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Voorwoord
Het Bestuursverslag 2018 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 VMBO 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, door aangepaste programma’s, zich in de maatschappij en in een
werksituatie staande te houden.
Praktijkonderwijs staat volop in de schijnwerpers in Nederland. En dat is absoluut terecht! Het
bedrijfsleven staat te springen om onze hardwerkende jongeren. De invoering van het diploma voor
Praktijkonderwijs is daarbij helemaal de kers op de taart. Eindelijk de erkenning voor onze leerlingen
en voor het werk dat wij met zijn allen verrichten!
Ook in 2018 zijn we als school niet stil blijven staan. We blijven in ontwikkeling en elk jaar wordt onze
school mooier en professioneler. In 2018 zijn er zes collega’s ons team komen versterken en hebben
we van zes collega’s afscheid genomen. Vooral op de administratie heeft de grootste wijziging
plaatsgevonden, doordat hier een volledige herbezetting heeft plaats gevonden. Verder is in 2018 de
techniekhal gerealiseerd en wordt het tussenstuk momenteel herbouwd. De tuin aan de achterkant
heeft een flinke opknapbeurt gekregen. Met de aanleg van de milieustraat is ook daar een nette
uitstraling ontstaan. We hebben pv-zonnepanelen op het dak laten zetten en zijn daardoor
elektriciteitsneutraal en energieleverancier geworden.
Financieel gezien blijft de school een gezonde, stabiele positie innemen. Waardoor de continuïteit van
ons aanbod ook de komende jaren gegarandeerd blijft. Doordat we in een krimpregio zitten, zal de
school de komende jaren in leerlingaantal terug gaan lopen. Toch zal dat het bestaansrecht niet in
gevaar brengen.
Sinds dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe werkwijze rondom het nieuwe IOP (individueel
ontwikkel plan). Deze implementatie gaat gepaard met veel meer individuele gesprekken met
leerlingen over hun persoonlijke doelen. Tevens zijn we ons leerlingvolgsysteem aan het herinrichten.
Daarbij hoort ook dat we overgestapt zijn van een rapport met cijfers naar een voortgangsrapportage
in groeitaal. Zo groeien we van pedagogische cijfers op gevoel naar vakvaardigheden die meetbaar
zijn. Een prachtige professionele ontwikkeling!
Voor de leerlingen die nog moeite hebben om een individuele stage te volbrengen, zijn we gestart met
een stage arrangement bij Westrom. Deze nieuwe ster aan ons firmament moet jongeren helpen om
te ontdekken wat ze nodig hebben om deze stages wel te kunnen gaan volbrengen. Een prachtig
voorbeeld van de wijze waarop we met het bedrijfsleven samenwerken. En die kennen we wel meer.
Zo hebben we een project bij Transcargo (vullen van zeepflacons) en Daniels (het maken van de
voederhuisjes). Tevens hebben we een samenwerking die vanuit UV aangegaan is met de Nagelsalon
L.VY nails, waardoor we meerdere jongeren klaar kunnen stomen voor een baan als nagelstyliste.
In 2018 is tevens een nieuw schoolplan voor de periode 2018-2022 opgesteld. Het belangrijkste
vergezicht is dat we zichtbaarder willen maken, wat onze kwaliteiten zijn. Zowel in de klas als naar
buiten. Een belangrijke actie daarbij is dat we gestart zijn om de leerling raad nieuw leven in te blazen.
Ook dit jaar kan de directie niet anders dan tevreden en vol trots terug kijken op de ontwikkelingen die
de organisatie doormaakt. Dank jullie wel voor jullie inzet!
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. 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 vooral 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 assistent-opleiding.
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, 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 een belangrijke 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 deze 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. Jaarlijks stelt de directeur-bestuurder
targetafspraken op, die ter vaststelling en ter verantwoording aan de Raad van Beheer worden
voorgelegd.
In 2018 is een nieuw koersplan 2018-2022 vastgesteld.
Voor 2018 betrof het, op basis van het koersplan 2014-2018, de volgende targetafspraken:

Bestuurlijke zaken

Onderwijs
uitstroomgegevens
inspectierapport

Er ligt tijdig een jaarrekening 2017
Er ligt tijdig een beleidsbegroting 2019
Er ligt tijdig een meerjarenbegroting 2019-2023
Er ligt een beleidsrijk financieel meerjarenperspectief
De target afspraken directeur/bestuurder liggen vast
Er ligt tijdig een vierjarig koersplan 2018-2022
90% arbeid/ traject na schoolverlaten
75% arbeid/traject 2 jaar na schoolverlaten
School heeft minimaal basisarrangement
Schoolplan 2018-2022 ligt er tijdig
Werken volgens wet op passend onderwijs
9
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innovatie
innovatie
innovatie
Personeel
integraal personeelsbeleid

Huisvesting & Faciliteiten

Samenwerking binnen SWV 31.02
Onderwijs gestructureerd arbeidsprofielen
Techniekonderwijs wordt gereviseerd
Doorgaande leerlijnen Nederlands en rekenen voor alle leerjaren

Personeelsbeleid is gereviseerd
Gesprekscyclus is opnieuw ingevoerd
Scholing wordt strategisch ingezet
Medewerker zelf mede verantwoordelijk voor professionalisering
Evenwichtige teamopbouw (pensionering) 2017-2021
OP is geregistreerd in lerarenregister
5,2 fte benoemd in LC
Realisatie vernieuwbouw techniekhal
Renovatie kleedlokalen
Plaatsen pv-panelen; school is elektriciteit neutraal
Onderhoud gebouw continu proces

Communicatie/ Kwaliteitszorg

Financiën

Ouderbetrokkenheid wordt verhoogd
Interne communicatie is open, helder, zonder ruis op de lijn
PROZO wordt afgenomen en levert input voor kwaliteitsverbetering
Vensters voor verantwoording wordt tijdig gevuld
Er blijft een gezonde financiële basis voor de toekomst door:
a. zichtbare autorisatie van de betaalstaten en 2 handtekeningen
b. treasurystatuut wordt aangepast
c intern beleid tot aanbesteden vastleggen en effectueren
d. exacte datum eerste in dienst treden vastleggen en hanteren
e. drie keer per jaar kwartaalrapportage met korte toelichting
f. keuze accountant
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1.3 Continuïteitsparagraaf

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
voorlopig het macrobudget is vastgesteld.
2018
192

2017
196

2016
186

2015
171

2014
169

2013
152

2012
156

Personele bezetting en leerlingaantallen, als basis voor meerjarenbegroting 2019-2023
In 2018 is er een nieuwe meerjarenbegroting opgesteld en goedgekeurd. Onderdeel van de
meerjarenbegroting is de personele meerjarenbegroting. Die wordt vanuit schooljaren vertaald naar
kalenderjaren. De FTE’s die zijn opgenomen in de meer jaren personele begroting zijn op schooljaar.
De meerjarenbegroting bestrijkt de periode 2019-2023. In onderstaande tabel zijn de
leerlingenaantallen opgenomen (realisatie en prognose) op basis waarvan de meerjarenbegroting 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.
Teldatum
Leerlingen
(t-1)

1-10-2018
192

1-10-2019
175

1-10-2020
166

1-10-2021
160

1-10-2022
160

1-10-2023
160

Bovenstaande leerlingprognoses zijn gebaseerd op het aantal leerlingen dat we in de afgelopen 5 jaar
gemiddeld in leerjaar 1 binnenkregen en hoeveel leerlingen er in groep 8 zitten van onze toeleverende
scholen, waarvan we weten dat ze een pro-indicatie zullen krijgen. Verder zijn de zittende leerlingen in
relatie tot het schooljaar dat ze 18 jaar worden, meegeteld. Gezien de krimpregio gaan we er vanuit
dat de school de komende jaren 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 2018 zijn er drie nieuwe leerkrachten
en drie administratieve medewerkers in (tijdelijke) dienst genomen, tevens zijn er twee docenten en
vier administratieve medewerkers uit dienst gegaan. Op de administratie heeft door persoonlijke
omstandigheden een volledige herbezetting plaats gevonden.
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):
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Formatieplan 2019-2023
Leerling
prognose:
Prognose
Inzet fte:
Directie
Onderwijzend
personeel
Overige
Medewerkers
Bapo
verplichtingen

1-1-2018
196

1-1-2019
192

1-1-2020
175

1-1-2021
166

1-1-2022
160

1-1-2023
160

25.50

23.55

23.30

22.80

22.30

21.80

1.00
18.60

1.00
16.46

1.00
16.21

1.00
15.71

1.00
15.21

1.00
14.71

5.34

5.58

5.58

5.58

5.58

5.58

0.56

0.51

0.51

0.31

0.31

0.31

Meerjaren exploitatiebegroting 2019-2023:
De stichting Prakrijkonderwijs Roermond beschikt over de realisatie 2018, een vastgestelde begroting
2019 en een financiële meerjarenbegroting voor de jaren 2019 tot en met 2023. In onderstaande tabel
zijn de desbetreffende gegevens uit deze vastgestelde documenten opgenomen. De financiële
meerjarenbegroting zal elk jaar worden geactualiseerd.

Praktijkonderwijs Roermond
3. Baten

Prognose

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

2021

2.686.730

2.654.116

2.444.398

2.333.322

2.259.261

2.259.261

90.899

96.296

65.000

65.000

65.000

65.000

3.3 Coll-,cursus-,les-en examengeld.

-

-

-

-

-

-

3.4 Baten werk i.o.v. derden

-

-

-

-

-

-

47.358

21.000

21.000

21.000

20.400

20.400

2.824.987

2.771.412

2.530.398

2.419.322

2.344.661

2.344.661

3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overh.bijdragen en -subs.

3.5 Overige baten
totaal baten

2022

2023

4. Lasten
4.1 Personeelslasten

2.033.859

2.068.950

2.041.979

1.901.654

1.869.654

1.868.214

4.2 Afschrijvingen

122.444

170.880

190.530

207.310

200.140

184.352

4.3 Huisvestingslasten

176.650

152.300

119.300

119.300

119.300

119.300

4.4 Overige lasten

279.220

224.220

169.050

163.960

161.900

161.900

2.612.173

2.616.350

2.520.859

2.392.224

2.350.994

2.333.766

212.814

155.062

9.539

27.098

financiële baten

5.000

-

-

-

-

-

financiële lasten

800

-

-

-

-

-

Netto resultaat

217.014

155.062

9.539

27.098

totaal lasten
Saldo baten en lasten

6.333-

6.333-

10.895

10.895
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Toelichting op de meerjaren exploitatiebegroting:
De rijksbijdragen zijn gebaseerd op het leerling aantal van 1 oktober voorafgaand aan het jaar van
begroting. Eind schooljaar 2018-2019 is er een zeer grote groep schoolverlaters van ongeveer 40
leerlingen. De verwachting is dat er per schooljaar 2019-2020 23 leerlingen instromen, waardoor het
leerlingaantal op teldatum 1 oktober 2019 175 bedraagt.
De rijksbijdragen zijn berekend aan de hand van prognose telling leerlingen zoals boven reeds
aangegeven.
De overige overheidsbijdragen zijn gebaseerd op van een ontvangen beschikking in 2018 ad
€ 65.000, deze betreft basisbekostiging, LGF en maatwerk. Tevens is er een bedrag ad € 31.296 voor
2019 begroot m.b.t. het ESF project. Aangezien deze subsidiepot leeg is, is er naar de toekomst toe
geen rekening meer mee gehouden.
Bij het opstellen van de meerjaren begroting is rekening gehouden, dat er door het vertrek van een
medewerker, minder opbrengsten aan detachering binnen zullen komen. Bij de rest van de overige
baten, zoals ouderbijdragen en verhuur van kluisjes, is er naar de toekomst toe rekening gehouden
met een afname van het aantal leerlingen.
De loonkostenbegroting is gebaseerd op de geldende Cao VO. De loonkostenbegroting is opgesteld
op medewerker niveau rekening houdend met eventuele periodieken en toeslagen. 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 op basis van de
AOW-gerechtigde leeftijd met ontslag gaan. Bij een aantal functionarissen is rekening gehouden met
herbezetting van de formatieplaats. De kosten voor inhuur externen zal jaarlijks afnemen. In de Cao
VO bestaat de mogelijkheid om 50 uur op jaarbasis te sparen. Er kan wellicht sprake zijn van
herbezetting. In deze begroting is rekening gehouden met de terugloop van leerlingen. Om geen
verdere verplichtingen aan te gaan, wordt het natuurlijk verloop van personeelsleden plus de
vervangingen opgevangen in de flexibele schil.
De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de reeds aanwezige investeringen uit het verleden plus de
investeringsambitie in de toekomst (zie meerjareninvesteringsplan).
Voor Prakrijkschool Roermond is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met de volgende
investeringen:
ICT
Inventaris en Meubilair
Gebouw

2019
61.000
209.000
400.000

2020

2021
70.000
150.000

2022

2023

490.000

In deze investeringen is het te ontvangen bedrag ad € 400.000 van de gemeente Roermond t.b.v. de
nieuwbouw reeds verwerkt.
In de huisvestingslasten is er vanaf 2020 rekening gehouden met de investering in zonnepanelen. De
verwachting is dat de kosten van energie met ongeveer 85% zullen afnemen. Voor 2019 is ervoor
gekozen om de lasten van energie gelijk te houden aan het oude niveau.
De overige lasten laten naar de toekomst toe een dalende lijn zien, dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt
doordat er aan de uitgavenkant rekening is gehouden met de daling van het leerlingaantal en dat er
minder kosten worden verwacht voor de inhuur van advies van externen.
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Meerjaren balansprognose 2019-2023:
Praktijkonderwijs Roermond

Prognose

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.1 Immateriële vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
Investeringen Gebouwen
Investeringen Inv en app
Afschrijvingen Gebouwen
Afschrijvingen Inv en app

1.982.416
31.328
34.833
78.240
44.204

2.481.536
400.000
270.000
98.731
72.149

2.781.006
490.000
123.231
67.299

2.793.696
220.000
123.231
84.079

2.593.557
123.231
76.909

2.409.205
123.231
61.121

Vaste activa

1.982.416

2.481.536

2.781.006

2.793.696

2.593.557

2.409.205

Gebouwen

1.791.891

2.093.160

2.459.929

2.336.698

2.213.467

2.090.236

Inv en app

190.525

388.376

321.077

456.998

380.090

318.969

-

-

-

-

-

-

4.165

4.165

4.165

4.165

4.164

4.164

-

-

-

-

-

-

1.7 Liquide middelen

2.323.712

1.934.640

1.500.782

1.536.596

1.753.837

1.983.751

Vlottende activa

2.327.877

1.938.805

1.504.947

1.540.761

1.758.001

1.987.915

Totale Activa

4.310.293

4.420.341

4.285.953

4.334.457

4.351.558

4.397.120

3.501.754

3.656.816

3.666.355

3.693.453

3.687.120

3.698.015
479.300

1. Activa

1.4 Voorraden
1.5 Vorderingen
1.6 Effecten

2. Passiva
2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen

588.734

543.720

399.793

421.199

444.633

2.3 Langlopende schulden

-

-

-

-

-

-

2.4 Kortlopende schulden

219.805

219.805

219.805

219.805

219.805

219.805

4.310.293

4.420.341

4.285.953

4.334.457

4.351.558

4.397.120

Totale Passiva

Op basis van bovenstaande balans resultaten zijn onderstaande kengetallen berekend.
Praktijkonderwijs Roermond

