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Voorwoord

Ieder jaar bij de Dr. Schaepmanstichting is bijzonder: 2019 was dat zeker ook weer. 

We hebben Herman Soepenberg binnen onze organisatie verwelkomd. Als nieuw lid versterkt hij het College van Bestuur.
Peter Breur is dit jaar begonnen in de voor hem nieuwe rol van voorzitter van het College van Bestuur. De samenwerking is
intensief en plezierig. Dat belooft wat voor de komende jaren!

In 2019 is hard gewerkt aan de totstandkoming van het koersplan voor 2019-2023. Samen met alle leidinggevenden en
medewerkers hebben we het plan opgesteld. De uitkomst is dat alle scholen serieus werken aan flexibilisering van het
onderwijs. Ieder in een eigen tempo, op een eigen manier en vanuit een eigen startsituatie.

Zo voeren alle scholen het gesprek over onderwijsontwikkeling en we zien een toename in de keuzemogelijkheden voor
leerlingen, maar we zien ook mooie initiatieven en ontwikkelingen. Daar zijn we erg trots op.

Omdat de wereld snel verandert, moeten wij dat ook doen. Daarom is het noodzakelijk dat we midden in de samenleving
staan. Zodat we zien hoe die zich ontwikkelt en we begrijpen wat kinderen nodig hebben. En ook hoe we die inzichten
kunnen gebruiken om relevant onderwijs te maken. Onze opdracht is succesvol als we erin slagen leerlingen te helpen hun
eigen, betekenisvolle plek in de wereld te vinden.

2019 is het jaar geweest waarin wij een nieuwe besturingsfilosofie hebben ontwikkeld. De kern van deze besturingsfilosofie
is onze maatschappelijke opdracht die besloten ligt in het sociale contract tussen onderwijs en samenleving. Oftewel, de
samenleving vertrouwt ons haar kinderen toe en voorziet ons van middelen. Als tegenprestatie spannen wij ons naar eer en
geweten in om kinderen te leren floreren in een veranderende samenleving. In essentie zeggen we daarmee dat onze
besturingsfilosofie en onze visie op leren dezelfde zijn. Als je leren beschouwt als een veranderingsproces, dan is onze
bestuurlijke opdracht een ‘lerende opdracht’.

Deze lerende opdracht betekent ook veel voor de wijze waarop wij onze bestuurstaak zien en willen uitvoeren. Besturen
betekent voor ons gezamenlijk betekenis geven aan de veranderende, nieuwe wereld.
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Het is een sociaal proces, dat van scholen en schoolleiders vraagt dat zij met hun kennis en individuele verbeeldingskracht
bijdragen aan de kracht van het collectief. Onze maatschappelijke opdracht is te complex om het alleen te kunnen. Onder
het collectief verstaan we daarom niet alleen onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers. Maar óók andere scholen,
organisaties en bedrijven uit onze omgeving. Door samenwerkingen en open innovatie verbinden wij ons gezamenlijk als
partners in onderwijs.

Inmiddels hebben we onze filosofie concreet handen en voeten gegeven. De schooldirecteuren hebben een belangrijke rol
gekregen in het strategische besluitvormingsproces. Hiertoe hebben we een nieuwe overlegstructuur ingericht. De Planning
& Control cyclus vindt plaats op basis van dialoog, afspraken en monitoring. De begroting komt met alle directeuren
gezamenlijk tot stand.

Wij zijn trots op de Dr.Schaepmanstichting. Daarom nemen wij u in dit jaarverslag graag mee in de stappen die we in 2019
samen hebben gezet. En de resultaten die we hebben behaald met leerlingen, hun ouders, docenten, medewerkers en
iedereen die onze leerlingen en hun onderwijs een warm hart toedraagt.

Wij wensen u veel leesplezier en gaan graag met u in gesprek over dit verslag!

