.
De MR is overigens wel geïnformeerd over de klacht. In verband met privacy van de betrokken
medewerker is dit alleen op hoofdlijnen met de voorzitter van de MR besproken.
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2 Goed bestuur, verantwoording en toezicht
2.1 Verslag Raad van Beheer
Doel
De Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o. kent een bestuur dat werkt volgens het Raad van
Beheer model. Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur (Raad van Beheer) en een uitvoerend
bestuur (Directeur/Bestuurder) en vormt als geheel het bevoegd gezag in de zin van
(onderwijs)wetgeving.
De Raad van Beheer houdt deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht op de verwezenlijking van
grondslagen en doelstellingen van de Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o.
Hierbij toetst de Raad van Beheer in het bijzonder of de statuten en de daarmee verbonden
reglementen, de wettelijke verplichtingen en de code Goed Bestuur VO worden nageleefd. Het leidend
beginsel hierbij is het bewaken van de maatschappelijke norm: handelt de Directeur/Bestuurder in
overeenstemming met het maatschappelijk belang? Centraal daarbij staat telkens de vraag: is dit goed
voor de kinderen nu en in de toekomst?
De Raad van Beheer is zich ervan bewust dat de samenleving verwacht dat zij vanuit die gedachte
toezicht houdt. De Raad is zich ervan doordrongen dat de samenleving mag verwachten dat zij zich
naar beste vermogen aan deze taak zal kwijten.
Aanpak
De Raad van Beheer handelt op basis van de bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten, de
daarop gebaseerde documenten en de volgende onderscheiden verantwoordelijkheidsgebieden:
* toezicht op de strategische doelstellingen,
* toezicht op de prestaties,
* werkgeversrol en klankbord,
* regelingen van besturing,
* bestuurlijke goedkeuringen
* eigen werkzaamheden (o.a. aanwijzen registeraccountant).
Bezoldiging van Raad van Beheer
De directeur/bestuurder ontvangt een fulltime salaris conform CAO VO. Op datum 1 augustus
2016 was dit schaal 14, trede 9. De leden van Raad van Beheer ontvangen geen vergoeding. Uitleg
over topsalarissen en daarboven is hierop dan ook niet van toepassing.
Aan de hand van deze verantwoordelijkheidsgebieden brengt de Raad van Beheer zijn verslag uit
over 2016.
Algemeen
In 2016 bestond de Raad van Beheer uit:
Dhr. P.A. Zentjens: Voorzitter
Dhr. H.T.H. Van Dael: Vice-voorzitter
Dhr. R.C.M.N. Stevens: Lid
Mevr. E.J.M. Boogaard-Derix: Lid
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Dhr. Drs. G.H.C. Frische: Lid
Resultaat 2016:
1. Toezicht op de strategische doelstellingen:


Het Koersplan 2014-2018, in 2013 goedgekeurd, werd door de Raad van Beheer gemonitord.

2. Toezicht op de prestaties:


De Raad van Beheer baseert zijn toezichthoudende rol op informatie die grotendeels
afkomstig is uit de door de directeur/bestuurder voorbereide stukken en op informatie welke
door externen wordt aangeleverd.

2.1 Interne informatie:






Financiële kwartaalrapportages inclusief mogelijke risico's, evenals de realisatie van de in de
jaarplannen gestelde doelen.
Interne en externe verantwoording met betrekking tot onderwijstijd, de kwaliteit van onderwijs,
examinering en organisatie.
HRM thema's.
PR.
Huisvestingsaangelegenheden.

Daar waar nodig waren de stukken voorzien van een oplegger.
2.2 Externe informatie:






Rapportages van de Inspectie van het Onderwijs.
Beleidsbrieven van het Ministerie van OCW.
Accountantscontrole jaarrekening.
Informerend overleg met de MR.
Informatie uit de werkomgeving.

Alle vergaderingen hebben plaatsgevonden op de locatie Heinsbergerweg 192 te Roermond.
In de rol van toezichthouder heeft de Raad van Beheer zich actief beziggehouden met de volgende
vraagstukken:






Toekomstige ontwikkelingen binnen en buiten het Praktijkonderwijs en de consequenties voor
met name personeelsbestand, financiën en huisvesting. Gedegen afwegingen van risico's en
mogelijkheden op middellange- en lange termijn.
Kwaliteit van onderwijs en met name de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt.
Optimaal beheren van de financiële middelen en de gerelateerde risico's ten aanzien van het
primaire proces.
Het verder ontwikkelen en definitief maken van een toezichtkader.

3. Werkgeversrol en klankbord
Met de directeur/bestuurder is een Functioneringsgesprek en een Planningsgesprek gevoerd en er
zijn ontwikkelafspraken gemaakt.
Voor het te ontwikkelen toezichtkader is een definitief model "Target afspraken" gemaakt. In 2016 is
dit verder ontwikkeld.
De Raad van Beheer heeft in het verslagjaar formeel en informeel als klankbord gefungeerd voor de
directeur/bestuurder onder meer voor het onderwijs, HRM, financiën, materiële en bestuurlijke zaken.
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4. Regeling van de besturing
Tijdens het verslagjaar hebben zich geen inhoudelijke wijzigingen voorgedaan in statuten en/of
reglementen die doorwerken in de wijze van de besturing van de organisatie.
De Raad van Beheer werkt vanaf 2015 met een remuneratie en een Treasury commissie.
In 2015 is tevens vastgelegd wie voor welk gebied klankbord is: met name op het gebied van
financiën, materieel, HRM, onderwijs, SWV, Treasury, remuneratie en bestuur.
In 2016 heeft er een update plaatsgevonden.
5. Bestuurlijke goedkeuringen/besluiten:
1. Govers Onderwijs Accountants is d.d. 08-12-2016 benoemd tot accountant voor de controle
van de jaarrekening en bekostigingsgegevens van Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o.
2. De beleidsrijke meerjarenbegroting 2017-2021 wordt goedgekeurd door de Raad van Beheer
d.d. 08-12-2016, met uitzondering van het investeringsplan.
3. Voor de huidige bestuursvacature wordt besloten om de huidige profielschets te hanteren. De
Benoemingsadviescommissie is benoemd d.d. 08-12-2016.
4. De heer R. Stevens vervangt de heer T. van Dael als lid van de Raad van Toezicht van het
Samenwerkingsverband V.O. d.d. 08-12-2016.
5. Besluit tot vaststelling verslag 2 december 2015 d.d. 14-04-2016.
6. Besluit tot goedkeuring voor inzet advocaat m.b.t. faillissement OSG d.d. 14-04-2016.
7. Besluit tot handhaven huidig beleid treasury commissie d.d. 14-04-2016.
8. Besluit tot goedkeuring jaarverslag 2015 d.d. 16-06-2016.
9. Besluit tot vaststelling verslag 14 april 2016 d.d. 16-06-2016.
10. Besluit tot vaststelling verslag 16 juni 2016 d.d. 06-10-2016.
11. Aanstellen projectleider bouw d.d. 06-10-2016.
6. Eigen werkzaamheden








De Raad van Beheer heeft in 2016 vier maal vergaderd en dit in het bijzijn van de
directeur/bestuurder. Er heeft één vergadering plaatsgevonden met als thema Good
Governance met als thema kwaliteit en veiligheid. De besluiten die hier genomen zijn staan
vermeld bij punt 5. Ook heeft er een vergadering plaatsgevonden met de directie en een met
de MR aangaande de sturing van de organisatie. Samen met Directie en MR is de presentatie
van het project “Herziening Techniek en Groen’ bijgewoond.
Het rooster van aftreden is besproken. De heer T. van Dael was aftredend.
Er is een Benoemingsadviescommissie (BAC) benoemd. Werving voor een nieuw lid zal
plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2017.
De jaarrekening is met de accountant besproken.
Verdere beeldvorming heeft plaatsgevonden tijdens open dagen, nieuwjaarsbijeenkomst en
bezoek aan het restaurant.
De leden zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs Instellingen VTOI.
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2.2 Medezeggenschap
MR Agenda 2015-2016
Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden bestaande uit een personeels- en een
oudergeleding. School specifieke beleidszaken worden hier besproken. Afhankelijk van het onderwerp
wordt de medezeggenschapsraad gevraagd om instemming, advies of worden zij geïnformeerd.
In 2016 waren 5 ouders lid van de MR en 5 personeelsleden lid van de MR.
In 2016 zijn de volgende documenten aangeboden ter advies c.q. instemming of ter informatie:



















Protocollen op het gebied van pesten, sociale media en ICT, seksuele intimidatie, de
algemene gedrags- en integriteitscode, het privacyreglement, de klokkenluiders- en
klachtenregeling en het handelingsprotocol bij grensoverschrijdend gedrag.
Vakantierooster 2016-2017.
Begroting 2017-2021.
Scholingsplan 2016-2017.
Inzetplan 2016-2017.
Bestuursverslag 2015.
RI&E Arbo Veiligheid (o.a. bedrijfsongeval RAP).
Transitieplan.
Jaartaakbeleid.
Rooster van aftreden, als ook de grootte van de MR.
Aanpassing functiebouwwerk: functie directiesecretaresse toegevoegd en ingevuld.
Risico analyse BMC.
Sponsoring busje.
Beleid t.a.v. werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen van het personeel.
De voorzitter van de MR is in kennis gesteld van een klacht die is binnengekomen over een
docent. Door bevoegd gezag is hoor en wederhoor toegepast. De klacht is gegrond verklaard
en er is een oplossing gevonden die door de klager geaccepteerd is (de leerling heeft een
nieuwe mentor toegewezen gekregen). In verband met privacy van de betrokkenen is dit niet
verder in de gehele MR besproken.
Betrokken bij selectieprocedure LC, inmiddels 3.4 fte benoemd.