Prognose

Financiële kengetallen

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2023

kapitalisatiefactor

88,99%

83,97%

72,16%

82,58%

91,19%

98,39%

solvabiliteit 1

81,24%

82,73%

85,54%

85,21%

84,73%

84,10%

solvabiliteit 2

94,90%

95,03%

94,87%

94,93%

94,95%

95,00%

liquiditeit (current ratio)

10,59

8,82

6,85

7,01

8,00

9,04

rentabiliteit

7,68%

5,60%

0,38%

1,12%

-0,27%

0,46%

Toelichting op de meerjaren balans
Er is sprake van een stabiele balans. Het bestuur verwacht geen bijzondere ontwikkelingen in de
financieringsstructuur. Doordat in 2019 geïnvesteerd wordt voor € 670.000 en de afschrijvingskosten
€ 170.880 bedragen, stijgt in eerste instantie de boekwaarde van de materiële vaste activa. Dit gaat
ten koste van het saldo liquide middelen. Op midden lange termijn groeit het saldo liquide middelen.
Dit blijkt ook uit het kengetal liquiditeit.
De vorderingen zijn gelijk gehouden aan de stand ultimo 2017 € 4.165. De kortlopende schulden zijn
eveneens gelijk gehouden aan de gerealiseerde stand per vorig verslagjaar € 219.805. Dit betreft een
moment opname. De realisatie eind 2018 wijkt hiervan af.
De ontwikkeling van het sado aan voorzieningen is gebaseerd op de jaarlijkse dotaties en
onttrekkingen op personeel en onderhoudsvlak. Het aandeel van de totale balans is 12%.
De mutatie op het eigen vermogen betreft de begrote resultaten.
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Rapportage risicobeheersing en controle systeem
In 2018 is er door ONS een risicoanalyse gemaakt. Deze risicoanalyse had als doel: om de
noodzakelijke buffer te bepalen en als bouwsteen voor de onderbouwing van het planmatig en
verantwoord omlaag brengen van de kapitalisatiefactor. Uit deze risico en vermogensanalyse bleek
dat Praktijkschool Roermond een liquiditeit ad € 633.250 nodig had voor het afdekken van de risico’s.
In 2016 is er 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.
Het jaarverslag 2017 is op 14 juni 2018 goedgekeurd door de raad van beheer. Daarnaast maakt de
Stichting 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
Praktijkonderwijs Roermond werkt hard aan de innovatie van haar onderwijs. Het wordt steeds meer
afgestemd op de vraag van de arbeidsmarkt en er ontstaan duidelijke doorgaande leerlijnen, waardoor
elke jongere zich op zijn eigen manier kan en mag ontwikkelen.
In de huidige krappe arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker om aan bevoegd personeel te komen.
Momenteel lukt dat Praktijkonderwijs Roermond nog wel. Vervangingen bij langdurige ziekte of
zwangerschapsverlof vervanging wordt echter steeds moeilijker om ingevuld te krijgen.
Om de kwaliteit van het onderwijs daadwerkelijk uit te voeren, is een zo laag mogelijk ziekteverzuim
van belang. In de afgelopen periode was het ziekteverzuim behoorlijk fors. Voor het verdere verloop
van het ziekteverzuim zie paragraaf 4.3.1.
Rapportage en verantwoording toezichthoudend orgaan
De raad van beheer beoordeelt of de financiële realisatie binnen de kaders van het financiële
meerjarenbeleidsplan past en of de uitvoering nog financiële ruimte biedt of niet. Gaat alles naar wens
en is de inzet van de middelen passend? Geldstromen worden gevolgd en in verband gebracht met
toekomstige investeringen. Tevens ziet de raad van beheer erop toe dat de middelen rechtmatig
worden verworven en dat deze middelen worden besteed. De raad van beheer legt onder meer
verantwoording af aan het rijk, ouders en personeel over het gevoerde beleid en of de inzet van
personeel, huisvesting en geld effectief en efficiënt heeft plaats gevonden. Een andere
verantwoordelijkheid van de raad van beheer is het aanwijzen van een accountant indien dit van
toepassing is.
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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.
De media en de politiek helpen het Praktijkonderwijs als schoolsoort in Nederland en Praktijkonderwijs
Roermond in het bijzonder in 2018 erg goed. Er komt steeds meer positieve aandacht voor hetgeen
onze jongeren wél kunnen. De arbeidsmarkt staat momenteel te springen om onze jongeren.
Bedrijven bellen ons momenteel zelfs op of we nog leerlingen hebben die stage willen komen lopen.
Het aangekondigde diploma door Minister Slob is daarbij een kers op de taart. In 2018 gaven we in
december al 2 schooldiploma’s uit. Het voelt als erkenning voor onze leerlingen en voor het werk dat
we hier met zijn allen verrichten.
Praktijkonderwijs Roermond ervaart dat het een steeds positiever imago krijgt. Leerlingen komen
inmiddels van heinde en verre, omdat het zo fijn is om op deze school te zijn. Stagiaires weten onze
school steeds beter te vinden. Praktijkonderwijs Roermond heeft als doelstelling om op termijn een
opleidingsschool te worden. Mooie volwaardige projecten als Dance4life dragen hier positief aan bij.
De belangrijkste reden voor een positief imago is de mooie leerresultaten op alle vakgebieden. De
maatwerktrajecten die de school biedt, niet alleen t.a.v. het lesrooster, het gaat vooral om het
maatwerk in de lessen zelf; afgestemd op elke jongere. Praktijkonderwijs Roermond blijft actief op pad
gaan om haar imago te versterken en met de juiste stakeholders samenwerking aan te gaan.
De volgende acties en contacten waren het belangrijkst in 2018:










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
Stagebedrijven in de regio; o.a. het nieuwe stage arrangement dat we met de Westrom aan
zijn gegaan.
SWV 31.02

1.5 Klachtenafhandeling
Veruit de meeste problemen c.q. klachten die binnen Praktijkonderwijs Roermond voorkomen, kunnen
in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden
afgehandeld. Doordat elke jongere en elk gezin een persoonlijk mentor heeft, zijn de lijntjes tussen
school en thuis heel klein. Dit heeft een preventieve werking.
In die gevallen waar dat niet mogelijk is, kan men een beroep doen op de zogenaamde
klachtenregeling.
We kennen een extern onafhankelijke vertrouwenspersoon. In 2018 werd daar geen vraag
neergelegd.
Verder kennen wij een interne klachtencommissie en een vertrouwenspersoon voor de leerlingen.
Er zijn in 2018 geen klachten voorgelegd aan de klachtencommissie.
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2 Goed bestuur, verantwoording en toezicht
2.1 Verslag 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
Raad van Beheer in 2018 een aantal zaken ter hand genomen. Dit alles is op basis van de code Good
Governance van de VO-raad.
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 leerlingen 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
2018 was dit schaal 14, trede 11. De leden van Raad van Beheer ontvangen sinds 2018 een
vrijwilligersvergoeding. 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 2018.
Algemeen
In 2018 bestond de Raad van Beheer uit:
Dhr. drs. G. Frische: Voorzitter
Dhr. R. Stevens MSc: Lid
Mevr. mr. drs. E. Boogaard-Derix: Lid
Mevr. drs. G. Geerdink: Lid
Mevr. J. Martens MSc: Lid
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Resultaat 2018:
1. Toezicht op de strategische doelstellingen:
 Het Koersplan 2014-2018, in 2013 goedgekeurd, werd door de Raad van Beheer gemonitord
middels targetafspraken die jaarlijks worden vastgesteld.
 Het Koersplan 2018-2022 werd goedgekeurd.
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:





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 worden jaarlijks targetafspraken vastgesteld. De directeurbestuurder legt deze telkens ter monitoring en verantwoording voor aan de RvB.
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 met een remuneratie en een Treasury commissie.
5.Bestuurlijke goedkeuringen/besluiten:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Besluit
VR Bouwmanagement gaat de begeleiding van de verbouwing
uitvoeren.
De Raad van Beheer geeft mevr. A. Geenen de opdracht te starten
met de bouw
De Raad van Beheer stemt toe met het organiseren van een
schoolfeest om de 4 á 5 jaar
Verslag d.d. 12 oktober 2017 wordt, met enkele aanpassingen,
vastgesteld.
De begroting 2018-2022 wordt in principe goedgekeurd mits de
heer R. Stevens hierop terugkomt na zijn gesprek met de controller.
Mevr. M. Geerdink is formeel benoemd als lid van de Raad van
Beheer.
Mevr. J. Martens is formeel benoemd als lid van de Raad van
Beheer.
Leden van de Raad van Beheer die hiervan gebruik willen maken,
kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen.
Het Bestuursverslag 2017 is goedgekeurd.
Het treasury statuut Stichting Praktijkonderwijs e.o. wordt
goedgekeurd door de Raad van Beheer

Datum besluit
24.11.2017

investeringsplan 2019-2022
meerjarenbegroting 2019-2022
Koersplan 2019-2022
Risico en vermogens analyse

04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018
04.12.2018

24.11.2017
24.11.2017
24.11.2017
24.11.2017
22.02.2018
17.04.2018
17.04.2018
15.06.2018
15.06.2018

6. Eigen werkzaamheden
 De Raad van Beheer heeft in 2018 vier maal vergaderd en dit in het bijzijn van de directeurbestuurder. In 2018 heeft de Raad van Beheer twee maal samen met de MR een overleg
gehad. Hierbij waren zowel de directeur-bestuurder als de adjunct-directeur bij aanwezig. De
eerste keer is gesproken over de werkwijze van de stagedocenten en is er een presentatie
gegeven over de vernieuwbouw van de techniekhal. De tweede keer is er een presentatie
gegeven over de nieuwe werkwijze rondom het nieuwe IOP, het ontwikkelingsperspectief, het
nieuwe rapport en alles wat hierbij komt kijken. Naast de harde zaken (gebouw, financiën)
vinden beide partijen het ook waardevol om met elkaar naar de zachte kanten van het
onderwijs te kijken. Alles bij elkaar draagt immers bij aan de onderwijskwaliteit die we leveren.
 Het rooster van aftreden is besproken. Momenteel zijn er geen leden die aftreden.
 Er zijn twee nieuwe leden in het voorjaar van 2018 benoemd.
 De jaarrekening is met de accountant besproken.
 Verdere beeldvorming heeft plaatsgevonden tijdens open dagen, nieuwjaarsbijeenkomst,
bezoek aan het restaurant en enkele rvb-leden hebben het RAP bezocht en een schooldag
meegelopen in de lessen.
 Er is een bouwmanager aangesteld t.a.v. de vernieuwbouw techniekplein en renovatie
gymzaal.

19
Bestuursverslag 2018 Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o.

 De leden zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs Instellingen VTOI.
 Een van de leden volgt een scholing bij de VTOI.

2.2 Medezeggenschap

Binnen Praktijkonderwijs Roermond wordt medezeggenschap uiteraard als belangrijk ervaren. De
betrokkenheid van ouders is hierbij groot te noemen. In deze paragraaf leest u waar de MR zich in
2018 mee bezig heeft gehouden.
MR leden.
Mevr. R. Verhagen. Voorzitter tot juli ’18. Is hierna afgetreden uit de MR.
Mevr. S. Sars (PMR) Voorzitter September ’18 – heden.
Mevr. A. Ramakers (PMR)
Mevr. A. Donckes (PMR)
Dhr. R. Geraedts (oudergeleding)
Mevr. M. Soentjes (oudergeleding)
Mevr. F. Wanjiku (oudergeleding)
Vergader data 2018
29 januari 2018
26 maart 2018
14 mei 2018
4 juni 2018
8 oktober 2018
26 november 2018
Bijeenkomst Raad van Beheer.
5 februari 2018
- Stagedocenten geven uitleg over uitstroom stage en BORIS Certificering
- Het vernieuwbouwplan van de techniekhal en aanverwante ruimtes wordt gepresenteerd.
4 december 2018
- PMR geeft een presentatie over het nieuwe IOP gekoppeld aan de HGW cyclus van
Praktijkonderwijs Roermond
Ingestemd met.









Investeringsplan 2019-2022
Meerjaren begroting 2019-2022
Nieuw schoonmaakbedrijf (Blankers schoon) en het verhogen van het begrootte bedrag op
het onderdeel ‘schoonmaakkosten’ van 5000,- euro.
Koersplan 2018-2022
Lessentabel schooljaar 2019-2020
Schoolgids 2018-2019
Personeelsbeleid 2018-2022
De MR stemt in met het voorstel om de Functionaris Gegevensbescherming als taak aan de
adjunct-directeur te geven.
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De MR stemt in met het voorstel om de invulling van de functiemix onderdeel te laten zijn
van de gesprekkencyclus (plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek).
De vakantieregeling 2018-2019. De MR stemt in met het voorstel van de provinciale
commissie. Als organisatiedagen zijn carnavalsvrijdag en een teamdag vastgelegd.
de MR stemt in met verandering lestijden, naar aanleiding van afsluitend 0-uur. Er zijn een
aantal mogelijkheden voorgelegd aan het personeel. Er is voor optie 1 gekozen.

Advies gegeven over.





PSA uitkomsten. MR adviseert om dit om de twee jaar terug te laten komen. MR geeft aan
dat wellicht in de toekomst gekeken kan worden dat het hele team meegenomen wordt in
dit onderzoek. Nu werd alleen het onderwijspersoneel meegenomen in de meting.
Het afsluitend 0-uur. Het afsluitend kwartier moet eenduidig worden ingevuld gekoppeld aan
klassen- of leerdoelen.
De pauzetijd wordt ingekort door invoering afsluitend 0-uur. MR adviseert om goed te kijken
naar het surveillance rooster en daarbij op toe te zien dat de docenten voldoende pauze
hebben (conform cao).

Andere belangrijke aanvullingen en besproken punten.












MR regelement en statuut wordt komend jaar bijgesteld.
In 2018 heeft de PMR een scholing basiscursus MR gevolgd vanuit de Verenging Openbaar
Onderwijs.
In 2019 wilt de PMR een scholing op het gebied van “begroting en het meerjarenperspectief”
gaan volgen. MR wilt de adjunct directeur hier ook in meenemen.
Ouders vragen aandacht voor een betere communicatie tussen school en ouders. Gaat dan
vooral over communicatie over schoolse zaken; wat speelt er in de school, wat wordt er
georganiseerd in de school, etc. Ouders geven aan dat de school zoveel goede dingen doet,
maar dat men hier thuis weinig over terug hoort. Daarnaast schrijft Praktijkonderwijs
Roermond dat er alles uit de leerlingen wordt gehaald, dit zien ouders ook, maar hoe is dit
zichtbaar voor de buitenwereld? Daarnaast willen ouders graag handvaten hoe zij thuis ook
met de doelen aan de slag kunnen die op school besproken worden met het kind.
Doelstelling vanuit de MR is om hier alert op te zijn en hierin adviezen te geven. Zo zijn er dit
jaar extra ouderavonden georganiseerd voor ouders, gericht op uitstroom. ‘Ik word 18 en
nu?’ en een extra informatie bijeenkomst voor de doorstroom naar het MBO.
Praktijkonderwijs Roermond laat onderzoek doen door een afstudeerstagiaire HBO
Pedagogiek over de betrokkenheid van ouders. Haar onderzoekvraag luidt; Hoe kunnen
docenten van Praktijkonderwijs Roermond een partnerschap met ouders creëren waarbij
leerlingen thuis en op school de juiste ondersteuning krijgen gericht op hun persoonlijke
leerdoelen?
AVG wordt onder de aandacht gebracht. MR vraagt zich af wie toegang heeft tot de
personeelsbestanden en dossiers? De directie en volledige administratie hebben toegang tot
deze bestanden. De MR vraagt zich af of dit niet beperkt kan worden tot een aantal leden
van de administratie. MR is mede verantwoordelijk voor de AVG. AVG zal vaker terugkeren
op de agenda.
De PROZO Analyse is besproken. Verder geen bijzonderheden.
Voor komend jaar wilt de MR de schoolgids beter onder de ‘de loep’ nemen. Dit jaar
ingestemd met de huidige schoolgids. Voor komend jaar wilt de MR hier beter naar kijken.
Schoolgids wordt een agendapunt.
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MR vraagt directeur-bestuurder om verduidelijking betreffende de aanpassingen van de
lessentabel i.r.t. de jaartaak. Wanneer men op vrijdag werkt, wordt dit berekend met een
hele dag werken. Directeur-bestuurder neemt dit mee bij de berekening van het nieuwe
schooljaar en zal er op toezien dat iedereen conform afspraken cao voldoende recht heeft op
de verplichte voor en nazorg. Met ingang van september 2019 zal de school ook op
vrijdagmiddag open zijn voor leerlingen, waardoor collega’s deze werkmiddag op een ander
moment terug krijgen, indien dit passend is bij de jaartaak van het individu.