Peter Breur

Herman Soepenberg 
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Het schoolbestuur

1.1 Organisatie

1.2 Profiel en koers

1.3 Dialoog
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1.1 Organisatie

 Contactgegevens
 Bestuursnummer: 65287
 Naam instelling: Dr. Schaepmanstichting
 Adres: Enschedestraat 68, 7551 EP, Hengelo (O)
 Telefoonnummer: 074-2424545
 E-mail: secretariaat@drschaepmanstichting.nl
 Website: www.drschaepmanstichting.nl

 Contactpersoon
 Contactpersoon: de heer drs. P.J.G.A. Breur
 Functie: voorzitter College van Bestuur
 Telefoonnummer: 074-2424545

 Juridische structuur
 De Dr. Schaepmanstichting is een stichting. 
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BRIN-nummers Scholen Website

17KC Basisschool De Borgh www.deborgh-hgl.nl

17LE Basisschool ‘t Eimink www.eimink.nl

17LY Basisschool De Schothorst www.deschothorst.nl

17OC Basisschool De Bleek www.debleek.com

17PI KBO Hengelo Zuid
Esreinschool
Basisschool Don Bosco
Basisschool Paus Joannes XIII

www.esreinschool.nl,
www.donboscoschool-hengelo.nl
www.pausjoannes-school.nl

17QN Basisschool De Hunenborg www.dehunenborg.nl

17RC Basisschool St. Plechelmus www.plechelmusschool.nl

17SZ Basisschool St. Jan www.st-janschool.nl

17TI OG Titus Brandsma www.titusbrandsma.nl

23FW De Batavier www.sbo-debatavier.nl

23RW Basisschool De Telgenkamp
Basisschool de Horizon

www.detelgenkamp.nl
www.dehorizon-hengelo.nl

30VC De Akker www.akkerhengelo.nl

mailto:secretriaat@drschaepmanstichting.nl
http://www.drschaepmanstichtingn.nl/
http://www.deborgh-hgl.nl/
http://www.eimink.nl/
http://www.deschothorst.nl/
http://www.debleek.com/
http://www.esreinschool.nl/
http://www.donboscoschool-hengelo.nl/
http://www.pausjoannes-school.nl/
http://www.dehunenborg.nl/
http://www.plechelmusschool.nl/
http://www.st-janschool.nl/
http://www.titusbrandsma.nl/
http://www.sbo-debatavier.nl/
http://www.detelgenkamp.nl/
http://www.dehorizon-hengelo.nl/
http://www.akkerhengelo.nl/


Organisatiestructuur

7



Governance

Het College van Bestuur bestuurt de
Dr.Schaepmanstichting. De Raad van Toezicht houdt
toezicht op het bestuur. Daarmee is sprake van een
scheiding van bestuur en toezicht. De
Dr.Schaepmanstichting is lid van de PO-Raad en
onderschrijft de Code Goed bestuur in het PO.

De Raad van Toezicht is aangesloten bij de Vereniging
van Toezichthouders van Onderwijs Instellingen (VTOI).
De VTOI heeft de cao voor bestuurders in het primair
onderwijs (PO) afgesloten met de werknemersvereniging
van bestuurders in het PO. De Dr. Schaepmanstichting
conformeert zich aan deze cao. De
Dr.Schaepmanstichting hanteert gedragscodes op het
gebied van klachten, integriteit en missstanden.

De Dr. Schaepmanstichting werkt conform de door de
PO-raad opgestelde 'Code Goed Bestuur in het Primair
Onderwijs’. In 2020 wordt de governance
doorontwikkeld in een managementstatuut en
overlegstructuur.

Functiescheiding

Er is sprake van organieke (two-tier) functie scheiding 
binnen de Dr. Schaepmanstichting. 

Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit de volgende leden: 
 De heer drs. P.J.G.A. Breur, voorzitter.
 De heer H.H. Soepenberg MBA, lid.
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Nevenfuncties de heer drs. P.J.G.A. Breur Bezoldigd/ onbezoldigd

Lid Raad van Advies Pabo Enschede/Deventer 
Saxion

Onbezoldigd

Bestuurder Stichting Convent Onbezoldigd

Voorzitter Samenwerkingsverband 23.02 PO Onbezoldigd

Nevenfuncties de heer H.H. 
Soepenberg MBA

Bezoldigd/onbezoldigd

Penningmeester Vermogensfonds 
Aartsbisdom Utrecht

Onbezoldigd

Penningmeester Rotary Ommen-
Dedemsvaart

Onbezoldigd

Penningmeester DKCI Aartsbisdom 
Utrecht

Onbezoldigd

Penningmeester PCI Franciscus Onbezoldigd

Bestuurder Stichting Convent Onbezoldigd



Intern 
toezichtsorgaan

Intern toezichtsorgaan

De Dr. Schaepmanstichting kent een Raad van
Toezicht als intern toezichtsorgaan. De Raad van
Toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de Dr.
Schaepmanstichting en houdt integraal toezicht op
het gevoerde beleid van het College van Bestuur en
op de algemene gang van zaken in de stichting.

De Raad van Toezicht kende per 1 januari 2019 de
volgende samenstelling:

Naam Functie Aandachtsgebied

De heer drs. J.G.M. 
Put

Voorzitter Onderwijs & identiteit

De heer drs. G.A. ter 
Ellen

Vicevoorzitter Personeel & Organisatie, 
personeelszaken

Mevrouw I.C.P.M. 
Kanger-Cuypers

Secretaris Personeel & Organisatie, 
Juridische zaken

De heer mr. A.C. 
Blankestijn

Lid Financiën & Facilitair 
management
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Intern toezichtsorgaan

Uitgangspunt voor het handelen van de Raad van
Toezicht is dat de Dr. Schaepmanstichting onderwijs
levert dat ertoe doet, binnen scholen die ertoe doen,
met mensen die ertoe doen, voor leerlingen die
ertoe doen. Daarnaast dient de bedrijfsvoering van
de Dr. Schaepmanstichting de doelstellingen van de
organisatie te ondersteunen en te voldoen aan de
grenzen die door het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap gesteld zijn.
Vanzelfsprekend heeft de Raad van Toezicht oog
voor het welbevinden van de personeelsleden en
leerlingen van de Dr. Schaepmanstichting en Spring!
peuterspeelscholen.

Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is als
bijlage toegevoegd.



Nevenfuncties

Raad van Toezicht
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Naam Functie Soort functie Bezoldigd of onbezoldigd

De heer drs. J.G.M. Put Lid Raad van Toezicht Stichting Speciaal 
Onderwijs Twente/ Oost- Gelderland

Nevenfunctie Bezoldigd

Secretaris Twents Jeugd Symfonie Orkest Nevenfunctie Onbezoldigd

Voorzitter Stichting Open Monumentendag 
Haaksbergen

Nevenfunctie Onbezoldigd

Secretaris Parochie Heilige Geest Hengevelde Nevenfunctie Onbezoldigd

Secretaris Stichting Blijven Wonen in Hengevelde Nevenfunctie Onbezoldigd

De heer drs. G.A. ter Ellen Voorzitter CDA afdeling Hengelo Nevenfunctie Onbezoldigd

Vicevoorzitter RK Parochie “De Goede Herder” Hengelo Nevenfunctie Onbezoldigd

Penningmeester Stichting Vastgoed ksv BWO Nevenfunctie Onbezoldigd

Mevrouw I.C.P.M. Kanger-Cuypers HR Director Europe bij Malvern Panalytical Hoofdfunctie Bezoldigd

Lid van maatschap Cuijpers Nevenfunctie Bezoldigd

De heer mr. A.C. Blankestijn Advocaat/partner bij Blankestijn advocaten & 
mediators

Hoofdfunctie Bezoldigd

Lid Raad van Orde, Orde van Advocaten 
arrondissement Overijssel

Nevenfunctie Bezoldigd

Lid Klachtencommissie Stichting Philadelphia Zorg Nevenfunctie Bezoldigd



Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad

Rol van de GMR

Het College van Bestuur heeft frequent overleg met
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) en de Raad van Toezicht. De raad bezoekt
ook regelmatig de scholen van Dr.
Schaepmanstichting, om een kijkje te nemen en
contacten te leggen. Hierdoor krijgt de raad een
goed beeld van de organisatie. Tussen de GMR en
Raad van Toezicht is er ook jaarlijks contact.