Tenslotte
We zijn een school in opbouw, er wordt vernieuwd en uitgeprobeerd. De MR wil graag een
constructieve rol hierin nemen in het belang van goed onderwijs voor onze leerlingen. Dit alles in goed
overleg met ouders, personeel en directie. Soms pakken zaken niet zo uit als verwacht, dan betekent
dit evalueren, herzien en aanpassen. De leden van de MR hopen dat we iedereen hierin meenemen
en we staan altijd open voor advies en feedback van onze aanpak.
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2.3 Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband 31.02
Vanuit Praktijkonderwijs Roermond is er nauwe betrokkenheid binnen het Samenwerkingsverband
31.02. Ook op het gebied van medezeggenschap. Binnen de Ondersteuningsplanraad (OPR) is vanaf
2014 een medewerker als toehorend lid aanwezig in de rol van secretaris. Een ouder is vanaf 2014 lid
van de OPR.
In 2016 heeft de OPR instemming of advies verleend dan wel informatie ontvangen over:















Ondersteuningsplan.
Governance Raad van Toezicht.
LWOO/PRO procedures t.a.v. toelaatbaarheidsverklaringen (TLV).
Inspectiebezoek.
Beleidsrijke verdelen van middelen/zelfevaluatie van scholen.
Inventarisatie arrangementen.
Ambulante begeleiding.
Risicoparagraaf meerjarenbegroting/ vraag naar kwartaalrapportages.
Jaarverslag 2015: staat van baten en lasten.
Controle op besteding van zorggeleden door individuele scholen, hoe krijgen we meer
informatie van de scholen, belang van voldoende leden in de OPR.
Jaarplan/jaarcijfers.
OPDC/ OPDA.
Educatief partnerschap, werven van ouders die willen meedenken.
Omzetten van begroting van schooljaar naar kalenderjaar.

2.4 Leerlingraad
Praktijkonderwijs hecht ook veel waarde aan het meedenken van leerlingen bij het inrichten van het
onderwijs. Daartoe heeft Praktijkonderwijs Roermond een leerlingraad. Van elk leerjaar is minstens
één vertegenwoordiger lid van de leerlingraad. De leerlingraad denkt mee, praat mee en doet
voorstellen over zaken die van belang zijn voor de leerlingen.
In 2016 zijn de volgende onderwerpen aanbod gekomen:






Goedkeuren statuten van de leerlingraad.
Renovatie leerlingkantine.
Gebruik van wifi en telefoons in de klas.
Pestprotocollen en hoe vinden de leerlingen dat we hier mee omgaan?
Schoolreisje.
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Hoofdstuk 3 Onderwijs
3.1 Inleiding
In 2016 werd er op alle fronten hard gewerkt aan de onderwijsinnovatie. Binnen alle vakken en
profielen was en is er aandacht voor de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn. Mn. binnen de
vakken van taal en rekenen en de werkgroep techniek en groen was hier volop aandacht voor. Verder
werd er volop aandacht besteedt aan het uitvoering geven van het ondersteuningsprofiel.
3.2 Kwaliteit
Kwaliteitszorg is van groot belang voor Praktijkonderwijs Roermond. Laten zien waar de school voor
staat, welke resultaten worden geboekt en deze ook laten zien aan de wereld buiten de school.
Praktijkonderwijs Roermond neemt deel aan het instrument Vensters voor Verantwoording. Hier laat
Praktijkonderwijs Roermond zien hoe de resultaten zijn op de belangrijkste standaarden. Er wordt
horizontale en verticale verantwoording afgelegd. Via Scholen op de Kaart staan zaken vermeld die
betrekking hebben op cijfers op het gebied van waardering, bedrijfsvoering, uitstroom van leerlingen
en hun bestendigheid.
Om de twee schooljaren neemt Praktijkonderwijs Roermond een enquête af onder een van de
Stakeholders. Het ene jaar ouders, het andere jaar contacten met externen en bedrijven. Vanaf 20152016 wordt dit jaarlijks bij leerlingen af genomen, dit omdat de sociale veiligheid in kaart gebracht
dient te worden.
3.3 Toezicht Inspectie van Onderwijs
In 2013 heeft de inspectie, op basis van het onderzoek in juni 2012, een basisarrangement toegekend
voor het Praktijkonderwijs Roermond. Dientengevolge is er geen inspectiebezoek geweest in 2016.
3.4 Examinering: opbrengsten en bestendigheid
Praktijkonderwijs is in de meeste gevallen eindonderwijs. Dit betekent dat het rechtstreeks toe leidt
naar de arbeidsmarkt. Om uit te stromen naar de arbeidsmarkt zal men over het algemeen moeten
beschikken over een startkwalificatie. Met het getuigschrift Praktijkonderwijs voldoen onze leerlingen
aan deze kwalificatieplicht, ze worden ervan vrijgesteld.
Praktijkonderwijs Roermond stimuleert leerlingen om zoveel mogelijk branchecertificaten te behalen.
Dit heeft een civiel effect en dit vergroot de kans op de arbeidsmarkt. Gedurende de schoolloopbaan
(dus niet alleen in het examenjaar) worden leerlingen in de gelegenheid gesteld dergelijke certificaten
te behalen.
In 2015-2016 waren dit de resultaten.
Certificaat
Heftruck certificaat
Basismodule algemene schoonmaak
Vakdiploma horeca assistent (vergelijkbaar niv 1
MBO)
Werken in de keuken (catering certificaat)
Werken in de textiel
Werken in de winkel
EHBO
Zwemdiploma a of b
VCA
fietsverkeersdiploma
Behaald getuigschrift praktijkonderwijs (de
schoolverlaters)

Aantal leerlingen dat het behaalde
8
7
6
7
7
5
17
2
3
43
25

Na afronding van het praktijkonderwijs zijn er voor de leerlingen de volgende mogelijkheden:
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Uitsstroom 2013‐20014 na 2 jaar
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3.7 Tevredenheid
Praktijkonderwijs Roermond meet tweejaarlijks haar tevredenheid onder leerlingen/ouders en
verzorgers en tweejaarlijks meet zij dit bij haar Stakeholders en partners. De sociale veiligheid zal met
ingang van 2015-2016 jaarlijks onder de leerlingen gemeten worden.
3.7.1 Tevredenheid leerlingen/ ouders en verzorgers
In voorjaar 2017 is voor de leerlingen en ouders/verzorgers de enquête afgenomen over de
tevredenheid. Sinds 2014-2015 nemen we deze enquête jaarlijks bij de leerlingen af. M.n. om de
sociale veiligheid van leerlingen goed te monitoren. Van ouders nemen we deze enquête eens in de
twee jaar af.
In onderstaande tabel staan de scores afgezet tegen het landelijk gemiddelde van de afgelopen jaren.
jaartal
doelgroep

2014-2015
landelijk

Praktijkonderwijs
Roermond

2015-2016
landelijk

Praktijkonderwijs
Roermond

Leerling
3.22
3.16
3.22
3.22
tevredenheid
Leerling
3.23
3.08
3.23
3.13
sociale
veiligheid
Ouder
3.31
3.28
3.32
n.a.
tevredenheid
De scores zijn te geven van 1 tot 5. De normwaarde ligt op 3.

2016-2017
landelijk

Praktijkonderwijs
Roermond

3.24

3.13

3.27

3.05

3.32

3.39

Over het algemeen kunnen we concluderen dat zowel de leerlingen als de ouders tevreden zijn over
de kwaliteit van onze school. Ook voelen de leerlingen zich veilig op onze school. Een aantal
verbeterpunten zijn er zeker ook te noemen. Zo geven leerlingen bij de sociale veiligheid aan dat
wanneer zij gepest worden, zij niet altijd de indruk hebben dat leraren hier wat aan doen. Tevens
geven de leerlingen aan dat ze niet mogen meepraten bij belangrijke beslissingen. En hebben ze niet
altijd het idee dat ze bij hun mentor terecht kunnen. Leerlingen zijn vooral tevreden over hun eigen
leeropbrengsten t.b.v. wonen, werken, vrije tijdsbesteding en goed burgerschap.
Ouders geven als verbeterpunt aan dat ze het idee hebben dat hun zoon of dochter niet altijd
opdrachten meekrijgen naar de stage. Ouders zijn vooral tevreden over de begeleiding van de
persoonlijk mentor, de wijze waarop zij door school geïnformeerd worden over de ontwikkeling van
hun kind en de manier waarop er les gegeven wordt.
3.7.2 Tevredenheid / betrokkenheid bedrijfsleven en externe contacten enquête uit 2016
In het voorjaar van 2016 is voor de stagebedrijven en de partners in de omgeving de PROZO enquête
afgenomen. Eens in de twee jaar neemt Praktijkonderwijs Roermond deze enquête bij de
stagebedrijven en partners in de omgeving af.
Zowel bij de stagebedrijven als de partners in de omgeving komen de uitslagen van de enquêtes
overeen met de landelijke cijfers. Beide groepen zijn in de afgelopen twee jaar zichtbaar tevredener
geworden over onze kwaliteit.
De scores zijn goed te noemen. Positief scoren: De school komt haar afspraken na. Het overleg met
school loopt soepel. De school neemt mijn opmerkingen serieus. T.o.v. de enquête van 2014 zijn de
stagebedrijven in 2016 zichtbaarder tevreden over de stageopdrachten die meegaan naar het
stagebedrijf.
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In onderstaande tabel staan de scores afgezet tegen het landelijk gemiddelde van de afgelopen jaren.
2013-2014
Landelijk

Praktijkonderwijs
Roermond
3.39

2015-2016
Landelijk

partners in de
3.55
3.58
omgeving
stagebedrijven
3.37
3.35
3.40
De scores zijn te geven van 1 tot 5. De normwaarde ligt op 3.