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.
Jaarverslag Ondersteuningsplanraad 2018
Doel Ondersteuningsplanraad
De OPR-leden hebben zich tot doel gesteld kritisch het ondersteuningsplan te lezen met de belangen
van leerlingen, ouders en personeel in het hoofd. Het is belangrijk dat het Samenwerkingsverband
effectief en efficiënt omgaat met de toegekende middelen. Het is een uitdaging om mee te denken
over de uitgave van geld dat niet structureel is. Het moet gaan om voorzieningen die uiteindelijk met
reguliere middelen op te brengen zijn.
De OPR is tevreden met de informatie die door het bestuur van het Samenwerkingsverband
beschikbaar wordt gesteld aan de OPR en dat de raad tijdig meegenomen wordt in de processen die
spelen binnen het samenwerkingsverband.
De OPR heeft alle stukken op tijd kunnen lezen en het bestuur neemt de adviezen, op- en
aanmerkingen vanuit de OPR mee in verdere beleidsvorming.
De OPR wil wel graag dat alle informatie meer doorkomt op de werkvloer. Volgend schooljaar zal de
OPR daar meer op inzetten.
OPR vergaderingen, behandelde stukken en onderwerpen
De OPR heeft 5 x vergaderd dit kalenderjaar.
De belangrijkste onderwerpen op deze vergadering waren:
27-02-2018:
Jaarverslag OPR
Financiën (reserve is te groot)
Visietraject
Ambulante diensten, personeelstekort
Raad van Toezicht – procedure/wervingstekst
OPDA wordt maatwerkvoorziening tussen VO en VSO
Kwaliteitszorg
18-04-2018
AVG
Risicoanalyse
Jaarverslag 2017
Instemming met opheffing OPDA
Verkenning LWOO Opting out
Visietraject
RVT
Bezetting OPR
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28-06-2018
Werkgroep LWOO
Financiën (projecten)
Ambulante begeleiding
Kwaliteitszorg
Jongeren die buiten alle systemen vallen (thuiszitters), voorlopig nog geen extra actie
Bezetting OPR
Etentje
11-10-2018
Ambulante begeleiding – alle scholen zijn voorzien
Projecten
Kwaliteitszorg – duidelijke doelen stellen (neem resultaten bestaande leerling- en ouderenquêtes
mee)
Ondersteuningsplan- meerdere mensen lezen mee
Raad van Toezicht
Financiën Q2 – post onvoorzien
Resultaatafspraken bestuur
Afscheid Rianne Bex
Bezetting OPR
OPR reglement en statuut
19-12-2018
Nieuw lid RvT
Nieuw lid DB
Rapportage adviestraject Infinite
Reglementen en statuut OPR
Overzicht post onvoorzien
Q3
OPR stemt in met Begroting 2019-2023 (Reserve -er wordt teveel gespaard)
Risicoprofiel: ZZP constructie-juridische gevolgen
Projecten
OPR is akkoord met Jaarplan 2019
Ondersteuningsplan ( belangrijk: kwaliteitszorg, overgang PO-VO, aanname beleid scholen)
Bezetting OPR
Belangrijke punten uit de vergaderingen:










Een goede kwaliteitszorg met aandacht voor de dagelijkse werkelijkheid in de klas.
Het gaat niet alleen om kwantitatieve data, maar ook om kwalitatieve data.
Neem ook resultaten mee van leerling-enquêtes, die veel scholen uitvoeren.
Het is onduidelijk of de basisondersteuning in de klas voldoende gegeven wordt bij de
verschillende scholen. Het is belangrijk om dit duidelijker te krijgen omdat dit een van de
belangrijkste pijlers is van passend onderwijs, zoals ook aangegeven in het
ondersteuningsplan.
Ambulante begeleiding gaat meer ingezet worden als deskundigheidsbevordering voor
docenten. Wat zijn de bevindingen?
Een goede besteding van de reserve ten behoeve van passend onderwijs.
Verkenning van LWOO - Opting out: de OPR wil graag goed op de hoogte zijn van alle
voor- en nadelen en meegenomen worden in het besluitvormingsproces.
De manier waarop inzet LWOO middelen wordt verantwoord is belangrijk. Een belangrijke
vraag is verder of de extra ondersteuningsgelden momenteel goed verdeeld zijn over de
scholen.
Het is belangrijk dat de mogelijkheid van maatwerk in de samenwerking tussen VO en VSO,
de symbiosecontracten (opvolger OPDA), goed bij de scholen op het netvlies komen.
De bezetting van de OPR.
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Wijzigingen in de samenstelling OPR
In 2018 bestond de OPR uit de volgende leden:
Wim Schreurs, voorzitter(Personeelslid Aloysiusstichting)
Jos Graus (personeelslid SOML Broekhin)
Piet Reijnders (ouderlid SOML Broekhin)
Rianne Bex (ouderlid, Ursula, SOML), dit jaar afscheid genomen.
Laurens Wolfs (ouderlid Praktijkonderwijs)
Rika Verhagen, secretaris (toehoorder Praktijkonderwijs)
Marianne Beckers (personeelslid Herman Broerenschool)
Pierre Salden (personeelslid SOML Mundium College)
Sjoerd Wijnhoven (personeelslid Wijnberg)
Vacatures
Cita Verde
Berkenschutse
St. Buitengewoon, vertegenwoordigt ook: Adelante, Kindante
SOML - 2 vacatures, waarvoor 1 aspirant lid zich heeft gemeld ter vervanging van Rianne Bex
(Ursula)
Het is belangrijk om meer leden te krijgen in de OPR, zodat we ook meer input krijgen van alle
scholen. De OPR moet toezien op de besteding van de zorggelden op de scholen, deze informatie
kunnen we alleen krijgen uit de verschillende medezeggenschapsraden, het is dus belangrijk dat
scholen vertegenwoordigd zijn in de OPR, liefst met MR-leden/ouderraadleden.
Inmiddels is in het huishoudelijk reglement van de OPR vastgelegd dat ouders een vacatievergoeding
krijgen van 30 Euro per vergadering, inclusief reiskosten.
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2.4 Leerling raad
Praktijkonderwijs hecht ook veel waarde aan het meedenken van leerlingen bij het inrichten van het
onderwijs. Daartoe heeft Praktijkonderwijs Roermond een leerling raad. Van elk leerjaar is minstens
één vertegenwoordiger lid van de leerling raad. De leerling raad denkt mee, praat mee en doet
voorstellen over zaken die van belang zijn voor de leerlingen.
In 2018 zijn de volgende onderwerpen aanbod gekomen:










Goedkeuren statuten van de leerling raad.
Gebruik van wifi en telefoons in de klas.
Inrichting schoolplein.
Pestprotocollen en hoe vinden de leerlingen dat we hier mee omgaan?
Schoolfeest.
Pauze tijden worden als te lang ervaren, tevens vinden leerlingen het niet fijn dat ze verplicht
naar buiten moeten in het tweede deel van de grote pauze. Aanpassing is dat vanaf 20182019 pauze tijden zijn aangepast en de leerlingen nu zelf mogen kiezen of ze binnen of buiten
pauzeren.
Bespreken hoe nieuwe leerling raad er uit moet gaan zien. Verkiezingscampagne opstarten.
Uitleg over democratie, hoe dat ook in een school kan.
Voorstel bespreken wel/ geen schoolkrant opstarten en wie gaat deze maken.
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Hoofdstuk 3 Onderwijs
3.1 Inleiding
In 2018 werd er op alle fronten hard gewerkt aan de onderwijsinnovatie. Binnen alle vakken en
profielen was en is er aandacht voor de ontwikkeling en implementatie van een doorgaande leerlijn op
basis van de voor onze school aangepast doelenstructuur op basis van het pro curriculum. Voor bijna
alle vakken staat op basis van deze doelenstructuur een doorgaande leerlijn op papier. De
implementatie hiervan is in volle gang. In 2018 is gestart om ook voor alle lessen
vervangingsmateriaal te hebben. Zo kunnen we bij kortdurend lesuitval toch inhoudelijk goede lessen
geven. In 2019 moet dit er voor alle vakken zijn. Het nieuwe IOP werd in 2018 vastgesteld en er werd
een nieuwe werkwijze voor opgesteld. Een belangrijke wijziging in de lessentabel is hierbij dat we nu
alle lessen van 50 minuten geven en dat we de dag starten en afsluiten met een 0- uur. De komende
vier jaar gebruiken we om dit goed te gaan implementeren.
In het jaarverslag staan we vooral stil bij kwaliteitsbeleid, toezicht door inspectie, onze
examenopbrengsten en bestendigheid, tevredenheid van onze stakeholders, stage en ESF. De
continue aandacht voor onderwijsinnovatie en de ontwikkeling van de lesinhouden zijn hier echter de
basis voor. Het team is voortdurend in beweging om na te denken hoe de lessen nog beter aan
kunnen sluiten bij de ontwikkeling van onze leerlingen, hoe we de leerresultaten beter kunnen volgen
en hoe we de leerlingen zich bewuster kunnen maken van hun eigen ontwikkeling. Hiertoe volgen de
docenten regelmatig nascholingscursussen, voeren zij overleg met elkaar, volgen coachtrajecten met
video-interactiebegeleiding, houden intervisie, voeren lesobservaties bij elkaar uit of nemen deel aan
werkgroepen en ontwerpen en bereiden ze hun lessen voor om zo de kwaliteit van het onderwijs te
verhogen. We mogen dan ook overtuigd zeggen dat er binnen Praktijkonderwijs Roermond sprake is
van een cultuur waarin het stilstaan bij wat is een goede les, wat is kwalitatief goed onderwijs aan de
orde is.

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.
Elke twee jaar neemt Praktijkonderwijs Roermond een enquête af onder alle Stakeholders. In 2018
waren alle stakeholders aan de beurt. De leerling-enquête wordt jaarlijks afgenomen.
3.3 Toezicht Inspectie van Onderwijs
In 2013 heeft de inspectie, op basis van het onderzoek in juni 2013, een basisarrangement toegekend
aan het Praktijkonderwijs Roermond. Dientengevolge is er geen inspectiebezoek geweest in 2018.
De directeur-bestuurder heeft in de zomer van 2017 de inspectie opgebeld, met de vraag wanneer de
onderwijsinspectie Praktijkonderwijs Roermond komt bezoeken. Aangezien het op dat moment vier
jaar geleden was. We stonden ook voor schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 niet op de planning.
Inmiddels staat het inspectiebezoek voor het vierjaarlijkse onderzoek voor schooljaar 2019-2020 op
de planning. Praktijkonderwijs Roermond betreurt het dat er dan al ruim 6 jaar voorbij zijn gegaan
voordat er vanuit de inspectie feedback wordt gegeven over de kwaliteit van haar onderwijs. Zeker nu
in 2018 het schoolplan 2014-2018 tot een einde is gekomen en er een nieuw schoolplan 2018-2022 is
vastgesteld. Tegelijkertijd interpreteert Praktijkonderwijs Roermond dit als een positief signaal dat er
vanuit de inspectie op afstand geen signalen ontvangen zijn waardoor er sprake zou zijn van enige
twijfel aan de deugdelijkheidseisen waaraan Praktijkonderwijs Roermond dient te voldoen.
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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 2017-2018 waren dit de resultaten.
Certificaat
Heftruck certificaat
Basismodule algemene schoonmaak
Basismodule schoonmaak en thuiszorg
Basismodule gezondheidszorg
Vakdiploma BAS (Bediening assistent)
Vakdiploma KAS (Koken assistent)
Werken in de keuken (catering certificaat)
Werken in de textiel
Werken in de winkel
EHBO
Zwemdiploma a of b
VCA
Fietsverkeersdiploma
Certificaat kassa training; verschillende
onderdelen
Boris Praktijkverklaring
Behaald getuigschrift praktijkonderwijs (de
schoolverlaters)
Diploma Praktijkonderwijs Roermond (december
2018)

Aantal leerlingen dat het behaalde
14
10
8
1
5
5
10
2
22
19
3
10
34
20
4
24 getuigschriften en 2 met een schoolverklaring
2

Binnen Praktijkonderwijs Roermond besteden we niet alleen aandacht aan het behalen van
branchecertificaten. We vinden het ook belangrijk om goed te monitoren wat het (uitstroom) niveau is
op het gebied van Nederlands en rekenen. Immers is het een wettelijke opdracht om toe te werken
naar het streefniveau 1F bij beide onderdelen. We weten dat dit niet voor alle leerlingen haalbaar is en
dat stabilisatie ook een belangrijke opdracht is. Echter zien we ook dat sommige leerlingen (op
onderdelen) in staat zijn verder te groeien dan 1F. Ook hier is in ons huidige aanpak aandacht voor.
Elk jaar worden alle leerlingen twee maal getoetst op hun niveau voor Taal en rekenen. Meestal via de
AMN toets in enkele gevallen gebruiken we de TOA-toets, aangezien we die voor dat kind op dat
moment passender vinden. Zo kunnen we tijdens de schoolloopbaan volgen hoe een kind zich binnen
zijn/haar mogelijkheden ontwikkeld: groei, dan wel stabilisatie.
Daarnaast bieden wij aan leerlingen met een taalachterstand extra taalles middels een taalklas. We
onderzoeken momenteel wat de mogelijkheden zijn om binnen alle lessen meer taalsteun te bieden.
Percentage van schoolverlaters dat 1 F behaald heeft:
Schoolverlaters
Praktijkonderwijs
Roermond
Nederlands 1F
behaald
Rekenen 1F behaald

Verwachting inspectie
op basis input
scholenveld
30%

2016-2017

2017-2018

56.52%

60.96%

20%

45.83%

37.04%

27
Bestuursverslag 2018 Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o.

Hoewel wij trots zijn op deze resultaten, realiseren we ons terdege dat deze resultaten afgezet dienen
te worden tegen de ontwikkelingsmogelijkheden van elk individueel kind. Toch zijn we van mening dat
het zeker relevant is om ook op schoolniveau naar deze resultaten te kijken.
Na afronding van het praktijkonderwijs zijn er voor de leerlingen de volgende mogelijkheden:




Een arbeidsplaats in het vrije bedrijf, eventueel met een aanvullende opleiding.
Plaatsing in een activiteitencentrum.
Doorstromen naar een vervolgopleiding, bijvoorbeeld Gilde opleidingen.