Praktijkonderwijs
Roermond
3.58
3.41

3.8 Stage
Stage is een van de belangrijkste pijlers van ons onderwijs. De school zet daarom 1,8 fte aan
personeel in om de stages te acquireren en te begeleiden met als doel om uiteindelijk ook te
bemiddelen naar (een traject naar) werk.
De opbouw van de stage ziet er als volgt uit. Vanaf het 15e levensjaar gaat de leerling 1 dag per week
stage lopen opbouwend tot 3 dagen per week in het laatste schooljaar. De stages zijn vanaf
schooljaar 2014-2015 meer gekoppeld aan arbeidsmarktprofielen die de leerlingen kiezen, waardoor
de stage meer inhoud krijgt richting arbeidsmarkt. Het stage opdrachtenboek is momenteel verbeterd
en meer afgestemd op het gekozen profiel op school. Voor Techniek en Groen onderwijs dient dit nog
te verbeteren.
Leerlingen kiezen momenteel veel voor werken in de detailhandel, horeca en zorg. Er is in 2016
minder gekozen voor techniek en groen.
Het bemiddelen naar stage lukt in 2016 goed. Het bemiddelen naar werk wordt in 2016 intensiever
door de krapte op de arbeidsmarkt. De school neemt in 2016 actief deel aan overleg met de
arbeidsmarktregio Roermond om samen het beleid hiermee vorm te gaan geven. Praktijkonderwijs
Roermond neemt actief deel aan diverse gemeentelijke overleggen zoals uitstroomoverleg en de
actietafel kwetsbare jongeren werkt goed samen met de klantmanagers.
3.9 ESF
In 2014 is een ESF aanvraag via de gemeente Roermond ingediend met startdatum 1 november
2014. Het project heet actieve inclusie van kwetsbare jongeren in Midden-Limburg. De
projectuitvoering is in handen van Funding, waarbij Aavas de projectadministratie voor de school
verzorgt. De looptijd is afgerond op 31 oktober 2016. Inkomsten voor dit project hebben in 2016
plaatsgevonden te weten de helft van het totale bedrag: 94.000,--. Tevens zijn er uitgaven geweest
richting Aavas en een externe ondersteuner om het project te monitoren. De beschikking is in maart
2015 afgegeven. In februari 2017 wordt de eindafrekening van dit project verwacht.
In de arbeidsmarktregio Midden-Limburg gaan de scholen voor Praktijkonderwijs en Voortgezet
Speciaal onderwijs samenwerken om leerlingen voor te bereiden op een duurzame plek op de
arbeidsmarkt. Deelnemende scholen zijn Praktijkonderwijs Roermond, Herman Broerenschool, De
Maaskei en Het Kwadrant.
De voorgenomen samenwerking tussen de praktijkscholen en VSO scholen uit onze
arbeidsmarktregio is een eerste stap naar een integraal beleid. Met deze subsidieaanvraag zetten we
in op het versterken van de bestaande structuur en voorzieningen voor jongeren. De activiteiten
waarop wordt ingezet zijn stage en werkplekleren, branchecursussen en het leerwerkbedrijf.
Door extra begeleiding bij de hierboven genoemde activiteiten krijgen leerlingen met een grotere
afstand op de arbeidsmarkt een betere kans op werk of een vervolgopleiding. We voorkomen
vroegtijdig schoolverlaten en de jongeren worden beter voorbereid op de arbeidsmarktgerichte
beroepskeuze. Waar mogelijk behalen jongeren een (deel)certificaat gericht op een specifiek beroep.
In 2016 is een vervolg ESF traject aangevraagd voor de periode van 2017 en 2018.
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Hoofdstuk 4 Personeel
4.1 Evenwicht tussen kwantiteit en kwaliteit
4.2 Professionele medewerkers
Gesprekscyclus
In 2016 is een vervolg gegeven aan het nieuwe personeelsbeleid op het gebied van de
gesprekscyclus. Het beleid moet nog uitgeschreven worden, maar wordt op de hoofdlijnen gedragen
door MR en team. In het najaar van 2016 is met al het Onderwijzend Personeel een jaarlijks
planningsgesprek geweest. Daarin hebben de docenten aangegeven aan welke SBL competenties zij
dit schooljaar gaan werken en hoe zij dit doen. Vanaf het voorjaar 2016 is deze cyclus gecontinueerd
met het jaarlijks functioneringsgesprek en een jaarlijks jaartaakgesprek. Daar waar iemand een
tijdelijke benoeming heeft, zal tevens een beoordelingsgesprek plaatsvinden. Het Onderwijs
Ondersteunend Personeel heeft jaarlijks functioneringsgesprekken.
Lerarenregister
Aan alle docenten is uitgelegd dat zij zich uiterlijk in 2017 dienen te laten registreren in het
lerarenregister. Dit was een doel vanuit het schoolplan 2014-2018. Door de politieke discussie die
hiermee landelijk is ontstaan, is binnen de directie besloten hier vooralsnog niet langer op te sturen.
Eerst moet landelijk duidelijk worden of het register nu wel of niet verplicht gaat zijn.
Functiemix
In 2016 heeft opnieuw een sollicitatieprocedure t.b.v. de functiemix plaatsgevonden. De directeur is
samen met de MR in overleg gegaan om dit traject weer op te pakken.
Vanaf 1-8-2016 is 3.4 fte benoemd in LC.
Scholing en deskundigheidsbevordering
In 2016 hebben diverse scholingen plaatsgevonden. Zowel op individueel als op teamniveau.





BHV.
Handelingsgericht werken.
Intervisie.
Diverse scholingen van individuele collega’s afgestemd binnen het planningsgesprek en
gekoppeld aan het schoolplan 2014-2018. Te denken valt aan: (bijscholing) cursussen t.b.v.
aanbieden en examineren van branchecertificaten.

4.3 Werktevredenheid, werkvermogen en Arbo / RI&E
Verzuim 2016
Het totale verzuim in 2016 bedroeg (16.71%) en is hiermee t.o.v. 2015 fors (8.4%) gestegen.
In 2016 zijn er voor de langdurig zieken vervangers aangesteld om de ziektevervangingen op te
lossen. De kortdurende ziektemeldingen zijn grotendeels intern opgelost. Deze extra ingezette uren
zijn via een payroll constructie uitbetaald. Sinds oktober 2015 werkt Praktijkonderwijs Roermond
samen met Payrollspecialisten.
Arbo, RI&E
In 2016 heeft Praktijkonderwijs Roermond besloten om afscheid te nemen van de bedrijfsarts dhr. F.
van der Mijl en in zee te gaan met Swerts & Vissers.
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Hoofdstuk 5 Positionering
5.1 Positionering
Praktijkonderwijs Roermond voert een actief beleid om haar imago beter voor het voetlicht te brengen.
Het imago is tweeledig. Professionals die met ons samenwerken zijn zeer gecharmeerd van de wijze
waarop wij ons onderwijs en de zorg aanpakken. Toch heeft de school van oudsher in de volksmond
een moeizame naam. Voor het grootste deel komt dit door het type onderwijs dat we aanbieden en
het beeld dat leeft dat je geen diploma haalt. Kortom je zou aan deze school niets hebben.
Tegelijkertijd zien we dat wanneer jongeren eenmaal hier op school zitten, ouders ervaren dat de sfeer
goed is en zijn ze overwegend tevreden dat hun kind hier op school zit.
5.2 Communicatie
De telefonische bereikbaarheid is aangepakt doordat we een nieuwe telefooncentrale hebben
aangeschaft.
Verder werken we eraan om eenduidig naar buiten toe te communiceren. Door de kleinschaligheid is
iedereen nauw betrokken bij elk kind. Hierdoor wordt er wel eens iets te voortvarend gewerkt. Dit blijft
een aandachtspunt voor ons als professionals.
5.3 Ouderbetrokkenheid
In 2016 proberen we op tal van manieren om de ouders nog meer bij het onderwijs van hun kind te
betrekken dan ze al deden. Zo gaat de persoonlijk mentor al jaren op huisbezoek bij de ouders.
Verder is sinds 2014-2015 het beleid omtrent het uitreiken van rapporten aangepast. Ouders halen dit
rapport zelf op school op. Zo hebben we minimaal drie keer per jaar contact met ouders/verzorgers.
Daar waar dit nodig is, is er uiteraard meer contact.
Ouders zijn verder actief betrokken bij school. Dit blijkt ook uit het feit dat er 5 ouders lid zijn van de
MR en er ook een ouder lid is van de OPR binnen het SWV.
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6 Bedrijfsvoering
6.1 Financiën
De directeur/bestuurder doet een voorstel en voert binnen de door de Raad van Beheer gestelde
kaders uit. Het financiële beleid wordt voorgelegd en dan goedgekeurd door de Raad van Beheer.
Hierin wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang van de begroting en haar doelstellingen daarin.
6.1.2 AFAS Salaris- en boekhoudprogramma
In 2014 is Praktijkonderwijs Roermond overgestapt op een nieuw financieel programma AFAS. Dit
moest omdat het oude programma op hield te bestaan.
Op basis daarvan is ook de werkwijze binnen de school aangepast. Zo betaalt de directeur de
facturen, nadat betrokken andere collega’s de facturen hebben gecontroleerd en getekend. De
administratief medewerker verwerkt de betaalde facturen binnen het nieuwe boekhoudprogramma en
controleert daarbij alsnog of de betaling correct is verlopen. Daarna gaan de stukken naar Vizyr, die
hier vervolgens nog een controle over heen laat gaan. Dit was tevens een advies van de
accountantscontrole van 2013.
6.1.3 Vergelijkingscijfers exploitatie 2016: realisatie versus begroting
Parktijkonderwijs Roermond heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een positief resultaat ad
€ 154.678. Dit positieve resultaat valt hoger uit dan begroot. Dit is vooral het gevolg van positieve
ontwikkelingen in de baten en een afname in de personele lasten.
Hierna wordt een nadere analyse gegeven hoe het resultaat tot stand is gekomen. De verschillen
tussen begroting en realisatie in 2016 zijn:
Omschrijving
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat

Begroot 2016
2.277.536
4.000
17.910
2.299.446
1.779.801
108.884
143.500
185.750
2.217.935
81.511
29.500

Realisatie 2016
2.361.976
8.249
111.449
2.481.674
1.700.638
110.693
257.998
269.959
2.339.288
142.386
12.292

Verschil
84.440
4.249
93.539
182.228
-79.163
1.809
114.498
84.209
121.353
60.875
-17.208

111.011

154.678

43.667

Ten opzichte van de begroting wijken de baten in positief opzicht € 182.228 af van de begroting, de
lasten zijn € 121.353 hoger uitgevallen. Het financiële resultaat is € 17.208 negatiever uitgevallen dan
begroot . Hierdoor valt het totale resultaat van 2016 € 43.667 positiever uit dan was voorzien.
Baten
De stichting heeft bij de begroting 2016 het standpunt ingenomen dat subsidies waarvan het
voortbestaan onzeker en onduidelijk was, niet in de begroting op te nemen. In 2016 is het aantal
leerlingen gestegen in vergelijking tot en met 2015. In de begroting over 2016 is deze ontwikkeling
realistisch vertaald naar de te verwachten Rijksbijdragen. In 2016 zijn ten opzichte van de begroting
ruim € 33.000 extra middelen ten behoeve van Materiele Instandhouding ontvangen.
Tevens zijn er meer baten ontvangen van de Samenwerkingsverbanden dan begroot circa € 50.000.

31
Bestuursverslag 2016 Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o.

De overige overheidsbijdragen wijken € 4.000 in positieve zin af t.o.v. de begroting. Dit betreffen met
name diverse subsidies vanuit gemeente Roermond.
De overige baten wijken bijna € 94.000 positief af van de begroting. Deze afwijking betreft met name
de ontvangst van ESF gelden ad € 94.390 vanuit gemeente Roermond. Deze middelen waren
vanwege de onzekerheid over de ontvangst niet in de begroting opgenomen.
Lasten
De totale lasten stijgen ten opzichte van de begroting met € 121.353. Binnen de afzonderlijke
rubrieken zijn grote verschillen tussen de realisatie en begroting. Deze worden op hoofdlijnen
hieronder verklaard.
Personele lasten
De werkelijke kosten van lonen en salarissen, gecorrigeerd voor ontvangen uitkeringen, zijn € 125.318
binnen begroting gebleven. Dit verschil ontstaat voornamelijk doordat er in de begroting geen rekening
is gehouden met een lagere inzet van personeel. Tevens zijn de ontvangen uitkeringen van het
risicofonds voor langdurig ziekteverzuim (€ 120.721) niet begroot. In 2016 is er geen
ontslagvergoeding uitgekeerd.
Het kengetal personeelslasten t.o.v. de rijksbijdragen wordt door de Inspectie gehanteerd om te
oordelen of de continuïteit niet in gevaar is. Als norm is het plafond bepaald op 95%. Met een score
van 72% ligt stichting praktijkschool Roermond ruim onder het plafond.
De overige personele lasten laat een forse afwijking zien t.o.v. de begroting. Deze afwijking wordt met
name verklaard door hogere kosten dan begroot voor inhuur van extern personeel via met name de
Payroll specialisten.
De afschrijvingen zijn in 2016 slechts € 1.800 hoger dan begroot. In 2016 is in totaal voor ruim
€ 289.000 geïnvesteerd. Naast ruim € 89.000 investeringen in inventaris en apparatuur (o.a. aanschaf
camerabewakingssysteem en inrichting kantine) betreft dit ook bijna € 200.000 investeringen ten
behoeve van de verbouwing van de kantine.
De hogere huisvestingslasten (€ 115.000) worden vooral veroorzaakt door de extra dotatie aan de
voorziening onderhoud van € 104.000 in 2016. Met deze extra dotatie is de hoogte van de voorziening
toereikend om toekomstig groot onderhoud aan het gebouw te financieren.
Vanaf 2016 dient ook de afvalverwijdering te worden betaald, deze post was in de begroting niet
voorzien. De kosten van onderhoud, schoonmaak, en energie wijken nauwelijks af van het begrote
bedrag.
De overige lasten overschrijden de begroting met ruim € 84.000. De overschrijding betreft met name
de posten “inhuur dekundigheidsadvies” en “leermiddelen”. In 2016 is extra gebruik gemaakt van
externe deskundigheid, o.a. voor het opstellen van het Masterplan en de inhuur van technische
expertise. De post leermiddelen betreft met name de extra aanschaf van divers lesmateriaal.
Het lager uitgevallen financiële resultaat wordt veroorzaakt door achterblijvende rentebaten. Door de
ontwikkelingen op de kapitaalmarkt, met onder druk staande rentetarieven, is het financiële resultaat
in 2016 € 17.000 lager uitgekomen dan begroot.
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6.1.4 Analyse balans 2016
Financiële positie op balansdatum
Het eigen vermogen van de stichting bedraagt per 31-12-2016 € 3.232.066. Dit komt neer op een
eigen vermogen per leerling (telling 1 oktober 2016) van € 17.377. Dit is per leerling een daling van
€ 589 ten opzichte van de stand per ultimo 2015 (gebaseerd op het aantal leerlingen per 1-10-2015).
In deze paragraaf worden de verschillende onderdelen van de balans van eind 2016 vergeleken met
die van het jaar daarvoor.

Kengetallen
In onderstaande tabel zijn enkele financiële kengetallen weergegeven met grenzen die zijn gebaseerd
op het rapport van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Commissie Don).
Kengetal

Definitie

Grenzen

Kapitalisatiefactor

Balanstotaal - gebouwen
Totale baten x 100%
Eigen vermogen
Totaal passiva x 100%
Eige verm. + voorzien
Totaal passiva x 100%
Exploitatie resultaat
Totale baten x 100%
Vlottende activa
Kortlopende schulden

Boven 60%
Onder -

Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Rentabiliteit
Liquiditeit (current
ratio)

Boven Onder 30,0%
Boven 5%
Onder 0%
Boven 1,5%
Onder 0,5%

2015

2016

98,4%

91,2%

81,7%

82,6%

94,8%

95,2%

5,3%

6,2%

10,66

10,98

De kengetallen per 31 december 2016 laten een financieel gezond beeld zien. Het kengetal
solvabiliteit zit ruimschoots boven de ondergrens zoals voorgesteld door de Commissie Don. Bij de
kengetallen rentabiliteit en liquiditeit is de situatie per 31 december 2016 zelfs zo dat deze (ruim)
boven de bovengrens uitkomen. De kapitalisatiefactor is weliswaar gedaald, maar ligt nog steeds ruim
boven de bepaalde bovengrens. Samenvattend betekent dit dat uit de financiële kengetallen een
solide beeld van de financiële positie van de stichting naar voren komt.
Door het positieve resultaat over 2016 is het eigen vermogen in die omvang (€ 154.678) toegenomen.






Door met name de investering in de verbouwing van de kantine is de kapitalisatiefactor per
saldo gedaald. Met de in 2016 bereikte waarde (91,2%) wordt de door de Commissie Don
bepaalde bovengrens (60%) overschreden. In de meerjarenbegroting die is opgesteld, wordt
een financiële vertaalslag gemaakt van de meerjaren investeringsplannen. Het resultaat
hiervan zal zijn dat de kapitalisatiefactor in een aantal jaren naar een aanvaardbaar niveau
teruggebracht wordt.
De solvabiliteitcijfers zijn ten opzichte van 2015 slechts minimaal toegenomen doordat het
eigen vermogen iets harder steeg dan het totale vermogen.
De liquiditeit is licht gedaald doordat de vlottende activa (bestaande uit kortlopende
vorderingen en liquide middelen) iets meer zijn afgenomen, dan de kortlopende schulden.
Door het positieve resultaat over 2016 geeft de rentabiliteit een positieve uitkomst.
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Balans
Vaste Activa
Vlottende Activa
Liquide middelen
Activa
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Passiva

31-12-2015
1.674.071
44.559
2.049.289
3.767.920
3.077.388
494.172
196.360
3.767.920

31-12-2016
1.852.413
13.038
2.046.452
3.911.903
3.232.066
492.221
187.616
3.911.903

Verschil
178.342
-31.521
-2.837
143.984
154.678
-1.951
-8.744
143.984

De toename van de vaste activa ad € 178.342 is vooral ontstaan door de (extra) investeringen in
gebouwen en terreinen en in inventaris en apparatuur. Deze categorieën zijn in 2016 in waarde
gestegen naar € 1.637.700 voor gebouwen en terreinen en naar € 214.713 voor inventaris en
apparatuur. In totaal is er in 2016 voor € 289.035 geïnvesteerd en € 110.693 afgeschreven.
De afname van de vlottende activa met € 31.521 is hoofdzakelijk ontstaan door de daling van de post
debiteuren. De openstaande posten per 31-12-2015 zijn allemaal in 2016 ontvangen.
De totale liquide middelen zijn nagenoeg gelijk aan vorig verslagjaar. Het gaat om een
momentopname. Wanneer de schulden oplopen, neemt het saldo van de liquide middelen ook toe.
Het kasstroomoverzicht in de jaarrekening geeft inzicht in de mutaties van de liquide middelen
gedurende het verslagjaar.
Het eigen vermogen is met € 154.678 toegenomen tot € 3.232.066. Dit is het gevolg van het positieve
resultaat van 2016, dat in zijn geheel ten gunste van het eigen vermogen is gebracht.
De afname van de voorzieningen bedraagt € 1.951 vergeleken met de stand van eind 2015.
In de personele voorziening zijn de voorzieningen spaarverlof, arbeidsongeschiktheid en (een deel
van) de voorziening WW ex-medewerkers vrijgevallen. Het totaal van de vrijval bedraagt € 60.122.
Hier tegenover staat een dotatie van € 17.321. Per saldo is de personele voorziening met € 53.096
afgenomen tot € 147.784. De voorziening groot onderhoud is met € 51.145 toegenomen. Op grond
van nieuw opgestelde meerjaren onderhoudsplannen is de voorziening met een extra dotatie groot €
104.000 op het gewenste niveau gebracht. Tegenover dotaties van in totaal € 141.100 staat een
onttrekking € 89.955. De voorziening groot onderhoud bedraagt hiermee € 344.437 per ultimo
december 2016.
De kortlopende schulden zijn met € 8.744 afgenomen. Dit is vooral te verklaren door een afname van
de overlopende passiva ten opzichte van 2015.
Gezien de resultaten van de kengetallen blijkt dat er grip is op de financiële situatie, er is geen sprake
van het onnodig vergroten van de financiële reserves, zie ook de continuïteitsparagraaf. De reserves
vloeien in 2016 terug binnen het onderwijs. Er wordt sturing gegeven aan het resultaat en de
financiële continuïteit is gewaarborgd.
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6.1.5 Treasurybeleid en –verslag
In 2016 is er geen geld belegd in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden op
een spaar- en depositorekeningen geparkeerd. Er hebben zicht in het verslagjaar geen
liquiditeitsproblemen voor gedaan. In 2012 is het treasury statuut herijkt.
Bij het uitzetten van overtollige gelden mogen transacties worden afgesloten met de volgende
geldnemers gevestigd in Nederland of de EU:







Financiële instellingen, of door financiële instellingen uitgegeven papier, met minimaal een Arating, afgegeven door tenminste twee erkende rating agencies, daar waar uitgezette periode
minder dan drie maanden bedraagt;
Financiële instellingen, of door financiële instellingen uitgegeven papier, met minimaal een
AA-rating, afgegeven door tenminste twee erkende rating agencies, daar waar de uitgezette
periode meer dan drie maanden bedraagt;
Rechtspersoon voor wier papier een solvabiliteitsratio van 0% geldt;
Financiële instellingen, met een kredietwaardigheid vergelijkbaar met het gestelde onder het
eerste punt, voor zover vastgelegd en onderbouwd door de instelling.

6.2 Facilitair
Huisvesting
Praktijkonderwijs Roermond is deels juridisch en economisch eigenaar van het pand aan de
Heinsbergerweg 192.
Het pand is deels gebouwd in 1954, uitgebreid in 1974 en deels verbouwd en uitgebreid in 2012.
Om het onderwijs modern te houden en tegelijkertijd het gebouw ook in een goede staat te
onderhouden zijn er de komende jaren forse investeringen nodig.
In 2016 zijn onderstaande zaken gerealiseerd:







Renovatie kantine is in 2015 opgestart en is in 2016 afgerond.
Alle leerling- en personeelstoiletten zijn in 2016 gerenoveerd.
De vloer van de gymzaal is gereviseerd in 2016.
Het camerabeveiligingssysteem in de oud bouw is gereviseerd in 2016.
De telefooncentrale is vernieuwd in 2016.
Renovatie techniekonderwijs; ligt nu een masterplan voor. Is voorbereid in 2016.

Bij nieuwe investering denken we aan:









Renovatie kas.
Renovatie bouwkunde lokaal ombuigen naar lokaal werken in de fabriek.
Vernieuwing ketelhuis.
(Ver)nieuwbouw techniekplein.
Nieuwbouw loods.
Aanpassingen verkeersituatie bij leerlingenpoort.
Verplaatsen en vernieuwen fietsenstallingen.
Opknappen UV lokaal.

Doordat het Eigen Vermogen van Praktijkonderwijs Roermond sterk is, is de school de komende jaren
in staat om deze renovaties uit te gaan voeren.
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6.3 ICT
Het belang van ICT voor Praktijkonderwijs Roermond is groeiende en blijft in de toekomst
waarschijnlijk toenemen. Niet alleen om de medewerkers hun werk goed te laten doen, maar ook het
ICT gebruik binnen het onderwijs zal toenemen.
Dit heeft consequenties voor de bedrijfsvoering. Niet alleen op het gebied van eenmalige
investeringen, maar ook op de jaarlijks terugkerende licenties. Hier zal de komende jaren beleid op
gemaakt gaan worden.
In 2016 zijn er nog eens 15 laptoppen aangeschaft. De laptoppen zijn in eerste instantie bedoeld ter
ondersteuning van de lessen Rekenen en Nederlands. Via de uitgever zijn extra licenties voor
leerlingen aangevraagd om zo bepaalde vaardigheden in te oefenen. Deze laptoppen kunnen op
vraag ook in andere lessen ingezet worden.
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Persoonlijke gegevens leden Raad van Beheer in het kader van governance

Voor‐ en
achternaam

Geb. datum

Functie

Nevenfuncties

Ton Zentjens

06‐03‐1944

Voorzitter

Theo van Dael

25‐07‐1943

Plv. voorzitter

Lid Raad van Toezicht Swalm en Roer
Voorzitter Samenwerkingsverband Thorner‐ Leudalkwartier
Contactpersoon VMDB Midden en Noord Limburg
Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband 31.01

december 2016

Betaald

Nee

Datum
ben.

Datum
herben.

Zittend in
1ᵉ, 2ᵉ, of
3ᵉ termijn

2011

2012

1ᵉ

2011

2015

1ᵉ

2011
2013

2013
2016

1ᵉ
1ᵉ

Datum
definitief
aftreden

Nee
Ron Stevens
Geert Frische

21‐06‐1966
03‐04‐1976

Financiële zaken
Renumeratie
commissie
Wethouder
Gemeente Echt‐
Susteren

Geen nevenfuncties
Uit hoofde van zijn ambt:
Lid algemeen bestuur Omnibuzz
Lid algemeen en dagelijks bestuur BsGw
Vice vz. algemeen en dagelijks bestuur gem. regeling Westrom
Vice vz. Raad van commissarissen Westrom Holding N.V.
Lid bestuur St. Baanmobiel
Lid bestuur St. Aan het Werk
Lid bestuur St. Bevordering Werkgelegenheid
Lid algemene vergadering aandeelhouders BNG
Lid algemene vergadering aandeelhouder Altero Holding N.V.
Lid algemene vergadering aandeelhouders CBL Vennootschap
BV
Lid algemene vergadering aandeelhouders Claim Staat
Vennootschap
Lid algemene vergadering aandeelhouders Enexis Holding N.V.
Lid Algemene ledenvergadering Essent‐Vegal
Lid algemene vergadering aandeelhouders Verkoop
Vennootschap BV
Lid algemene vergadering aandeelhouders vordering op Enexis
BV
Lid algemene vergadering Inkoopcentrum Zuid

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
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Anders dan uit hoofde van ambt:
Vicevoorzitter Provinciale Staten van Limburg
Lid Raad van Beheer Praktijkschool Roermond
Voorzitter Stichting Jeugd‐ en Jongerenwerk Midden‐Limburg
(inactief)
Eigenaar Mountain Beheer BV
Lid college van Arbeidszaken VNG
Lid ledenraad Rabobank Roermond‐Echt
Overzicht overlegstructuren waaraan onbezoldigd wordt
deelgenomen in het kader van de vervulling van de functie
(melding/openbaarmaking niet verplicht):
Stichting Participatieplatform Sociaal Domein Echt‐Susteren
Rijn‐Maas‐Noord Interreg‐commissie