3.5 Opbrengsten in beeld
Onze wettelijke opdracht is om bij het verlaten van de school minimaal 90% van de leerlingen uit te
laten stromen naar (een traject naar) werk of een vervolgopleiding. Jaarlijks brengen we dit zowel in
het Bestuursverslag als binnen de schoolgids in beeld.
Cijfers in beeld 2017-2018

Uitstroom 2017-2018

4%
19%

19%

Werk regulier
Begeleid werken
Traject

8%
12%

Dagbesteding

38%

Leren MBO
Verhuizing

26 leerlingen zijn in schooljaar 2017-2018 als schoolverlater uit onze school gestroomd.
77% van onze schoolverlaters is bij uitstroom op een of andere manier aan het werk (dagbesteding,
begeleid of onbegeleid, toelatingstraject), 19% van de schoolverlaters is doorgegaan met een
vervolgopleiding. 4% van de leerlingen is verhuisd en dien ten gevolge niet meer te monitoren.
Dit betekent dat we in 2017-2018 ruim voldeden aan de norm van 90%. Immers 100% van de te
monitoren schoolverlaters is in een leer/ werktraject of dagbesteding geplaatst.
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Verantwoording na 2 jaar

Uitstroom 2015-2016 na 2 jaar
Werk
Begeleid werk

Traject naar werk

4% 16%
4%4%

Dagbesteding

16%
32%

VMBO
VSO

8% 8%

4%
4%

MBO
Leren en werk
Beschut werk

Onbekend

Conform onze wettelijke opdracht verantwoorden we hier hoe de uitstroom na 2 jaar eruit ziet. Hierbij
is de norm dat 75% van de schoolverlaters in een (traject naar) werk, dagbesteding, beschut werk of
vervolgonderwijs zit.
In2015-2016 stroomden er 26 leerlingen uit. De grootste groep zit na 2 jaar nog op school: 52% volgt
onderwijs dan wel in het VMBO, VSO, MBO, of in een particulier leertraject. Na 2 jaar zit 44% van de
uitstromers in een vorm van werk (werk, begeleid werk, traject naar werk, dagbesteding of beschut
werk). Van 4% van de leerlingen is onbekend waar hij/ zij momenteel zich bevindt. Daarmee voldoen
wij aan de wettelijke opdracht (96%).
3.6 Onderwijsproces ondersteunende zorg aan onze leerlingen
Veel zaken op het gebied van ondersteunende zorg aan ons onderwijsproces wordt door ons als
vanzelfsprekend aangenomen, wat misschien lang niet altijd tot onze corebusiness hoort. Om zo onze
leerlingen en de gezinnen waar ze vandaan komen goed te begeleiden. We vinden dit passen binnen
ons onderwijsdomein praktijkonderwijs. En hebben hiertoe in ons reguliere inzet personeel en
middelen voor ingezet.
In 2018 zijn er zeker een aantal accenten gelegd, met name gericht op de verdere implementatie van
passend onderwijs.
Te weten:













Continuering van een groot en klein ZAT (Zorgadviesteam)
Continuering en versterking samenwerking met politie (convenant veilige school) Helaas is de
samenwerking met de politie moeizamer geworden, doordat de jeugdagent/ schoolagent
afgeschaft is. We hebben verder goede contacten met de wijkagent. Maar helaas kan hij niet
alles meteen aanpakken, zoals de schoolagenten daar wel tijd en ruimte voor hadden.
Continuering van inzet en samenwerking met GGD
Ambulante begeleiding voor zowel leerkrachtondersteuning als individuele leerlingbegeleiding
Extra inzet op diverse sociale weerbaarheid trainingen: o.a. grip op gamen, superwoman, e.d.
Inzet t.b.v. overleg op en afstroom van leerlingen
Professionalisering van leerkrachten
Continueren van het werken met een gezonde schoolkantine
Continueren van het werken aan een rookvrije school
Nauwe samenwerking met leerplicht o.a. n.a.v. ziekteverzuim van leerlingen
Theatervoorstellingen voor alle leerlingen t.b.v.: sociale veiligheid, leren omgaan met geld.
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NT2 arrangement: leerlingen krijgen extra taalles via NT2/ Oudere NT2 leerlingen lopen bij
ons mee met praktijkvakken en worden via ons begeleid naar stage.

3.7 Tevredenheid
Praktijkonderwijs Roermond meet tweejaarlijks haar tevredenheid onder al haar stakeholders. In 2018
waren alle stakeholders aan de beurt. I.v.m. de wettelijke verplichting om jaarlijks de sociale veiligheid
van leerlingen te meten, onderzoeken we jaarlijks de tevredenheid van leerlingen.
In het voorjaar 2018 is bij alle stakeholders van Praktijkonderwijs Roermond een enquête afgenomen.
De leerlingen bevragen we jaarlijks. Zo krijgen we goede input voor ons vierjarig schoolplan, dat in
2018 opgesteld is voor de periode 2018-2022. Maar we krijgen zo ook tussentijdse evaluaties, zodat
we ook tussentijds onze plannen kunnen bijstellen of aanscherpen. In deze paragraven leest u de
analyse op de diverse doelgroepen die bevraagd zijn.
Interessant in deze analyse is om te zien hoe de ene doelgroep scoort in relatie tot de andere groep.
Zo zien we dat ouders, stagebedrijven en partners behoorlijk tevreden zijn over Praktijkonderwijs
Roermond. Vooral de leerlingen en het personeel geven duidelijke signalen af op bepaalde
onderwerpen waar groei in mogelijk is. Vaak hangen deze onderwerpen met elkaar samen. Soms zie
je al de ontwikkeling binnen het team, maar nog niet bij de leerling.
De scores zijn gegeven in een 5 punt schaal. Een 3 of meer is dus een cijfer om trots op te zijn. Op
scholen op de kaart worden deze scores vertaald in rapportcijfers van 1 tot en met 10. We zullen bij
ouders en leerlingen deze scores ook toelichten in rapportcijfers.
Al met al mogen we met zijn alle trots zijn op de uitkomsten van het PROZO 2017-2018.
3.7.1 Sociale veiligheid en Tevredenheid leerlingen
Schooljaar
Veiligheid
Tevredenheid

2014-2015
Landelijk Pro R
3.23
3.08
3.22
3.16

2015-2016
Landelijk Pro R
3.23
3.13
3.22
3.22

2016-2017
Landelijk Pro R
3.26
3.05
3.23
3.13

2017-2018
Landelijk Pro R
3.43
3.24
3.20
3.08

Bron: Prozo

Van de 196 leerlingen hebben in 2017-2018 101 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Hoewel we op alle
onderdelen en over de jaren heen lager scoren dan de landelijke benchmark, zien we dat onze
leerlingen zich overwegend veiliger zijn gaan voelen op onze school en dat de tevredenheid rondom
de norm ligt. De leerlingen zien vooral ontwikkelmogelijkheden voor de school op het gebied van:
Zelfstandigheid, Stimulerende omgeving, Levensechte leerbronnen, Sociale competenties en
Begeleiding.
Hieronder staat een schema hoe u deze cijfers voor 2017-2018 vertaald ziet naar rapportcijfers:
Leerlingen
Tevredenheid
Schoolklimaat
Veiligheid
Leraren en Veiligheid

2017-2018
7.3
6.7
9.3
6.4

Bron: Prozo

3.7.2 Oudertevredenheid
Schooljaar
Veiligheid
Tevredenheid

2014-2015
Landelijk Pro R
3.43
3.35
3.31
3.28

2016-2017
Landelijk Pro R
3.42
3.45
3.31
3.39

2017-2018
Landelijk Pro R
3.47
3.54
3.37
3.8

Bron: Prozo
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In 2018 hebben 56 ouders de vragenlijst ingevuld, t.o.v. 71 in schooljaar 2016-2017. Ouders zijn
gemiddeld even positief gebleven over de school als het jaar daarvoor. Opvallend is dat ouders
Veiligheid (3.54), Begeleiding (3.53) en het Individuele Ontwikkelingsplan en portfolio (3.52) zeer hoog
scoren.
Ouders scoren nergens onder de norm. Wanneer we dieper inzoomen op de enquête geven ouders
aan dat hun kind geen opdrachten mee naar de stage krijgt (2.97). Ouders scoren ook onder de norm
v.w.b. het onderdeel “mijn zoon/ dochter kan het eigen werk plannen/voorbereiden”. En is er een
verbeterpunt op “Mijn zoon/dochter kan omgaan met problemen op het werk”(2.90).
Hieronder staat een schema hoe de cijfers voor tevredenheid van ouders vertaald is naar
rapportcijfers.
Ouders
Tevredenheid

2016-2017
8.3

2017-2018
8.1

Bron: Prozo

3.7.3 Tevredenheid Stagebedrijven
Schooljaar
Tevredenheid

2015-2016
Landelijk Pro R
3.4
3.41

2017-2018
Landelijk Pro R
3.52
3.52

Bron: Prozo

In 2017-2018 hebben 21 stagebedrijven van de 62 aangeschreven bedrijven een lijst ingevuld. Dit is
fors meer dan twee jaar daarvoor. In 2015-2016 vulde er slechts 7 bedrijven van de 49
aangeschreven bedrijven een vragenlijst in. De stagebedrijven zijn zichtbaar positiever geworden over
onze school t.o.v. het voorgaande jaar. We scoren gemiddeld een 3.52. Daar waar we in de
voorgaande jaren van stagebedrijven nog de opmerking kregen dat leerlingen die stagelopen geen
opdracht mee krijgt vanuit school, zien we hier een duidelijke groei. In 2015-2016 scoorden we hier
nog oranje (2.86) en scoren we nu een 3.11.
Op alle onderwerpen scoren we in 2017-2018 boven een 3 bij de stagebedrijven. Het lijkt erop dat we
vooral vast moeten blijven houden wat we nu al doen richting stagebedrijven.

3.7.4 Tevredenheid Partners
Schooljaar
Tevredenheid

2015-2016
Landelijk Pro R
3.58
3.58

2017-2018
Landelijk Pro R
3.67
3.74

Bron: Prozo

In 2017-2018 vullen 17 van de 41 aangeschreven partners de vragenlijst in. In 2015-2016 vulden er
20 respondenten de vragenlijst in.
De partners van Praktijkonderwijs Roermond zijn zeer tevredenen over ons ( gemiddelde score 3.74,
hoger dan het landelijke gemiddelde 3.67) Op alle onderdelen scoren we in het groen. Opvallend is
dat we flink vooruit zijn gegaan op het punt de procedures die school hanteert zijn duidelijk (3.25 in
2015-2016 naar 3.69 in 2017-2018). Ook vinden de partners dat we zichtbaar flexibeler zijn geworden
( van 3.16 naar 3.73) en zijn we in de beleving van de partners ook meer met één mond gaan praten
(3.12 naar 3.6).
Er is geen enkel onderwerp waarop we achteruit zijn gegaan. Op vrijwel alle punten zijn we gegroeid
of stabiel gebleven.
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Op alle onderwerpen scoren we boven een 3 bij partners. Het lijkt erop dat we vooral vast moeten
blijven houden wat we nu al doen richting partners.
3.7.5 Tevredenheid Management en Personeel
Schooljaar
Tevredenheid
Veiligheid

2014-2015
Landelijk Pro R
3.29
3.24
3.37
3.34

2017-2018
Landelijk Pro R
3.36
3.32
3.46
3.32

Bron: Prozo

In het voorjaar 2018 namen we een enquête af onder het management en het personeel. In
schooljaar 2014-2015 deden we dit voor de laatste keer. In 2014-2015 hebben 32 respondenten de
vragenlijst ingevuld. In 2018 22 van de 31.Helaas heeft nu dus niet iedereen het ingevuld. Toch willen
we op basis van deze resultaten bekijken wat er nu volgens ons zelf goed gaat in de organisatie en
waar we kunnen groeien.
Mooi om te zien is dat we zelf ook vinden dat we op alle gebieden een groei doormaken. Gemiddeld
zijn we ook licht gegroeid. Positief opvallend is de groei op Passend Aanbod, op Levensechte
leerbronnen en op het aanbieden van kwalificerende programma’s.
Het werken met het Individuele Ontwikkelplan en portfolio valt positief op. In 2014-2015 scoorden we
nog onder de norm (2.99), nu zitten we daar boven (3.16). Uiteraard valt het gebruik van portfolio daar
negatief op. Dit is logisch, omdat we een portfolio niet gebruiken.
We vonden van ons zelf al dat we goed contact met ouders hebben en ook nu blijkt dat we dat vast
hebben weten te houden. Dat geldt ook voor de wijze waarop de stage is ingericht. De uitslagen uit
de enquêtes met ouders en stagebedrijven bevestigen dit beeld. Verder zijn we op vrijwel alle
onderdelen licht gegroeid (adaptief onderwijs, persoonlijke vorming, veiligheid, sociale competenties,
begeleiding, kwaliteitsbeleid). T.o.v. de landelijke resultaten scoren we op Passend aanbod,
Levensechte bronnen, Kwalificerende programma’s en stagebegeleiding zelfs hoger.
Kortom een evaluatie waar we trots op mogen zijn.
Daarnaast zijn er uiteraard ook een aantal zaken waar we als organisatie nog in kunnen groeien.
Zelfstandigheid
Het onderwerp Zelfstandigheid springt er zowel in 2014-2015 als in 2017-2018 als aandachtsgebied
bovenuit. Waarbij in 2017-2018 we vinden dat we de leerlingen minder zelfstandig maken dan in de
periode daarvoor. We vinden met elkaar dat onze leerlingen zelfs minder zelfstandig (mogen) zijn
t.o.v. drie jaar geleden.
Persoonlijke Vorming en Veiligheid
Hoewel zowel Persoonlijke Vorming en Veiligheid in de afgelopen drie jaar een lichte groei laat zien,
lijken hier ook aandachtspunten te zitten voor onze teamontwikkeling. M.n. de volgende onderwerpen
vragen aandacht:
“Onze medewerkers hebben een gezamenlijke visie en dezelfde doelstellingen betreffende de
persoonlijke vorming van leerlingen.”
“Onze medewerkers reflecteren bij onze aanpak van probleemgedrag op ons zelf en op elkaar.”
“Onze leraren en onze leerlingen tonen respect voor elkaar (negeren elkaar niet, kwetsen elkaar niet,
manipuleren niet, pesten niet, tonen respect voor elkaars privacy).”
“Onze leraren houden zich aan de afgesproken omgangsregels en geven elkaar hierover feedback.”
Schoolplan 2018-2022
Het schoolplan 2014-2018 is in 2018 afgerond. Hierin stonden de ontwikkelingen waaraan we de
afgelopen vier jaren wilden werken. Praktijkonderwijs Roermond heeft in 2018 een nieuwe schoolplan
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2018-2022 opgesteld. De uitkomsten van de PROZO enquêtes zijn in het team besproken en zijn
meegenomen bij het opstellen van dit plan. De PROZO enquête wordt in 2019-2020 weer bij alle
stakeholders afgenomen. In 2018-2019 wordt deze bij de leerlingen afgenomen. De resultaten
daarvan worden in het Bestuursverslag van 2019 en in de schoolgids 2019-2020 opgenomen.

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.
e

De opbouw van de stage ziet er als volgt uit. Vanaf het 15 levensjaar gaat de leerling 1 dag per week
stage lopen opbouwend tot 3 dagen per week in het laatste schooljaar. De stages zijn gekoppeld aan
arbeidsmarktprofielen die de leerlingen kiezen, waardoor de stage meer inhoud krijgt richting
arbeidsmarkt. Het stage opdrachtenboek is afgestemd op het gekozen profiel op school.
Leerlingen kiezen momenteel veel voor werken in de detailhandel, horeca en zorg. Er wordt in 2018
steeds meer gekozen voor techniek en groen.
Het bemiddelen naar stage lukt in 2018 goed als ook het uitplaatsen naar arbeid. Praktijkonderwijs
Roermond neemt actief deel aan diverse gemeentelijke overleggen zoals uitstroomoverleg en de
actietafel kwetsbare jongeren werkt Praktijkonderwijs Roermond 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. Het ESF traject is voor 2017-2018 is aangevraagd. Daarvan is in 2017 de helft van het
bedrag binnen gekomen: 64.000,-- . De beschikking is in maart 2017 afgegeven. In 2018 is hiervan
een bedrag van 31.296b binnen gekomen. De eindafrekening wordt verwacht in 2019.
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.
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Hoofdstuk 4 Personeel
4.1 Evenwicht tussen kwantiteit en kwaliteit
Praktijkonderwijs Roermond is een eenpitter. Vaak wordt gezegd dat dit risico’s met zich mee brengt
en dat eenpitters het (financieel) moeilijk hebben. Voor Praktijkonderwijs Roermond lijkt dit vooralsnog
niet op te gaan. Tot op heden zijn wij prima in staat om voldoende bevoegd en bekwaam personeel
voor de klas te hebben. We merken wel dat ( tijdens het schooljaar) het moeilijker wordt om aan
goede ziekte/zwangerschapsvervangers te komen. In 2018 is dit nog prima gelukt. We proberen in de
formatie al ruimte voor vervangingslessen aan eigen medewerkers te geven. Zodat bij kortdurende
vervangingen docenten reeds weten dat zij voor dat lesuur ingezet zullen worden. Dit geeft rust en
ruimte bij alle medewerkers, waardoor de werkdruk bij vervangingen acceptabel wordt. Tevens wordt
er gewerkt aan goed vervangingslesmateriaal. Zodat bij kortdurende vervanging de lessen inhoudelijk
gewoon door kunnen gaan. Bij langdurig ziekteverzuim wordt een vervanger gezocht, die de lessen
volgens het programma over neemt.
4.2 Professionele medewerkers
4.2.1Gesprekscyclus
In 2018 is een vervolg gegeven aan het personeelsbeleid op het gebied van de gesprekscyclus. Het
personeelsbeleidsplan is in 2018 vastgesteld. In het voorjaar van 2018 hebben alle medewerkers een
functioneringsgesprek gehad. In het najaar van 2018 is met al het Onderwijzend Personeel een
jaarlijks planningsgesprek en jaartaakgesprek geweest. Daarin hebben de docenten aangegeven aan
welke SBL competenties zij dit schooljaar gaan werken en hoe zij dit doen. Daar waar iemand een
tijdelijke benoeming heeft, zal tevens een beoordelingsgesprek plaatsvinden. Het Onderwijs
Ondersteunend Personeel heeft jaarlijks functioneringsgesprekken en eens in de drie jaar een
beoordelingsgesprek.
4.2.2De wet op Leraren en het 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.
Aan de wettelijke bestuurlijke verplichting om alle docenten vanuit het bestuur in te schrijven in het
register is voldaan.
4.2.3Professioneel Statuut
In de Wet Beroepen Leraren en Lerarenregister is vastgelegd dat scholen per 1 augustus 2017 een
professioneel statuut hebben. Dit statuut heeft betrekking op de professionaliteit en autonomie van de
docent binnen het onderwijs en moet voortkomen uit een gezamenlijk proces van directie en team.
Het voltallige team (OP en OOP) volgde in 2017-2018 de scholing Autonomie in Verbondenheid. Dit
betreft een scholing over de wijze waarop we intern met elkaar omgaan, communiceren. Hier werd al
voorbereidt op het professioneel statuut. We spraken over onze eigen professionele houding, hoe we
samen vergaderen en tot besluitvorming komen. Het document “professioneel statuut” is in
voorbereiding en wordt in 2019 door het team vastgesteld. Wat daarin staat is vooral een werkwijze
die we reeds met elkaar uitvoeren en waar we met elkaar over in gesprek blijven.
Binnen onze school hechten we veel waarde aan een professionele cultuur. Voor ons betekent dat,
dat we uitgaan van de kwaliteit en deskundigheid van alle medewerkers en van ieders meerwaarde bij
het realiseren van onderwijskwaliteit. Elke medewerker draagt op zijn of haar unieke wijze bij aan de
kwaliteit van ons onderwijs. Dat koesteren wij. Om ervoor te zorgen dat ieders inbreng op een
constructieve manier kan worden meegenomen, hebben wij een terugkerende jaarcyclus van
overlegmomenten op diverse niveaus en over uiteenlopende onderwerpen.
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Professioneel overleg op teamniveau
Op teamniveau (schoolbreed) voeren we ongeveer één keer per maand teamoverleg. Daarbij zetten
we stevig in op de effectiviteit en kwaliteit van vergaderen. In de notitie ‘Effectiever en professioneler
vergaderen’ is vastgelegd hoe we op teamniveau komen tot gedragen besluitvorming. Onderwerpen
die ter sprake komen tijdens het teamoverleg worden volgens een vaste cyclus aangeboden:
informeren, oordeelsvorming, besluitvorming. Docenten weten vooraf hoe zij geacht worden zich op
een overleg voor te bereiden en welke inbreng ze daarbij hebben: meedenken, adviseren of mee
beslissen. Er zijn duidelijke afspraken over welke zaken teamleden bevraagd worden en op welke
manier. Zo wordt ieders inbreng gehoord en meegewogen.
Zaken waarover teambreed beslissingen worden genomen zijn bijvoorbeeld: de visie op onderwijs, de
manier waarop we vergaderen, de lessentabel, de manier van begeleiden en beoordelen, zaken die te
maken hebben met het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Zaken waarover door de directie aan
teamleden advies gevraagd wordt zijn bijvoorbeeld: kwaliteit van de onderwijsfaciliteiten en
opstellen/handhaving van de schoolregels. Zaken die buiten de beslissingsbevoegdheid van het team
vallen zijn bijvoorbeeld personeelsbeleid, gebouw beheer en ICT, financiën, aansturing administratie
en bedrijfsvoering.
Synergie binnen de vakgroepen
Binnen vakgroepen hebben docenten de ruimte om, binnen de kaders van de school, gezamenlijk
beslissingen te nemen over zaken die betrekking hebben op het vak aanbod. Bijvoorbeeld de keuze
voor lesmethoden, de aanschaf van materialen en middelen en de invulling van de leerlijn. De sfeer
binnen de vakgroepen is goed en ieders inbreng wordt gewaardeerd. Docenten kennen elkaars
kwaliteiten en zetten die goed in. Daar waar een docent ondersteuning kan gebruiken, wordt deze
geboden. Docenten geven aan dat zij het prettig vinden om het vertrouwen te krijgen om dit samen te
mogen doen.
Innovatie in werkgroepen
Wanneer er onderwijsinhoudelijk nieuw beleid nodig is of wanneer de huidige manier van werken niet
meer voldoet en we op zoek zijn naar een passende nieuwe aanpak, formeren we een werkgroep.
Docenten die zich deskundig en betrokken voelen krijgen de ruimte om in die werkgroepen mee te
denken en met concrete voorstellen te komen, die vervolgens op teamniveau worden besproken en
het besluitvormingsproces in gaan. Als het een complex onderwerp betreft of als er op procesniveau
behoefte is aan extra ondersteuning, wordt onderwijskundige expertise ingezet. Zo kunnen de
docenten zich focussen op de inhoud en zien zij tegelijk dat hun inzet leidt tot concrete resultaten.
Voorbeelden van onderwerpen die binnen werkgroepen hebben geleid tot nieuw beleid zijn: de leerlijn
techniek en groen en de manier van begeleiden en beoordelen.
De docent als autonome professional
Docenten krijgen de ruimte om, binnen de kaders van de gemaakte afspraken, zelfstandig en
autonoom hun onderwijs uit te voeren. Het gaat dan om contacten met ouders, leerlingen en
leerbedrijven.
Het uitgangspunt is dat elke docent deskundig is op zijn vakgebied en in interactie met de leerlingen
wéét wat een goede aanpak is. Tegelijk staan deuren altijd open en vindt collegiale consultatie en
uitwisseling plaats. Docenten weten elkaar te vinden als zij vragen hebben en voelen zich gesteund
door hun collega’. Daarnaast worden op schoolniveau opleidingen gefaciliteerd rondom relevante
thema’s, zoals pedagogisch tact, autonomie en verbondenheid.
Toegankelijke en faciliterende directie
Onze school kent een tweehoofdige directie: de directeur-bestuurder en de adjunct-directeur. In de
jaarlijkse gesprekken die de directeur-bestuur met elke docent voert, is er tijd en gelegenheid om stil
te staan bij de autonomie en de professionele ontwikkeling. Docenten kunnen zelf meedenken over de
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zaken waarin zij zich zouden willen professionaliseren. Uiteraard wel binnen de kaders van het
financiële en onderwijsinhoudelijke beleid.
Daarnaast staat de deur van de directeur-bestuurder en de adjunct-directeur altijd open om zaken te
bespreken die vallen onder het professioneel handelen. Er is ruimte om te luisteren, mee te denken of
om zaken schoolbreed onder de aandacht te brengen, als dat nodig is.
In de etalage:
In de etalage zetten wij voor u enkele voorbeelden van resultaten waar we als school gezamenlijk trots
op zijn. Omdat het ons gelukt is om in professionele dialoog vorm en inhoud te geven aan ons
onderwijs. Deze voorbeeldenlijst is niet uitputtend. Bij elk voorbeeld zijn onderliggende documenten
beschikbaar waarin meer informatie is te vinden.
Nieuwe leerlijn en verbouwing onderwijs techniek en groen
In de periode 2016-2018 heeft de werkgroep techniek en groen gewerkt aan een nieuw, actueel
curriculum en zijn de bijbehorende facilitaire ruimtes gerealiseerd. Door constructief overleg, goede
samenwerking en begeleiding en de benodigde professionele ruimte, is dit mooie resultaat tot stand
gekomen.
Betere inhoud en kwaliteit van de vervangingslessen
Zoals elke onderwijsinstelling heeft ook Praktijkonderwijs Roermond te maken met ziekte en
vervanging. Op teamniveau hebben wij ons ingezet om de invulling van de vervangingslessen te
professionaliseren. Gezamenlijk hebben we ervoor gezorgd dat leerlingen ook bij ziekte een zinvolle
lesinhoud krijgen aangeboden.

4.2.4 Scholing
In 2018 hebben diverse scholingen plaatsgevonden. Zowel op individueel als op teamniveau.




BHV.
Autonomie in Verbondenheid.
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
4.3.1 Verzuim 2018

Jaar
Verzuimpercentage
Meldingsfrequentie

2018
Instelling Landelijk
10.22%
n.n.b.
1.5
n.n.b.

2017
Instelling Landelijk
7.3%
5.4%
1.29
1.4

2016
Instelling Landelijk
16.71%
5.4%
1.55
1.3

2015
Instelling Landelijk
8.6%
4.9%
1.6
1.6

Het ziekteverzuim is in 2018 gestegen naar 10.22 %. Praktijkonderwijs Roermond heeft zich zelf ten
doel gesteld om weer op een ziekteverzuimpercentage rond het landelijk gemiddelde van 5% uit te
komen, liefst natuurlijk lager. Met name in de eerste helft van 2018 was het ziekteverzuim erg hoog. In
2018 waren er vijf medewerkers langdurig ziek. Drie daarvan zijn inmiddels uit dienst. Wanneer we
kijken naar het korte en middellange verzuim dan komen we gemiddeld uit op 3.05%.
Daarbij is de meldingsfrequentie in 2018 gestegen naar 1.5. Ziekteverzuim heeft in 2018 volop
aandacht gekregen. Zo is met elke medewerker in de functioneringsgesprekken gesproken over het
ziekteverzuim van deze medewerker in jaar 2017. Tevens is gesproken over wat de werkgever zou
kunnen doen om te zorgen dat de medewerker niet ziek wordt en wat de medewerker hier zelf ook
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aan zou kunnen doen. In het najaar van 2018 is een PSA afgenomen. Hieruit blijkt dat de balans
tussen werk en privé goed is en dat medewerkers geen werkdruk ervaren. Wel geeft iedereen in de
gesprekken en in de PSA aan dat het moeten vervangen van lessen als werkdruk wordt ervaren.
Binnen het team is hierover gesproken. Aangezien we lesuitval willen voorkomen, nemen we met
elkaar voor lief dat dit bij ons werk hoort.
Voor 2018 is binnen Praktijkonderwijs Roermond ook gekeken naar een uitsplitsing tussen OP en
OOP. Hieruit valt op te maken dat het verzuim zich in 2018 vooral voordoet binnen het OOP. Binnen
het OP vallen tevens drie langdurig zieken. Twee medewerkers zijn hier inmiddels vanuit dienst.
Binnen het OOP zijn twee langdurig zieken, waarbij in 2017 de meldingsfrequentie van één reeds
hoog was. Deze medewerker is inmiddels uit dienst. In alle gevallen is spraken van een medische
aandoening die niet werk gerelateerd is. De PSA is besproken met de bedrijfsarts, ook hij geeft aan
dat er geen reden is tot het nemen van maatregelen op het werk, anders dan die stappen die al
genomen zijn.

Jaar
OP
verzuimpercentage
Meldingsfrequentie
OOP
Verzuimpercentage
Meldingsfrequentie

2018
Instelling Landelijk

2017
Instelling Landelijk

Instelling

2016
Landelijk

10.72%
1.5

n.n.b.
n.n.b

9.7%
1.18

5.3%
1.6

18.4%
1.71

4.9%
1.8

12.38%
2

n.n.b
n.n.b

2.4%
2.13

5.5%
1.2

12.1%
1.22

5.2%
1.3

In 2018 is voor het eerste gekeken naar het percentage nul verzuim. Dit is het percentage
medewerkers dat zich in 2018 niet 1 keer ziek hebben gemeld. Tevens is in kaart gebracht wat het
verzuim is, wanneer we de langdurig zieken uit de cijfers halen.
2018

Nul verzuim

gemiddeld
OP
OOP

27.27%
21.74%
37.5%

Korte en
middellang verzuim
3.05%
2.9%
4.89%

In 2018 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 voor het grootste deel via een payroll constructie uitbetaald. Praktijkonderwijs Roermond werkt
samen met Payrollspecialisten. Het ziekteverzuim van de medewerkers die via Payrollspecialisten
verloond wordt is niet meegenomen in de ziekteverzuim cijfers. Het ziekteverzuim via
Payrollspecialisten is verwaarloosbaar. In 2018 was 2.9 fte in diens via Payrollspecialisten. Wanneer
deze cijfers meegenomen zouden worden binnen het totale ziekteverzuim, zouden de percentages
ziekteverzuim gunstiger uit vallen.