Betteke
Boogaard

20‐01‐1950

Rechter‐
plaatsvervanger
Lid Raad van
Beheer
Vrijwilligerswerk
Lid Raad van
Commissarissen
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Lid Dagelijks
bestuur en
Adviseur Algemeen
Bestuur
Bestuurslid

Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Vacatie
vergoedi
ng

Rechtbank Limburg

Nee

2015

Praktijkonderwijs Roermond

Nee

2015

De Ark

Ja

2010

Westrom Holding
Stichting aan het Werk
Stichting Baanmobiel
Stichting Bevordering Werkgelegenheid
Westrom

Nee
Nee
Nee
Ja

2010
2010
2010
2010

Rura et Mosa

Nee

2016
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Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o.
Rooster van aftreden
Raad van Beheer

Ton Zentjens
Theo van Dael
Geert Frische
Ron Stevens
Betteke Boogaard

2016
x
x
x
x

2017 2018 2019 2020 2021
x
x
x
x
x
x
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Financiële positie 2016
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de
balansen:
Vergelijkend balansoverzicht
31‐12
2016
x € 1.000

%

31‐12
2015
x € 1.000

%

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

1.852
13
2.046
3.912

47,4%
0,3%
52,3%
100,0%

1.674
45
2.049
3.768

44,4%
1,2%
54,4%
100,0%

3.232
492
188
3.912

82,6%
12,6%
4,8%
100,0%

3.077
494
196
3.768

81,7%
13,1%
5,2%
100,0%

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
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Resultaat
Het resultaat over 2016 bedraagt € 154.678 tegenover € 119.796 over 2015.
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2016
x € 1.000

Begroting
2016
x € 1.000

Realisatie
2015
x € 1.000

Baten
(Rijks)bijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

2.362
8
112
2.482

2.278
4
18
2.300

2.249
13
20
2.282

1.701
111
528
2.340

1.780
109
329
2.218

1.777
84
321
2.182

142

82

100

12

29

20

154

111

120

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

Resultaat baten en lasten

41

Kengetallen
Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten.
De kengetallen geven de toestand op 31 december weer, er is dus sprake van een momentopname
2016

2015

Landelijk gem.
2015

Liquiditeit
(vlottende activa/kortlopende schulden)

10,98

10,66

4,04

Solvabiliteit 1
(eigen vermogen (excl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

82,62

81,67

59,00

Solvabiliteit 2
(eigen vermogen (incl. Voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

95,20

94,79

68,00

Rentabiliteit
(saldo gewonen bedrijfsvoering / totale baten * 100%)

6,23

5,26

2,66

58,41%

62,40%

0,19

Personele lasten / totale lasten

72,70

81,44

77,90

Materiële lasten / totale lasten

27,30

18,56

Kapitalisatiefactor
(balanstotaal ‐/‐ bw geb&terr) / (totaal baten + fin.baten) * 100%

91,17

98,44

Weerstandsvermogen
(eigen vermogen ‐/‐ materiële vaste activa) / totale rijksbijdragen * 100%

42

n.b.

52,74

B1 Grondslagen voor de jaarrekening
1 Algemeen
Activiteiten van het bevoegd gezag
In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Stg Praktijkonderwijs Roermond en van de onder deze
rechtspersoon vallende school (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord.
Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn
jaarverslaggeving onderwijs.
Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.
Vergelijkende cijfers
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar,
alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.
Vanaf boekjaar 2015 wordt gebruik gemaakt van een ander model voor het samenstellen van de
jaarrekening, waarbij grootboekrekeningen direct zijn gekoppeld aan de EFJ‐indeling.
2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële voste 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 geschatte economische levensduur en lineair afgeschreven
investeringen onder de 500,‐ euro worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.
Boekresultaten op materiële vaste activa worden in de baten en lasten verantwoord.
Bij de Stichting Praktijkschool Roermond e.o. is een stuk grond aangeschaft en opgenomen tegen
aanschafwaarde, op terreinen en grond wordt niet afgeschreven.
Het schoolbestuur is juridisch eigenaar van de schoolgebouwen; het economisch eigendom berust bij de
gemeente.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting
op de balans anders is aangegeven.
Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan
12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
Algemene reserve
Deze post betreft de reserve die voortkomt uit de door (semi‐)overheidsinstellingen
gefinancierde activiteiten.
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de Stg Praktijkonderwijs
Roermond.
Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen
de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste
van de algemene reserve gebracht.
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Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor
zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn gebracht.
Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen
worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn.
Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te
verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten gebouwen wordt bepaald op basis van te
verwachten kosten over een reeks van jaren op basis van een onderhoudsplan.
De voorziening wordt lineair opgebouwd. De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. Het
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening jubileum
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.
De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de
ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet.
De werkelijke jubilea‐uitkeringen (bij 25 en 40‐ jarig jubileum conform de cao ) worden ten laste van deze
voorziening gebracht.
Overige personele voorzieningen
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van spaarverlof is een voorziening gevormd. De
voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen.
Betaalde bedragen inzake spaarverlof worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Op basis van een wijziging van de regeling jaarverslaggeving onderwijs in 2015 is een voorziening gevormd voor
gespaarde uren van het persoonlijk budget.
Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende
schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van
de schuld.
Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te
rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het
Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband
ontvangen doorbetalingen van de rijksbijdragen.
De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW/EZ‐subsidies (vrij besteedbare
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben
volledig verwerkt als bate in de de staat van baten en lasten.
Geoormerkte OCW/EZ‐subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord naar rato van
de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn
verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.
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Geoormerkte OCW/EZ‐subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van
de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen
worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.
Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is
verlopen op balansdatum.
Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente, provincie
of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop ze betrekking hebben.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van
OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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 Stg Praktijkonderwijs Roermond heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling.
Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen
heeft opgebouwd.
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en
een deel door de werknemer wordt betaald.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds
(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.
Per 31 december 2016 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 96,6%. De pensioenverplichting wordt
gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt de aan
de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het
effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar
verantwoord in de jaarrekening.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële
vaste activa in het jaar na investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuur gemaakte
keuzen.
Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze
betrekking hebben.
Financieel resultaat
De rentebaten en ‐lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente‐opbrengsten en
‐lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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4 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het saldo van baten
en lasten aangepast voor posten van de winst‐ en verliesrekening die geen invloed hebben
op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst‐ en
verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele
activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde
bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings‐ en
financieringsactiviteiten.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden
als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele
activiteiten.
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B2 Balans per 31 december 2016
Activa

2016

2015

€

€

Vaste Activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur

1.637.700
214.713

1.500.809
173.262
1.852.413

1.674.071

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

13.038

44.559
13.038

Liquide middelen
Kas
Tegoeden op bank‐ en girorekeningen

135
2.046.317

TOTAAL ACTIVA
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44.559

328
2.048.961
2.046.452

2.049.289

3.911.903

3.767.920

Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserve

2016

2015

€

€

3.232.066

3.077.388
3.232.066

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Overige voorzieningen

344.437
147.784

3.077.388

293.292
200.880
492.221

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overige overlopende passiva

79.693
18.630
449
88.844

TOTAAL PASSIVA
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494.172

76.532
19.017
516
100.295
187.616

196.360

3.911.903

3.767.920

B3 Staat van Baten en Lasten 2016
Realisatie
2016
€

Begroting
2016
€

Realisatie
2015
€

Baten
(Rijks)bijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

2.361.976
8.249
111.449
2.481.674

2.277.536
4.000
17.910
2.299.446

2.248.913
12.974
19.974
2.281.861

1.700.638
110.693
257.998
171.396
98.563
2.339.288

1.779.801
108.884
143.500
111.850
73.900
2.217.935

1.777.356
84.373
146.715
94.084
79.928
2.182.456

142.386

81.511

99.405

Financiële baten
Financiële lasten

12.908
616

30.000
500

21.261
690

Totaal financiële baten en lasten

12.292

29.500

20.571

154.678

111.011

119.976

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Leermiddelen
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Resultaat baten en lasten
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B4 Kasstroom 2016
2016
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

2015
€

€

142.386
110.693
‐1.951

99.405
84.373
112.346

108.742
Verandering in vlottende middelen
‐ Vorderingen
‐ Kortlopende schulden

31.522
‐8.744

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

196.719
22.959
‐86.452

22.778

‐63.493

273.906

232.631

12.908
‐616

Kasstroom uit operationele activiteiten

€

21.261
‐691
12.292

20.570

286.198

253.201

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiele vaste activa

‐289.035

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

‐240.763
‐289.035

‐240.763

‐289.035

‐240.763

‐2.837

12.438

2.049.289
‐2.837

2.036.851
12.438
2.046.452
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2.049.289

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2016
Activa
Vaste activa
31‐12
2016
€