4.3.2 Arbo, RI&E
Praktijkonderwijs Roermond werkt samen met de bedrijfsartsen Swerts & Vissers.
In 2018 heeft de Arbeidsinspectie een onderzoek uitgevoerd in het kader van “Psychosociale
Arbeidsbelasting 2017”. Tijdens dit onderzoek is in kaart gebracht of Praktijkonderwijs Roermond de
aanpak van agressie en geweld op een doeltreffende wijze heeft ingevuld en of we invulling hebben
gegeven aan de 11 beheersmaatregelen die de inspectie SZW hanteert om het risico op agressie en
geweld en de gevolgen daarvan te beheersen. Ook is beoordeeld of de aanpak van werkdruk in de
organisatie op doeltreffende wijze is uitgevoerd conform de arbeidscyclus. Dit is een cyclus die start bij
een risico inventarisatie en doorloopt tot een evaluatie van de effecten van de getroffen maatregelen.
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Daarnaast is beoordeeld of de aanpak van ongewenste omgangsvormen in onze organisatie op een
doeltreffende wijze is ingevuld en/of aangeeft of de beheersmaatregelen, zoals inspectie SZW
hanteert om ongewenste omgangsvormen, en de gevolgen daarvan, worden beheerst.
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de RI&E; niet (aantoonbaar) getoetst was door een
gecertificeerde Arbo dienst. De laatste PSA was in 2014 afgenomen en besproken met de bedrijfsarts
(destijds dr. Van der Mijl). Van dit gesprek was geen verslag of schriftelijk advies gemaakt. Daarmee
kon Praktijkonderwijs Roermond niet aantonen dat zij cyclisch werken. Inmiddels is in het najaar van
2018 een nieuwe PSA onder de medewerkers afgenomen. Deze is samen door de directeurbestuurder en de preventiemedewerker besproken met de bedrijfsarts Swerts & Vissers. De
bedrijfsarts geeft aan dat n.a.v. het bestuderen van de PSA en het gesprek hij dit onderdeel van de
RI&E als goed kan bevinden. Hij geeft aan dat er geen verdere acties nodig zijn. Wel geeft hij nog
enkele adviezen en deze zijn in gang gezet. Voor 2018 zijn er vanuit de bedrijfsarts geen signalen
gekomen waarbij de PSA onder druk staat.
Met de preventiemedewerker en bedrijfsarts is afgesproken dat de PSA elke twee jaar zal worden
afgenomen.
Het ziekteverzuim, m.n. het langdurig ziekteverzuim was de afgelopen jaren vrij hoog. Daarom is in
2018 tijdens de functioneringsgesprekken met elke medewerker gesproken over het ziekteverzuim
van die medewerker in 2017. Afgesproken is dat wanneer een medewerker 3 keer in een jaar zich ziek
meld er een gesprek met de directeur-bestuurder plaats vindt.
Verder bleek dat een aantal protocollen niet volledig op orde waren. Praktijkonderwijs Roermond heeft
tot juni 2019 de tijd gekregen om e.e.a. in orde te maken. Dit is momenteel in ontwikkeling.
In het voorjaar van 2019 wordt de vernieuwbouw van de techniekhal opgeleverd. Zodra deze klaar is,
zal er een volledige nieuwe RI&E uitgevoerd worden. De huidige RI&E wordt in de ARBO werkgroep
jaarlijks besproken. De ARBO werkgroep komt ongeveer rond elke vakantie (zo’n 4 keer per jaar) bij
elkaar. Alle apparaten binnen de praktijklokalen worden jaarlijks gekeurd.
5 Bedrijfsvoering
5.1 Financiën
De directeur/bestuurder bepaalt het financiële beleid van Praktijkonderwijs Roermond. Dat beleid
wordt jaarlijks vastgelegd in de jaarbegroting en in de meerjarenbegroting. Gedurende het verslagjaar
legt de directeur/bestuurder haar beleid voor aan de Raad van Beheer. Hierin wordt de Raad
geïnformeerd over de voortgang van de begroting en haar doelstellingen daarin.
5.1.2 AFAS Salaris- en boekhoudprogramma
Praktijkonderwijs Roermond werkt met het financieel programma AFAS. De directeur-bestuurder
betaalt de facturen, nadat betrokken andere collega’s de facturen hebben gecontroleerd en getekend.
De administratief medewerker verwerkt de betaalde facturen binnen het boekhoudprogramma en
controleert daarbij alsnog of de betaling correct is verlopen. Daarna gaan de stukken naar het
administratiekantoor, die hier vervolgens nog een controle over heen laat gaan.
5.1.3 Vergelijkingscijfers exploitatie 2018: realisatie versus begroting
Parktijkonderwijs Roermond heeft het boekjaar 2018 afgesloten met een positief resultaat ad
€ 197.246. Dit positieve resultaat valt hoger uit dan begroot € 84.622. Dit is vooral het gevolg van
positieve ontwikkelingen in de baten (+6,5%) en minder sterke stijging van de lasten (+2,5%).
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De verschillen tussen begroting en realisatie in 2018 zijn:
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Verschil
€

Verschil
%

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

2.788.193
18.358
127.210
2.933.761

2.672.383
82.500
2.754.883

115.810
18.358
44.710
178.878

4,3%
54,2%
6,5%

2.083.824
125.372
189.750
218.130
121.052
2.738.128

2.121.436
155.195
149.800
154.430
89.400
2.670.261

-37.612
-29.823
39.950
63.700
31.652
67.867

-1,8%
-19,2%
26,7%
41,2%
35,4%
2,5%

195.633

84.622

111.011

1.613

-

197.246

84.622

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

Financiële baten en lasten
Totaal financiële baten en lasten

Resultaat baten en lasten
Baten

Rijksbijdragen ministerie van OCW
De stichting heeft bij de begroting 2018 zoals altijd het standpunt van het voorzichtigheids-principe
ingenomen dat betekent dat subsidies waarvan het voortbestaan onzeker en onduidelijk is, niet in de
begroting worden opgenomen. In 2018 is het aantal leerlingen wederom gestegen in vergelijking tot
en met 2017. In de begroting over 2018 is deze ontwikkeling realistisch vertaald naar de te
verwachten Rijksbijdragen op basis van de destijds meest actuele bekostiging van OC&W. In 2018
zijn de salarissen conform de cao VO 2018-2019 aangepast. Ter compensatie voor deze
salarisaanpassingen is de personele bekostiging op 30 augustus 2018 uiteindelijk met 2,61% met
terugwerkende kracht voor geheel 2018 bijgesteld. Tevens is toen ook de materiele vergoeding
verhoogd met een percentage van 1,19. Deze compensaties zijn meer dan oorspronkelijk begroot.
De ontvangsten van het samenwerkingsverband zijn groter dan begroot en overschrijden de begroting
met circa € 35.000.
Overige overheidsbijdragen
Bij de gemeentelijke opbrengsten zijn de opbrengsten ontvangen door de gemeente Roermond voor:
“versterken weerbaarheid” en “convenant verkeer” niet begroot.
Overige baten
Deze post wijkt ruim € 45.000 positief af van de begroting. Deze afwijking betreft met name de
ontvangst van detacheringsgelden ad € 36.921. Deze middelen waren vanwege de onzekerheid over
de ontvangst niet volledig niet in de begroting opgenomen.
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Lasten
De totale lasten stijgen ten opzichte van de begroting met € 67.867 (2,5%).
Personele lasten:
De werkelijke kosten van lonen en salarissen, gecorrigeerd voor ontvangen uitkeringen van € 76.912,
lopen conform de begroting. De cursuskosten zijn € 7.992 lager dan begroting en fors lager dan 2017.
In 2018 is er een extra dotatie ad € 37.042 geweest om de voorziening spaaruren en ww exmedewerkers op peil te brengen. Deze extra lasten waren niet begroot. Verder zijn er bij de overige
instellingslasten diverse posten niet begroot waardoor deze de begroting met € 10.706 overschrijden.
In 2018 is er één 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 75% ligt stichting praktijkschool Roermond in 2018 ruim onder het plafond.
Materiële lasten:
Afschrijvingslasten
De afschrijvingen eindigen circa € 8.000 hoger dan vorig verslagjaar, maar eindigen € 30.000 lager
dan de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat er in de begroting rekening is gehouden met de
oplevering van het nieuwe gebouw in 2018. In totaal is er in 2018 voor een bedrag ad € 171.896
geïnvesteerd, waarop ook is afgeschreven. Tevens is er voor € 394.325 geïnvesteerd in het
technieklokaal (verantwoord onder MVA in aanbouw), hier zal pas in 2019 op worden afgeschreven,
aangezien een en ander pas in 2019 wordt opgeleverd. 325.000.
Huisvestingslasten
De Huisvestingslasten bedragen einde verslagjaar € 189.750 vs. begroting € 149.800. Veroorzaakt
door overschrijdingen op de post heffingen en schoonmaakkosten die te laag zijn begroot. Tevens laat
de post tuinonderhoud een overschrijding ad circa € 11.000 t.o.v. de begroting, aangezien er uitgaven
zijn gedaan, zoals het snoeien van bomen, waarmee in de begroting geen rekening mee was
gehouden. De post energie en water valt hoger uit dan begroot door een hoge eindafrekening in 2018.
De Inspectie van het Onderwijs hanteert de Huisvestingsratio als een kengetal bij het toezicht op de
financiële continuïteit. Deze ratio maakt inzichtelijk of er in verhouding niet een te groot deel van de
baten, aan huisvesting gerelateerde zaken wordt besteed. Een indicator of er voldoende geld aan het
primaire proces wordt besteed.
Als signaleringswaarde / risico detectie voor het VO geldt het plafond 15% volgens Inspectie.
Huisvestingsratio: (huisvestingslasten + afschrijving gebouwen & terrein) / totale lasten * 100%
Realisatie 2018 is 9,7%. Vorig verslagjaar was deze verhouding 8,9%. Een prima resultaat voor
huisvesting.
Overige lasten
De overige lasten overschrijden de begroting met ruim € 60.000. De overschrijding betreft met name
administratie en beheerslasten zoals deskundigheidsadvies, hierop zijn meer kosten uitgegeven aan
VR bouwmanagement dan voorzien. Daarnaast is er in 2018 een feestdag georganiseerd dat niet
begroot was.
Leermiddelen
De post leermiddelen betreft met name de extra aanschaf van divers lesmateriaal. Grotere posten
waren “plantage boeken” en “tumult boeken”. De kosten van ICT verbruik en licenties verlopen binnen
bandbreedte met de begroting.
Financiële baten en lasten
Het lager uitgevallen financiële resultaat ad € 1.613 dan vorig verslagjaar € 3.137 is veroorzaakt door
de achterblijvende rentebaten. Door de onder druk staande rentetarieven, is de opbrengst laag. De
financiële baten en lasten zijn niet begroot.
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 Resume baten en lasten:
Samenvattend de verschillen zijn te verklaren en vormen geen verrassing. De begroting is
taakstellend. Strakke sturing vindt plaats.

5.1.4 Analyse balans 2018
Financiële positie op balansdatum
Het eigen vermogen van de stichting bedraagt per 31-12-2018 € 3.481.986 (31-12-2017 € 3.284.740).
Dit komt neer op een eigen vermogen per leerling (telling 1 oktober 2018 192 lln.) van € 18.135 (2017:
€ 17.019 met 193 lln.). Dit is per leerling een stijging van € 1.116. In deze paragraaf worden de
verschillende onderdelen van de balans van eind 2018 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

2018

2017

Kapitalisatiefactor

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

Boven 60%
Onder -

70,6%

78,8%

80,9%

81,1%

95,3%

94,6%

6.72%

1,9%

9,07

9,14

Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Rentabiliteit
Liquiditeit
(curerend ratio)

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

De kengetallen per 31 december 2018 laten een financieel gezond beeld zien. Het kengetal
solvabiliteit zit ruimschoots boven de ondergrens zoals voorgesteld door de Commissie Don. Bij het
kengetal liquiditeit is de situatie per december voor beide jaren zelfs zo dat deze (ruim) boven de
bovengrens uitkomt. 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. De cijfers bevestigen dat er grip is op de
financiële situatie en continuïteit. Het financiële beleid is gericht op risicobeheersing. Aangezien de
resultaten van de laatste jaren boven de norm uit stijgen, is het echter niet uit te sluiten dat de
Inspectie hierover vragen gaat stellen.
Door het positieve resultaat over 2018 is het eigen vermogen in die omvang (€ 197.246) toegenomen.






Aangezien er in 2018 voor een bedrag ad € 566.221 investeringen zijn gedaan in gebouwen.
is de kapitalisatiefactor t.o.v. 2017 verder gedaald naar 71%. Dit was ook het doel van
Praktijkschool Roermond om dit kengetal in een aantal jaren naar een lager niveau te
krijgen, naar een meer aanvaardbaar niveau.
De solvabiliteitcijfers zijn ten opzichte van vorig jaar gestabiliseerd rond de 81% en boven de
ondergrens van 30%. Er is voldoende financiële ruimte aanwezig om strategische doelen
verder te realiseren in 2019 en later.
De liquiditeit is weliswaar licht gedaald doordat de vlottende activa (bestaande uit
kortlopende vorderingen en liquide middelen) met € 185.000 is afgenomen naar een niveau
van € 1.826.484 einde verslagjaar, maar nog steeds ruim voldoende om op korte termijn aan
de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
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Door het positieve resultaat over 2018 geeft de rentabiliteit een positieve uitkomst. Begroot
was een rentabiliteit van 3,1%. Vorig verslagjaar was vanwege het lagere resultaat baten en
lasten van € 52.674 de rentabiliteit lager. Om enig jaar een negatieve rentabiliteit te scoren is
ook niet direct verontrustend. De situatie wordt echt precair als de rentabiliteit scores
structureel negatief zijn en tevens naar verwachting negatief blijven in de toekomst.

Balans:
Vaste Activa
Vlottende vorderingen
Liquide middelen
Activa
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Passiva

31-12-2018
2.479.548

31-12-2017
2.038.699

Verschil
440.849

5.412
1.821.072
4.306.032
3.481.986
622.674
201.372
4.306.032

4.165
2.005.128
4.047.992
3.284.740
543.447
219.805
4.047.992

1.247
- 184.056
258.040
197.246
79.227
- 18.433
258.040

De toename van de vaste activa ad € 440.849 wordt grotendeels veroorzaakt door de nieuwbouw van
het technieklokaal. Hier staat voor een bedrag ad € 394.325 op de balans bij MVA in aanbouw. Als
bodem bedrag voor investeringen wordt een bedrag van € 500 gehanteerd.
De toename van de vlottende vorderingen is ontstaan door een stijging van de post debiteuren.
De totale liquide middelen zijn hoofdzakelijk gedaald door de investeringen in vaste activa. Het blijft
een momentopname. Wanneer de schulden oplopen, neemt het saldo van de liquide middelen ook
toe. Het kasstroomoverzicht in de jaarrekening geeft uitgebreid inzicht in de mutaties van de liquide
middelen gedurende het verslagjaar.
Het eigen vermogen is toegenomen met ruim € 190.000. Dit is het gevolg van het positieve resultaat
van 2018, dat in zijn geheel ten gunste van het eigen vermogen is gebracht.
De toename van de voorzieningen bedraagt ook ruim € 79.000. Dit het gevolg van hogere dotaties
dan onttrekkingen. Dit komt doordat er extra dotaties zijn gedaan i.v.m. het op peil brengen van de
voorziening spaaruren en ww ex-medewerkers.
De kortlopende schulden zijn afgenomen. Dit is te verklaren door het lagere bedrag voor belastingen
en premies sociale verzekeringen op balansdatum. Dit is verder kortlopend en niet bijzonder.
 Resume balans en kengetallen ontwikkeling:
Aanvullende aandacht of actie is niet noodzakelijk. Gezien de resultaten van de kengetallen blijkt
resumerend 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 gelden vloeien in 2018 terug binnen het
onderwijs. Er wordt sturing gegeven aan het resultaat en de financiële continuïteit is gewaarborgd.
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5.1.5 Treasurybeleid en –verslag
Voor de waardering van effecten zijn de Richtlijnen uit de Jaarverslaggeving (RJ) van toepassing.
Eventuele koerswinsten en -verliezen worden verantwoord binnen de staat van baten en lasten.
Per balansdatum is dit momenteel niet aan de orde. De stichting heeft geen effectenportefeuille.
De geldmiddelen zijn ondergebracht op spaarrekeningen. In 2018 is er geen geld belegd in
risicodragend kapitaal. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voor gedaan.
Het bestuur van stichting Praktijkonderwijs Roermond heeft in 2018 een nieuw treasury statuut
vastgesteld dat voldoet aan de regeling “Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. Door middel van
het statuut en de hierin beschreven uitgangspunten en randvoorwaarden, wordt een behoorlijk beheer
van de beschikbare publieke middelen gewaarborgd. Het doel van het beheer is het verzekeren van
een gezonde exploitatie en het voortbestaan van de instelling.
Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan binnen Praktijkonderwijs
Roermond. Koersverlies is niet aan de orde, waardoor er geen tot weinig risico ontstaat.

Resultaten:
De financiële baten en lasten bedragen in 2018 € 1.613 versus € 0 begroot.
Vorig verslagjaar bedroeg het saldo € 3.137 positief.

5.2 Facilitair
Praktijkonderwijs Roermond is deels juridisch en economisch eigenaar van het pand aan de
Heinsbergerweg 192.
Het pand is deels gebouwd in 1956, uitgebreid in 1974 en deels verbouwd en uitgebreid in 2006, 2012
en 2018.
Om het onderwijs modern te houden en tegelijkertijd het gebouw ook in een goede staat te
onderhouden zijn er de komende jaren nog een aantal investeringen nodig.
De doelmatigheid van deze investeringen zijn goed uit te leggen. Het is immers de opdracht van het
bestuur om te zorgen dat het onderwijs gefaciliteerd wordt. Binnen Praktijkonderwijs Roermond wordt
bij elke investering de vraag gesteld draagt dit bij aan een betere ontwikkeling van de leerling?
Kunnen we het betalen? Dan doen. Tevens wordt bij elke grote investering bekeken in hoeverre het
pand duurzamer gemaakt kan worden.
Voorafgaand aan de grote investeringen van 2018 (vernieuwbouw techniekhal) heeft een heel
inhoudelijk proces plaatsgevonden. De voorgaande jaren hebben de docenten met een
onderwijskundig adviseur gewerkt aan een nieuw onderwijsprogramma t.a.v. het techniekonderwijs.
Gekeken is waar komen onze leerlingen straks aan het werk, hoe krijgen we ze in leerjaar 1 binnen en
hoe slaan wij die brug. Vanuit dat onderwijsinhoudelijke programma is gekeken welke faciliteiten
hebben we daarbij nodig. In 2018 is dit facilitaire proces gerealiseerd. Er is niet alleen geïnvesteerd in
het gebouw. Er is tevens geïnvesteerd in inventaris; machines, meubilair, gereedschappen. Daarmee
kunnen we zeggen dat ons huidig techniek onderwijs gemoderniseerd is. De implementatie van het
onderwijsprogramma krijgt de komende jaren zijn beslag.
In 2018 zijn onderstaande zaken gerealiseerd:





Vernieuwbouw techniekhal (gebouw en inventaris). Het gebouw is energieneutraal gebouwd.
Bij deze renovatie is een bijdrage bij de Gemeente Roermond aangevraagd en toegekend. Zij
betalen 400.000 euro mee aan deze verbouwing.
Renovatie gymzaal: kleedlokalen en dak, uitbreiding materialenhok
Plaatsen pv-panelen op dak; waardoor we elektriciteit neutraal zijn. Hiertoe zijn twee
subsidietrajecten aangevraagd. Ten eerste subsidie op de opgewekte stroom en ten tweede
subsidie vanuit de Provincie voor de investering. Beide subsidies zijn toegekend.
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Bij nieuwe investering voor de komende jaren denken we aan:










‘tussenstuk’ tussen techniekhal en hoofdgebouw wordt nog afgerond. Hier komt een nieuw
klaslokaal, werkplek voor docenten en een doorgang vanuit het hoofdgebouw naar de
techniekhal en naar buiten. Dit wordt tevens energieneutraal gebouwd. De bijdrage van de
Gemeente Roermond heeft tevens betrekking op dit gedeelte van de bouw. De betaling van
de laatste termijn zal door de Gemeente worden voldaan, zodra de bouw is opgeleverd.
Opknappen UV lokaal
Onderhoud aan Catering
Binnenklimaat hoofgebouw (gedeelte uit 1956 en 2006) aanpassen en hierbij rekening houden
met zoveel als mogelijk gasreductie.
Nieuw schoolmeubilair bovenste etage
Nieuwe vloeren, plafonds en verlichting op de bovenste etage (rekening houden met
duurzaamheid)
Toegang leerling poort aanpassen
Verplaatsen en opknappen fietsenstalling leerlingen en personeel

Doordat het Eigen Vermogen van Praktijkonderwijs Roermond sterk is, is de school de komende jaren
in staat om deze renovaties uit te gaan voeren. Daar waar subsidie mogelijk is, zal hier zeker gebruik
van gemaakt worden.

5.3 ICT en AVG
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 verder
beleid op gemaakt gaan worden.
Praktijkonderwijs Roermond heeft in 2018 een functionaris gegevensbeschermer aangesteld. Tevens
is Praktijkonderwijs Roermond bezig om het IBP plan verder uit te werken. Veel zaken waren natuurlijk
altijd al van belang, maar met de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 zijn er een aantal
zaken aangescherpt. Zo is met alle leveranciers een verwerkersovereenkomst gesloten. Aan het team
is uitleg gegeven over wat deze wetgeving inhoudt. En is er gezorgd dat beveiligde mail versturen tot
de mogelijkheden behoort.
In 2019 wordt door een extern bureau een 0-meting uitgevoerd, om te bekijken hoever
Praktijkonderwijs Roermond is om zogenoemd “AVG- proof” te worden. De stappen die daarna gezet
dienen te worden gaan we uitwerken in een plan en gaan we cyclisch implementeren en monitoren.
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Persoonlijke gegevens leden Raad van Beheer in het kader van governance

december 2018

Voor- en
achternaam

Geb.
datum

Functie

Nevenfuncties

Betaald

Datum
ben.

Datum
herben.

Zittend in
1ᵉ, 2ᵉ, of
3ᵉ termijn

Dhr. drs. G. Frische

03-04-1976

Wethouder
gemeente EchtSusteren

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
Algemeen en dagelijks bestuur Inkoopcentrum Zuid
Algemeen bestuur Servicecentrum MER
Algemene vergadering aandeelhouders OML BV
LIOF
Euregio Rijn-Maas-Noord Interreg commissie
Euregio commissie economie en toerisme
Euregio commissie arbeidsmarkt en onderwijs
Plv. lid Euregio commissie Sociale aangelegenheden, cultuur
en sport.
Plv. lid Euregio commissie Openbare orde, veiligheid en
gezondheid.
SML bestuurlijke werkgroep Energie en Economisch beleid
Anders dan uit hoofde van ambt:
Vicevoorzitter Provinciale Staten van Limburg
Eigenaar Mountain Beheer BV
Lid College van Arbeidszaken VNG
Lid Kamer Inclusieve Arbeid VNG
Voorzitter stichting Praktijkonderwijs Roermond
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor van Aandelen Avas
Beheer BV

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

2013

2016

1ᵉ

Datum
Definitief
Aftreden

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
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Dhr. R. Stevens MSc

21-06-1966

Directeur
Particulieren
Marktgebied
Limburg ABN
Amrobank N.V.

Geen nevenfuncties

2011

Mevr. J. Martens MSc

14-10-1986

Secretaris
Midden-Limburg
Beleidsveld Infra
& Ruimte LWVWomen

Bestuurslid Zakenvrouw van Limburg

Nee

Mevr. drs. G. GeerdinkBecks

27-10-1950

Secretaris/penningmeester Stichting "Vrienden van het
speciaal onderwijs" (Herman Broerenschool)

Nee

Mevr. mr. drs. E.
Boogaard

20-01-1950

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Limburg
Vrijwilligerswerk De Ark
Voorzitter Rura et Mosa (Probusclub)

Ja
Nee
Nee

2013

1e

2015
2010
2016
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Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o.
Rooster van aftreden
Raad van Beheer

2016
Dhr. G. Frische

2018

x

2019

2020

2021

2022

x
x

Dhr. R. Stevens
Mevr. B. Boogaard

2017

x

x

x

Mevr. M. Geerdink

x

x

Mevr. M. Martens

x

x
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Financiële positie 2018
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de
balansen:
Vergelijkend balansoverzicht
31-12
2018
x € 1.000

%

31-12
2017
x € 1.000

%

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

2.480
5
1.821
4.306

57,6%
0,1%
42,3%
100,0%

2.039
4
2.005
4.048

50,4%
0,1%
49,5%
100,0%

3.482
623
201
4.306

80,9%
14,5%
4,7%
100,0%

3.285
543
220
4.048

81,1%
13,4%
5,4%
100,0%

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
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Resultaat
Het resultaat over 2018 bedraagt € 197.246 tegenover € 52.674 over 2017.
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2018
x € 1.000

Begroting
2018
x € 1.000

Realisatie
2017
x € 1.000

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

2.788
18
127
2.933

2.672
83
2.755

2.611
10
180
2.801

2.084
125
529
2.738

2.121
155
394
2.670

2.162
117
473
2.752

195

85
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2

-

3

197

85
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Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

Resultaat baten en lasten
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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.
2018

2017

Landelijk gem.
2017

9,07

9,14

4,14

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

80,86

81,14

70,00

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

95,32

94,57

80,00

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

6,72

1,88

2,30

Weerstandsvermogen
(eigen vermogen / totale baten * 100%)

118,59

117,10

56,60

Personele lasten / totale lasten

76,10

78,57

79,50

Materiële lasten / totale lasten

23,90

21,43

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

70,59

78,75

60,00

9,80

8,94

6,10

Liquiditeit
(vlottende activa/kortlopende schulden)

Huisvestingsratio
(huisvestingslasten inclusief afschrijving gebouwen & terreinen) / totale lasten)
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n.b.

B1 Grondslagen voor de jaarrekening
Toelichting op de (geconsolideerde) balans en winst-en-verliesrekening
1.

Algemene toelichting

1.1 Activiteiten
De activiteiten van Stichting Praktijkschool Roermond bestaan uit het verzorgen van voortgezet onderwijs in de regio
Roermond.
1.2 Continuïteit
Het eigen vermogen van Stichting Praktijkschool Roermond bedraagt per 31 december 2018 € 3.481.986 positief.
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd
op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
1.3 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Praktijkonderwijs Roermond is feitelijk gevestigd op Heinsbergerweg 192, 6045 CL te Roermond en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41068142.
1.7 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van stichting
Praktijkonderwijs Roermond zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk
is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting
op de desbetreffende jaarrekeningposten.
1.11 Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap
kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere
sleutelfunctionarissen in het management van stichting Praktijkonderwijs Roermond en nauwe verwanten zijn verbonden
partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie
die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
1.12 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit
de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten.
2.

Algemene grondslagen

2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), de
verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.
2.4 Financiële instrumenten
Alle overige in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs.
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3.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.2 Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet
afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden
verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt
verwezen naar betreffende paragraaf.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten,
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop
de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening
getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de
boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.
Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de
grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel
uit van de verkrijgingsprijs van de grond.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud
gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de
periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
3.4 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het
actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde;
de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonderwaardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van
de boekwaarde van het betreffende actief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is, wordt
de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als
marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten
die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren.
Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij
voortgezet gebruik van het actief / de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant
gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd van 1,0% (2017: 1,0%). De disconteringsvoet geeft geen risico’s
weer waarmee in de toekomstige kasstromen al rekening is gehouden.
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of
is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde
die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere
waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.
Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de stichting op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor
bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële activa. Bij objectieve aanwijzingen
voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt de stichting de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere
waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de winst-en-verliesrekening.
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere
waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de
toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij
de eerste verwerking van het instrument. Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden
teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na
afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de
geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere
waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Bij een investering in eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd tegen kostprijs wordt de omvang van de bijzondere
waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het financiële actief en de best mogelijke
schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de actuele vermogenskostenvoet voor een soortgelijk
financieel actief. Het bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt slechts teruggenomen indien er aanwijzingen zijn dat
een in voorgaande jaren in de jaarrekening verwerkt verlies als gevolg van waardevermindering niet meer aanwezig is of
veranderd is.
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3.6 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is
uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van
de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.
3.8 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
3.9 Eigen vermogen
3.9.1 Algemene reserve
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Deze wordt opgebouwd
uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en lasten. In
geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve wordt
beschouwd als publieke middelen.
3.10 Voorzieningen
3.10.1 Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan,
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze
is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële
grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de
balans opgenomen.
3.10.2 Pensioenvoorziening
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt gefinancierd door afdrachten
aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd
volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder
te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord.
De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten bij ABP, anders dan
het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het
boekjaar verantwoord in de jaarrekening.
Per 31 december 2018 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,0%.
3.10.4 Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het
dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de blijfkans. Bij het
contant maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 1% (2017: 2,5%) als disconteringsvoet
gehanteerd.
3.10.5 Voorziening groot onderhoud gebouwen
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te
verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag
van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
3.10.9 Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid (VO)
In de CAO 2018 – 2019 is een persoonlijk budget opgenomen van 50 uur (VO) voor elke medewerker en een aanvullend
budget van 120 uur (VO) voor medewerkers vanaf 57 jaar. Deze uren kunnen ook gespaard worden. Het bevoegd gezag
heeft een inschatting gemaakt in hoeverre gespaarde uren tot uitgaven zullen gaan leiden. Voor deze inschatting is een
voorziening opgenomen, welke is gevormd tegen de nominlae waarde van de toekomstige uitbetalingen.
3.12 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio
of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
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4.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het 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 ze betrekking hebben.
4.2 Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie
OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage
verantwoord.
De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder
verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat
van baten en lasten.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van 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.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten
verantwoordt 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.
4.3 Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, Provincie of
andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze
betrekking hebben.
4.4. Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van OCW/EZ,
Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop
ze betrekking hebben.
4.5 Personeelsbeloningen
4.5.1 Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
4.5.2 Pensioenen
Stichting Praktijkonderwijs Roermond heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in
de winst-en-verliesrekening verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij
Pensioenvoorziening.
4.6 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen
aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
4.7 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen.
5.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

5.1 Marktrisico
5.1.2 Rente- en kasstroomrisico
Stichting Praktijkonderwijs Roermond loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële
vaste activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden
aan kredietinstellingen).
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt stichting Praktijkonderwijs Roermond risico ten aanzien
van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt stichting Praktijkonderwijs
Roermond risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het renterisico
gecontracteerd.
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B2 Balans per 31 december 2018 na resultaatbestemming
Activa