31‐12
2015
€

1.637.700
214.713

1.500.809
173.262

1.852.413

1.674.071

1.2 Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur

Gebouwen en
terreinen
€

Inventaris
en apparatuur
€

Leermiddelen
€

Totaal
€

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1.647.890
‐147.081

547.601
‐374.339

10.210
‐10.210

2.205.701
‐531.630

Boekwaarde 31‐12‐2015

1.500.809

173.262

‐

1.674.071

199.830
‐62.939

89.205
‐47.754

‐
‐

289.035
‐110.693

136.891

41.451

‐

178.342

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1.847.720
‐210.020

636.806
‐422.093

10.210
‐10.210

2.494.736
‐642.323

Boekwaarde 31‐12‐2016

1.637.700

214.713

‐

1.852.413

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

Toelichting:
WOZ waarde betreft Heinsbergerweg 192, 6045 CL Roermond (gebouwen en terreinen) bedraagt € 2.293.000 op peildatum
1‐1‐2016
Afschrijvingspercentages
Gebouwen en terreinen
Verbouwingen
Inventaris en apparatuur
ICT
Leermiddelen

30 jaar
20‐30 jaar
5‐15 jaar
4‐8 jaar
8 jaar
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Vlottende activa

31‐12
2016
€

31‐12
2015
€

1.5 Vorderingen
Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Debiteuren transitoria
Totaal overlopende activa

258
12.780
13.038

45
44.514
44.559

Totaal vorderingen

13.038

44.559

31‐12
2016
€

31‐12
2015
€

135
2.046.317

328
2.048.961

2.046.452

2.049.289

1.7 Liquide middelen
Kas
1.7.1
Tegoeden op bank‐ en girorekeningen1.7.2
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Passiva
31‐12
2016
€

31‐12
2015
€

3.232.066
3.232.066

3.077.388
3.077.388

Bestemmings‐
resultaat
€

Saldo
31‐12‐2016
€

2.1 Eigen vermogen
Algemene reserve

Saldo
31‐12‐2015
€
Algemene reserve

3.077.388

154.678

3.232.066

Totaal Eigen vermogen

3.077.388

154.678

3.232.066

31‐12
2016
€

31‐12
2015
€

2.2 Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Personeelsvoorziening

344.437
147.784
492.221

Saldo
31‐12‐2015
€
Onderhoudsvoorziening
Personele voorzieningen
Voorziening jubilea
Voorziening spaarverlof
Voorziening spaaruren
Voorziening ww ex‐medewerkers
Voorziening arbeidsongeschiktheid

Totaal voorzieningen

Dotatie
2016
€

Onttrekking
2016
€

Vrijval
2016
€

293.292
200.880
494.172

Saldo
31‐12‐2016
€

293.292

141.100

89.955

‐

344.437

35.496
44.626
26.118
81.920
12.720

2.500
‐
14.821
‐
‐

2.148
‐
‐
8.147
‐

‐
44.626
‐
2.776
12.720

35.848
‐
40.939
70.997
‐

494.172

158.421

100.250

60.122

492.221

De onderhoudsvoorziening betreft een egalisatievoorziening gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan.
De voorziening voor Jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar beoordeeld en berekend op
basis van de op balansdatum bestaande aanspraken voor de komende tien jaren. Gabaseerd op:
‐ Leeftijd per medewerker
‐ Gehele personeelsbestand
‐ Jaren dienstverband per medewerker
‐ Omvang dienstbetrekking
‐ Jubileum bij 25‐jarig 50% gratificatie, bij 40‐jarige diensttijd 100%
‐ Gratificatie berekend op individuele salarisgegevens rekening houdend met verwachte gemiddelde salarisstijging op lange
termijn en een verdisconteringsvoet.
‐ Berekening tegen contante waarde
‐ Rekeninghoudend met een blijfkans.
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Kortlopend deel
< 1 jaar
€

Langlopende
deel > 1 jaar
€

Totaal
€

Onderverdeling voorzieningen
Onderhoudsvoorziening

84.168

260.269

344.437

Personele voorzieningen
Voorziening jubilea
Voorziening spaaruren
Voorziening ww ex‐medewerkers

3.506
‐
10.923

32.342
40.939
60.074

35.848
40.939
70.997

Totaal voorzieningen

98.597

393.624

492.221

31‐12
2016
€
79.693
18.630
449
88.844
187.616

31‐12
2015
€
76.532
19.017
516
100.295
196.360

449
449

516
516

12.120
3.896
3.415
2.644
603
‐
‐
58.270
5.188
96
2.612
88.844

4.007
4.274
‐
‐
‐
3.783
1.783
77.165
6.107
174
3.002
100.295

2.4 Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

Specificatie overige kortlopende schulden
Netto salaris

Specificatie overlopende passiva
Payrol specialisten 2016
Govers vs accountantskosten 2016
Egelmeers deskundigheidsadvies
Capra
Energiekosten
John van Dijck gasdetectie
Onkosten bestuur
Vakantiegeld reservering
Bindingstoelage
Bankkosten
Overige crediteuren
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Model G geoormerkte doelsubsidies OCW
Bestuur:

40619

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Datum

Bedrag van

Ontvangen
t/m

de toewijzing
€

verslagjaar
€

‐

‐

Bedrag van
de toewijzing
€

Ontvangen
t/m
verslagjaar
€

‐

‐

totaal

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de beschikking
geheel uitgevoerd en afgerond

nog niet geheel afgerond

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b)
G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
Datum

totaal

te
verrekenen
ultimo verslagjaar
€

Totale kosten
€
‐

‐

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar.
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Bedrag van
de toewijzing
€
totaal

‐
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Saldo
1‐1‐2016
€

Ontvangen in
verslagjaar
€
‐

Lasten in
verslagjaar
€
‐

‐

Totale kosten Saldo nog te
31‐12‐2016
besteden
€
€
‐

‐

B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Vizyr
De stichting is een contract aangegaan met Vizyr voor de volledige personeels‐ en salarisadministratie
en financiële administratie. Het contract heeft een looptijd van 12 maanden en wordt stilzwijgend
verlengd. De verplichting bedraagt € 1.248,00 incl.BTW per maand. Werkzaamheden die niet binnen
het contract vallen , worden op basis van uurdeclaratie gefactureerd aan de stichting.
Canon
Gedurende 2011 is een contract met Canon afgesloten inzake de kopieerapparatuur.De looptijd van
het contract is 5 jaar, hierna wordt het contract zonder tijdige opzegging, stilzwijgend verlengd voor
de periode van twaalf maanden. De vaste huurprijs bedraagt vanaf 2016 per kwartaal € 643,00 incl.BTW.

Essent
De stichting is een overeenkomst aangegaan met Essent voor de levering van gas.De overeenkomst
heeft een looptijd van 1‐1‐2016 tot 1‐1‐2021, voor een vaste prijs in €/m3 en een vaste
prijs per aansluiting en wordt hierna stilzwijgend verlengd voor de periode van
twaalf maanden
Pensioen voorziening
Naar de stand van ultimo december 2016 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 96,6%
(bron: website www.abp.nl, d.d. 31‐01‐2017).
Stichting Praktijkonderwijs Roermond heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen
in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.
Stichting Praktijkonderwijs Roermond heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met
het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Schoonmaak
De stichting heeft een contract met Prio Verve van € 2.861,92 incl. btw per maand, welk stilzwijgend ieder
jaar verlengd wordt.
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B7 Overzicht verbonden partijen
Er is geen sprake van verbonden partijen.
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B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2016
Baten
Realisatie
2016
€

Begroting
2016
€

Realisatie
2015
€

3.1 (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW
Rijksbijdrage Ministerie van OCW/EZ personeel
Rijksbijdrage Ministerie van OCW/EZ prestatiebox
Rijksbijdragen MI
Overige subsidies Ministerie van OCW/EZ
Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV

3.1.1
3.1.1
3.1.2
3.1.4

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW

1.846.271
35.568
274.994
104.316
100.827

1.845.237
36.081
241.597
104.621
50.000

1.772.050
31.265
259.487
106.121
79.989

2.361.976
#VERW!

2.277.536

2.248.913
#VERW!

8.249

4.000

12.974

8.249

4.000

12.974

5.577
4.270
6.123
94.390
1.089

4.000
3.500
10.410
‐
‐

5.534
4.141
8.271
‐
2.028

111.449

17.910

19.974

3.2 Overige overheidsbijdragen
Gemeentelijke bijdragen

3.2.1

Totaal overige overheidsbijdragen

3.5 Overige baten
Verhuur
Baten niet‐ subsidiabel
Overige vergoedingen personeel
Inkomsten overige projecten
Overige

3.5.1
3.5.5
3.5.6
3.5.6
3.5.6

Totaal overige baten
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Lasten
Realisatie
2016
€

Begroting
2016
€

Realisatie
2015
€

4.1 Personele lasten
Lonen en salarissen
Dotatie/vrijval voorzieningen
Cursuskosten
Personeel niet in loondienst
Overige
Verplichting verlofuren
Uitkeringen (‐/‐)
Totaal personele lasten

1.768.060
‐42.801
18.735
79.106
17.609
‐19.350
1.821.359
‐120.721
1.700.638

1.772.657
‐42.606
20.000
16.750
13.000
‐
1.779.801
‐
1.779.801

1.782.542
104.431
27.121
8.480
15.344
‐69.525
1.868.393
‐91.037
1.777.356

1.178.926
15.595
86.434
89.099
235.316
162.690

1.213.683
18.472
82.095
85.118
222.459
150.830

1.373.542
‐
‐
‐
233.975
175.026

1.768.060

1.772.657

1.782.542

Specificatie Lonen en salarissen
Salariskosten
Dag van de leraar
Eindejaarsuitkering
Vakantieuitkering
Sociale lasten
Pensioenlasten

Aantal fte's
OP
OOP
DIR

18,68
4,93
1,33
24,94

18,52
5,45
2,00
25,97

Het aantal FTE's is gebaseerd op een gemiddelde per kalenderjaar

4.2 Afschrijvingslasten
Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Totaal afschrijvingen
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62.939
47.754

70.664
38.220

48.565
35.808

110.693

108.884

84.373

Realisatie
2016
€

Begroting
2016
€

Realisatie
2015
€

4.3 Huisvestingslasten
Klein onderhoud en exploitatie
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Onderhoudsvoorziening dotatie / vrijval (‐/‐)
Tuinonderhoud
Overige huisvestingslasten

15.131
44.970
38.945
14.287
141.100
903
2.662

13.000
43.000
36.500
7.500
37.100
1.500
4.900

18.066
40.560
37.102
6.255
37.100
‐
7.632

Totaal huisvestingslasten

257.998

143.500

146.715

Administratie en beheer
Accountantskosten
Telefoon‐ en portokosten e.d.
Kosten bovenschools/bestuur
Verzekeringen
Reprokosten
Overige instellingslasten

135.314
6.592
3.849
2.343
869
10.943
11.486

78.750
7.000
5.000
‐
1.000
6.500
13.600

53.747
8.509
4.548
2.395
721
13.228
10.935

Totaal overige instellingslasten

171.396

111.850

94.084

6.592

7.000

8.509

6.592

7.000

8.509

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

98.563

73.900

79.928

Totaal leermiddelen

98.563

73.900

79.928

4.4 Overige lasten

Specificatie accountantshonoraria
Controle van de jaarrekening boekjaar

4.4 Leermiddelen
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Realisatie
2016
€

Begroting
2016
€

Realisatie
2015
€

5. Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten
Financiële lasten
Rentelasten
Totaal financiële baten en lasten

61

12.908

30.000

21.261

616

500

690

12.292

29.500

20.571

WNT Topfunctionarissen
Bestuur:

40619

Leidinggevend
topfunctionarissen
met dienstbetrekking
Volgnummer

(Fictieve)
dienstbetrekking
1 ja

Voor‐
letters

Mw.

A.G.J.F.

Tussenvoegsel

Taakomvang Beloning
(fte) vorig
in vorig
verslagjaar
verslagjaar

Einde
functie
vorig
verslagjaar

Aanvang
functie
vorig
verslagjaar

Aanhef

1‐jan

31‐dec

1 €

Belastbare
vaste en
variabele
onkostenver‐
goedingen
in vorig
verslagjaar

78.910 €

‐

Achternaam

Gewezen
topfunctionaris

Functie(s)

Geenen‐Coenen

nee

Directeur

Beloning
betaalbaar
op termijn
in vorig
verslagjaar

Totale
bezoldiging
in vorig
verslagjaar

Uitkering
wegens
beëindiging
dienstverband

€

10.639 €

89.549 €

Aanvang
functie

Einde
functie
1‐1‐2016

‐

Taakomvang
(fte)

31‐12‐2016

Beloning

1 €

Belastbare
onkosten‐
vergoedingen
82.641 €

‐

Onverschuldigd Totaal
betaald bedrag uitkeringen
ontslaguitkering wegens
beëindiging
dienstverband

Individueel
(Voorgaande)
Uitkeringen
WNT‐maximum functies
wegens
ontslaguitkering
beëindiging
dienstverband,
betaald in
het verslagjaar

€

€

‐

€

‐

‐

€

‐

Beloning
betaalbaar
op termijn
€

Subtotaal
bezoldiging
10.716 €

Onverschuldigd
betaald bedrag
bezoldiging

93.357

Totale
bezoldiging
0 €

Jaar einde
dienst‐
verband

Motivering
overschrijdin
g
ontslaguit‐
keringsnorm

Toelichting
overschrijding
ontslaguit‐
keringsnorm

Afwijkend
WNT‐maximum

93.357

Individueel
WNT‐maximum
€

Motivering
overschrijding
bezoldigingsnorm

Toelichting
overschrijding
bezoldiging

106.000

Directeur

Leidinggevend
topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking
Volgnummer

Toezichthoudend
topfunctionarissen
Volgnummer

Beloning in
vorig verslagjaar

Aanhef

Voorletters

Tussen‐
voegsel

Achternaam

Functie(s)

Aanvang
opdracht

Einde
opdracht

Maanden
vóór
verslagjaar

Maanden
in het
verslagjaar

Uren in
verslagjaar

Individueel
WNT‐maximum

Uitgekeerde
bezoldiging
in verslagjaar

Onverschuldigd
bedrag
maanden

Maximum
uurtarief

Uitgekeerde
bezoldiging
per uur

Onverschuldigd
bedrag
uurtarief

Hoogste
onverschuldigd
betaald

Totaal
bezoldiging

Toelichting
overschrijding
bezoldiging

(Fictieve)
dienstbetrekking

Aanhef

Voor‐
letters

Tussenvoegsel

Achternaam

Functie‐
categorie

Aanvang
functie

Einde
functie

Beloning

Belastbare
onkosten‐
vergoedingen

Beloning
betaalbaar
op termijn

Subtotaal
bezoldiging

Onverschuldigd
betaald
bedrag
bezoldiging

Totale
bezoldiging

Afwijkend
WNT‐maximum

Individueel
WNT‐maximum

Motivering
overschrijding
bezoldigingsnorm

Toelichting
overschrijding
bezoldiging

Aanvang
functie
vorig
verslagjaar

Zentjens

Voorzitter

van

Dael

Lid

1 ja

Dhr.

2 ja

Dhr.

H.T.H.

3 ja

Dhr.

R.

Stevens

Lid

4 ja

Dhr.

C.

Tielemans

Lid

5 ja

Dhr.

G.

Frische

Lid

Beloning
betaalbaar op
termijn in
vorig
verslagjaar

Totale
bezoldiging in
vorig
verslagjaar

Onverschuldigd
betaald bedrag
ontslaguitkering

Totaal
uitkeringen
wegens
beëindiging
dienstverband

Belastbare vaste
en variabele
onkostenver‐
goedingen in
vorig verslagjaar

P.A.

Uitkering
wegens
beëindiging
dienstverband

1‐jan

31‐dec €

‐

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

0 €

15.900

1‐jan

31‐dec €

‐

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

0 €

10.600

1‐jan

31‐dec €

‐

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

0 €

10.600

1‐jan

31‐dec €

‐

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

0 €

10.600

1‐jan

31‐dec €

‐

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

0 €

10.600

Uitkeringen
wegens
beëindiging
dienstverband,
betaald in
het verslagjaar

Individueel
(Voorgaande)
WNT‐maximum functies
ontslaguitkering

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

voorzitter

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

lid

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

lid

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

lid

€

‐

€

‐

€

‐

€

‐

lid

Toelichtingen op de
bezolding van
topfunctionarissen

Enkelvoudig Realisatie

ocw‐rpt‐jaarrekening‐po_vo‐2016‐20170301.b.xbrl

01‐01‐2016 t/m

EUR Bedragen: x 1
Complexiteitspunten
Complexiteitspunten gemiddelde totale baten
Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen,
deelnemers of studenten
Complexiteitspunten gewogen aantal
onderwijssoorten of sectoren
Totaal aantal complexiteitspunten
Bezoldigingsklasse
Bezoldigingsmaximum
Afwijkende bezoldigingsklasse
Afwijkend bezoldigingsmaximum
Toelichting op de WNT

31‐12‐2016
Enkelvoudig Realisatie
2
1
1
4
A
€

106.000
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Jaar einde
dienstverband

Motivering
overschrijding
ontslaguit‐
keringsnorm

Toelichting
overschrijding
ontslaguit‐
keringsnorm

Einde
functie
vorig
verslagjaar

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het intern toezichthoudend orgaan van
Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o.
Heinsbergerweg 192
6045 CL ROERMOND
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o. te ROERMOND
gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o. op 31 december
2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs;
 zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016.
De jaarrekening bestaat uit:
(1) de balans per 31 december 2016;
(2) de staat van baten en lasten over 2016; en
(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o., zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
 het bestuursverslag;
 de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3
Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs,
paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag
en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige
OCW wet- en regelgeving.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar
activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.
Het intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

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

Drs. A.A.J. Vogels RA

Bijlage bij de controleverklaring:
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze
controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en
lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de onderwijsinstelling;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen
door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

C2 (Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten
De verdeling van het exploitatiesaldo over 2016 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur
al in deze jaarrekening verwerkt.
Overeenkomstig de wetteljke bepalingen is het resultaat ad € 154.678 toegevoegd aan
de algemene reserve.
Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Algemene reserve

€ 154.678
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C3 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen relevante gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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D1 Gegevens rechtspersoon per 31‐12‐2016
*
*

Bestuursnummer
Naam en adres van de instelling

*
*
*
*
*
*
*

Telefoonnummer
Faxnummer
E‐mailadres
Internetsite
Contactpersoon jaarverslag
Telefoonnummer contactpersoon

*

Brin‐nummer + NAW gegevens school

40619
Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o.
Heinsbergerweg 192
6045 CL Roermond
0475‐323437
0475‐323527
info@pro-roermond.nl
www.praktijkonderwijsroermond.nl
A. Geenen
0475‐323437

23HH
Praktijkonderwijs Roermond
Heinsbergerweg 192
6045 CL Roermond
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