2018
€

2017
€

€

€

Vaste Activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
MVA in aanbouw

1.839.120
246.103
394.325

1.838.803
199.896
2.479.548

2.038.699

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

5.412

4.165
5.412

Liquide middelen
Kas
Tegoeden op bank- en girorekeningen

1.093
1.819.979

TOTAAL ACTIVA
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4.165

273
2.004.855
1.821.072

2.005.128

4.306.032

4.047.992

Passiva

2018

Eigen vermogen
Algemene reserve

2017
€

€

3.481.986

€

3.284.740
3.481.986

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Overige voorzieningen

431.540
191.134

3.284.740

394.060
149.387
622.674

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

89.318
21.961
422
89.671

TOTAAL PASSIVA
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€

543.447

100.087
23.180
574
95.964
201.372

219.805

4.306.032

4.047.992

B3 Staat van Baten en Lasten 2018
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

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

2.788.193
18.358
127.210
2.933.761

2.672.383
82.500
2.754.883

2.610.670
10.079
180.460
2.801.209

2.083.824
125.372
189.750
218.130
121.052
2.738.128

2.121.436
155.195
149.800
154.430
89.400
2.670.261

2.161.882
117.279
177.326
176.493
118.692
2.751.672

195.633

84.622

49.537

Financiële baten
Financiële lasten

2.474
861

-

3.966
829

Totaal financiële baten en lasten

1.613

-

3.137

197.246

84.622

52.674

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 2018
2018
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

2017
€

€

€

195.633
125.372
79.227

49.537
117.279
51.226

204.599
Verandering in vlottende middelen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

-1.247
-18.433

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

8.873
32.189
-19.680

41.062

380.552

259.104

2.474
-861

Kasstroom uit operationele activiteiten

168.505

3.966
-829
1.613

3.137

382.165

262.241

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

-566.221

-303.565

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-566.221

-303.565

Mutatie liquide middelen

-184.056

-41.324

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

2.005.128
-184.056

2.046.452
-41.324
1.821.072
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2.005.128

B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2018
Activa
Vaste activa
31-12
2018
€

31-12
2017
€

1.2 Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
MVA in aanbouw

Boekwaarde
31-12-2017
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1.839.120
246.103
394.325

1.838.803
199.896
-

2.479.548

2.038.699

Gebouwen en
terreinen
€

Inventaris
en apparatuur
€

2.117.587
-278.784

670.504
-470.608

10.210
-10.210

-

2.798.301
-759.602

1.838.803

199.896

-

-

2.038.699

78.872
-78.555

93.024
-46.817

-

394.325
-

566.221
-125.372

317

46.207

-

394.325

440.849

2.196.459
-357.339

763.528
-517.425

10.210
-10.210

394.325
-

3.364.522
-884.974

1.839.120

246.103

-

394.325

2.479.548

Leermiddelen
€

MVA in aanbouw
€

Totaal
€

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2018
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Toelichting:
WOZ waarde betreft Heinsbergerweg 192, 6045 CL Roermond (gebouwen en terreinen) bedraagt € 2.379.000 op peildatum 1-1-2018.

Afschrijvingspercentages
Gebouwen en terreinen
Verbouwingen
Inventaris en apparatuur
Meubilair
ICT
Leermiddelen

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

31-12
2018
€

31-12
2017
€

1.5 Vorderingen
WML
Totaal overige vorderingen

1.292
1.292

-

Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Debiteuren transitoria
Totaal overlopende activa

349
3.771
4.120

199
3.966
4.165

Totaal vorderingen

5.412

4.165

31-12
2018
€

31-12
2017
€

1.7 Liquide middelen
Kas
1.7.1
Tegoeden op bank- en girorekeningen
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1.093
1.819.979

273
2.004.855

1.821.072

2.005.128

Passiva
31-12
2018
€

31-12
2017
€

2.1 Eigen vermogen
Algemene reserve

3.481.986
3.481.986

Saldo
31-12-2017
€

Bestemmingsresultaat
€

3.284.740
3.284.740

Saldo
31-12-2018
€

Algemene reserve

3.284.740

197.246

3.481.986

Totaal Eigen vermogen

3.284.740

197.246

3.481.986

31-12
2018
€

31-12
2017
€

2.2 Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Overige voorzieningen

431.540
191.134
622.674

Saldo
31-12-2017
€
Onderhoudsvoorziening
Personele voorzieningen
Voorziening jubilea
Voorziening spaaruren
Voorziening ww ex-medewerkers

Totaal voorzieningen

Dotatie
2018
€

Onttrekking
2018
€

Vrijval
2018
€

394.060
149.387
543.447

Saldo
31-12-2018
€

394.060

45.000

7.520

-

431.540

38.348
50.939
60.100

2.500
26.440
30.603

2.213
9.363

6.220
-

32.415
77.379
81.340

543.447

104.543

19.096

6.220

622.674

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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< 1 jaar
€

1 jaar < > 5 jaar
€

> 5 jaar
€

Totaal
€

Onderverdeling voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Personele voorzieningen
Voorziening jubilea
Voorziening spaaruren
Voorziening ww ex-mederwerkers
Totaal voorzieningen

2.4 Kortlopende schulden

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

187.462

223.591

20.487

431.540

4.198
19.499

9.815
77.379
61.841

18.402
-

32.415
77.379
81.340

211.159

372.626

38.889

622.674

31-12
2018
€
89.318
21.961
422
89.671
201.372

31-12
2017
€
100.087
23.180
574
95.964
219.805

422
422

574
574

25.671
56.788
7.212
89.671

32.955
58.149
4.860
95.964

Specificatie overige kortlopende schulden
Netto salaris

Specificatie overlopende passiva
Crediteuren transitoria
Vakantiegeld reservering
Bindingstoelage
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Model G Verantwoording subsidies OCW
Bestuur:

Brinnr:

40619

23HH

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

Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Bedrag van
de toewijzing

totaal €

-

Ontvangen
t/m vorig
verslagjaar

Lasten t/m vorig
verslagjaar

Stand begin
verslagjaar

Ontvangst
in
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Vrijval niet
besteed in
verslagjaar

Stand
ultimo
verslagjaar

Prestatie
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

Bedrag van
de toewijzing

totaal €

-

Ontvangen
t/m vorig
verslagjaar

Lasten t/m vorig
verslagjaar

Stand begin
verslagjaar

Ontvangst
in
verslagjaar

Te
Lasten in
verrekenen
verslagjaarultimo verslagjaar

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

€

-

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

Toewijzing
Kenmerk
Datum

Bedrag van
de toewijzing

totaal €

-

Ontvangen
t/m vorig
verslagjaar

Lasten t/m vorig
verslagjaar

Stand begin
verslagjaar

Ontvangst
in
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Stand ultimo
verslagjaar

Saldo nog te besteden
ultimo verslagjaar

€

€

€

€

€

€

€

-
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-

-

-

-

-

-

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen relevante gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Vordering Ministerie
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de Regeling
"Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs" (kenmerk: WJZ2005/54063802) toegestaan een vordering op te nemen op het Ministerie van OCW/EZ
De onderwijsinstelling heeft de keuze gemaakt om geen vordering op te nemen in de balans en deze
als niet uit de balans blijkend actief toe te lichten. De vordering op het Ministerie OC&W/EZ wordt
jaarlijks berekend op 7,5% van de personele lumpsum van het desbetreffende jaar (zijnde het betaalritmeverschil). Voor 2018 zou dit een vordering betreffen van € 153.028.
ONS
De stichting is een contract aangegaan met ONS onderwijsbureau voor de volledige personeels- en salarisadministratie
en financiële administratie. Het contract heeft een looptijd van 12 maanden en wordt stilzwijgend
verlengd. De verplichting bedraagt € 1.329,00 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 € 1036,00 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 104,4%
(bron: website www.abp.nl, d.d. 15-03-2018).
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 € 2.970,67 incl. btw per maand, welk stilzwijgend ieder
jaar verlengd wordt.
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B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2018
Baten
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

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
Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV

3.1.1
3.1.1
3.1.2
3.1.4

Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW

2.192.348
57.820
319.487
118.002
100.536

2.133.843
52.110
310.232
111.198
65.000

2.040.376
50.220
300.306
113.399
106.369

2.788.193

2.672.383

2.610.670

Het verschil tussen begroting en de vergelijkende cijfers 2017 t.o.v. de realisatie 2018 wordt veroorzaakt door
de indexering die OCW met terugwerkende kracht heeft berekend. Bij het opmaken van de begroting was deze
nog niet bekend.

3.2 Overige overheidsbijdragen
Gemeentelijke bijdragen

3.2.1

Totaal overige overheidsbijdragen

18.358

-

10.079

18.358

-

10.079

In 2018 is er een groter bedrag ontvangen van de gemeente Roermond voor het project versterken weerbaarheid.
Hierdoor wijkt de realisatie van 2018 af t.o.v. 2017. In de begroting is hiermee gen rekening gehouden.

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

3.156
8.340
36.921
70.811
7.982

4.500
3.000
15.000
60.000
-

5.333
6.145
17.528
137.635
13.819

127.210

82.500

180.460

De overige baten wijken af t.o.v. 2017 doordat er in 2017 meer ESF subsidie is ontvangen. De afwijking t.o.v. de
begroting wordt veroorzaakt door het lagere begroten van de post deteachering personeel.
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Lasten
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

4.1 Personele lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Dotatie/vrijval voorzieningen
Cursuskosten
Personeel niet in loondienst
Overige

1.392.341
262.673
200.920
53.323
27.008
198.265
26.206
2.160.736
-76.912
2.083.824

Uitkeringen (-/-)
Totaal personele lasten

1.854.936

20.000
35.000
196.000
15.500
2.121.436
2.121.436

1.481.721
257.887
202.512
-1.201
39.003
218.341
21.115
2.219.378
-57.496
2.161.882

De personele lasten onderschrijden de begroting doodat de post af uitkeringen niet is begroot. Indien je deze post
buiten beschouwing laat is er sprake van een overschrijding ad € 40K, deze wordt veroorzaakt door een extra dotatie
ten behoeve van de voorzieningen: spaaruren en ww ex-medewerkers

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

1.187.710
23.107
89.784
91.740
262.673
200.920

1.186.417
23.001
91.819
94.045
257.280
202.374

1.280.142
18.041
90.592
92.946
257.887
202.512

1.855.934

1.854.936

1.942.120

Aantal fte's
OP
OOP
DIR

18,799
5,702
1,000
25,501

20,581
5,798
1,000
27,379

4.2 Afschrijvingslasten
Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Totaal afschrijvingen

78.555
46.817

110.671
44.524

68.764
48.515

125.372

155.195

117.279

De lagere afschrijvingslasten t.o.v. de begroting zijn te verklaren doordat er in de begroting rekening is gehouden met
de oplevering van het nieuwe gebouw in 2018.
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Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

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

19.246
52.557
43.122
9.588
45.000
12.715
7.522

15.000
43.000
37.500
2.900
45.000
1.500
4.900

23.567
47.394
38.854
6.495
50.000
6.021
4.995

189.750

149.800

177.326

De overschrijding van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door een grotere uitgave aan tuinonderhoud en een grotere realisatie op de post energie en water.

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

152.110
12.542
5.742
8.245
9.968
29.523

124.500
7.000
3.000
5.500
6.500
7.930

123.820
16.419
2.783
250
5.082
9.080
19.059

Totaal overige instellingslasten

218.130

154.430

176.493

De realisatie van de overige lasten wijken af t.o.v. de begroting door de extra kosten die gemaakt zijn door VR
bouwmanagement die lager begroot waren.

Accountantshonoraria
Controle van de jaarrekening boekjaar
Controle van de jaarrekening voorgaand boekjaar
Overige werkzaamheden

10.727
1.815

10.575
5.844
-

12.542

16.419

4.4 Leermiddelen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen

20.103
100.949

17.400
72.000

19.769
98.923

Totaal leermiddelen

121.052

89.400

118.692

De grotere uitgave op de post OLP verbruik verklaart de overschrijding van de post overige lasten t.o.v. de
begroting.
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Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

5. Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten
Financiële lasten
Rentelasten
Totaal financiele baten en lasten
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2.474

-

3.966

861

-

829

1.613

-

3.137

WNT-verantwoording 2018 Stichting Praktijkonderwijs Roermond
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.
De WNT is van toepassing op stichting Praktijkonderwijs Roermond
Het voor stichting Praktijkonderwijs Roermond toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 111.000.
Het totaal aantal complexiteitspunten voor de stichting Praktijkonderwijs Roermond is 4.
(zie onderstaand de berekening)
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met
dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Bedragen x € 1

Mw. A.G.J.F. Geenen

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Deeltijdfactor(in fte)
(Fictieve) dienstbetrekking

Directeur
01/01-31/12
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€ 89.981
€ 14.093
€ 104.074

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 111.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag en nog niet
terugontvangen bedrag
Totaal bezoldiging

€ 104.074

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t
N.v.t

Gegevens 2017
01/01-31/12
1,0

Aanvang en einde functievervulling in 2017
Deeltijdfactor 2017 (fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2017

€ 84.031
€ 13.218
€ 97.249

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 107.000

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1

Dhr. G.H.C. Frische

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

Voorzitter RvB
01/01-31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging

€ 1.800

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

€ 16.050

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2017
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

N.v.t
N.v.t

Dhr. G.H.C. Frische
Lid RvB
01/01-31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging

€0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€0

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Topfunctionaris
Dhr. R.C.M.N. Stevens
Mw. E.J.M. Boogaard-Derix
Mw. J.E.J. Martens
Mw. M.G.M. Geerdink-Becks

Functie
Lid
Lid
Lid
Lid

Complexiteitspunten
Complexiteitspunten gemiddelde totale baten
Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren
Totaal aantal complexiteitspunten
Bezoldigingsklasse
Bezoldigingsmaximum

€

2
1
1
4
A
111.000

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn
er geen overige functionarissen

met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel
toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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(Voorstel) bestemming resultaat baten en lasten
De verdeling van het exploitatiesaldo over 2018 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur
al in deze jaarrekening verwerkt.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het resultaat ad. € 197.246 over 2018 toegevoegd aan
de algemene reserve.
Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.
€
Algemene reserve
197.246
197.246
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E Overzicht verbonden partijen
Verbonden partij, minderheidsdeelneming
Statutaire naam

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

SWV VO 31.02

Stichting

Roermond

* Code activiteiten:

1. contractonderwijs
2. contractonderzoek
3. onroerende zaken
4. overige

Code
activiteiten *
4
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C1 Controleverklaring
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
College van bestuur/Raad van Beheer

- A. Geenen

- J. Martens

- R. Stevens

- G. Frische

- B. Boogaard

- M. Geerdink

Datum vaststelling jaarrekening:
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D1 Gegevens rechtspersoon per 31-12-2018
*
*

Bestuursnummer
Naam en adres van de instelling

*
*
*
*
*
*
*

Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Internetsite
Contactpersoon jaarverslag
Telefoonnummer contactpersoon
E-mailadres contactpersoon

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

Gegevens admninistratiekantoor
AK-nummer

ONS Onderwijsbureau
401

Brin-nummer + NAW gegevens school

23HH
Praktijkonderwijs Roermond
Heinsbergerweg 192
6045CL Roermond

*
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