Bij aangelegenheden die van gemeenschappelijk
belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid
van de scholen en/of de bovenschoolse organisatie,
treedt de GMR op. Over die onderwerpen of
kwesties buigen zich dus niet de afzonderlijke
medezeggenschapsraden van de scholen.

De GMR is een belangrijke gesprekspartner van het
College van Bestuur als het gaat om beleid dat voor
alle scholen geldt. Eens in de circa zes weken vindt
formeel overleg plaats tussen het College van
Bestuur en de GMR. Formeel geeft de GMR advies
over / instemming op een aantal voorgenomen
besluiten van het College van Bestuur.

Binnen de Dr.Schaepmanstichting is afgesproken
om de GMR proactief te betrekken bij het beleid van
het College van Bestuur. Voorbesprekingen vinden,
indien van toepassing, plaats met een delegatie.
Zoals de voorbespreking over de begroting en het
financieel jaarverslag.

Rechten, bevoegdheden, plichten GMR

Zowel de bevoegdheden van de GMR en zijn
geledingen zijn vastgelegd in de wet. Ook de
plichten van het schoolbestuur staan hierbij
beschreven.

Alle artikelen van de Wet medezeggenschap op
Scholen (WMS) kunt u vinden op
www.wetten.overheid.nl.

In het medezeggenschapsreglement van een MR is
vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling
wisselt, hoe er gestemd dient te worden en hoe lang
iemand zitting kan nemen in de MR. Vaak geldt een
zittingsduur van drie jaar.

Binnen de Dr. Schaepmanstichting is elke school
met een eigen BRIN-nummer vertegenwoordigd in
de GMR.

Dit houdt in dat er op dit moment 12 scholen
vertegenwoordigd zijn, en met en een korte
rekensom komen we dan op een GMR van 24 leden.

De GMR is dit schooljaar vijf keer bijeen geweest.

Het jaarverslag van de GMR is als bijlage
toegevoegd.
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1.2 Profiel en koers

Onze missie

Ons uitgangspunt is dat wij kinderen in de
gelegenheid willen stellen om belangrijke
competenties te verwerven en hun talenten te
ontwikkelen. We willen hen plezier geven in leren, in
groter worden, zodat ze zelfverzekerd onze scholen
verlaten. We willen vorm geven aan kwalitatief
goede scholen, scholen in de nabijheid van ouders
en kinderen. Voor een goede spreiding en
instandhouding van onze scholen hebben we het
vertrouwen van de ouders van onze kinderen nodig.
Om in te spelen op de wensen van ouders en
behoeften van leerlingen is het nodig de wensen en
verwachtingen te monitoren en in overleg te
bespreken wat nodig en haalbaar is. Betrokkenheid
en verbinding met ouders, leerlingen en
medewerkers is van belang om samen het onderwijs
vorm te geven dat noodzakelijk is en voorziet in de
behoefte om voorbereid te zijn op de toekomst.

Onze koers

De Dr. Schaepmanstichting is trots op het feit dat
we staan voor goed onderwijs en hoge opbrengsten.
We zijn continu gericht op verbetering van het leren
van de kinderen. We zijn goed in het bieden van een
veilige plek, waar kinderen zich ontwikkelen, graag
zijn en zich thuis voelen. We bieden structuur en
zorgen voor een doorgaande lijn op pedagogisch en
didactisch gebied. We hebben oog voor datgene wat
de maatschappij in de nabije toekomst aan
vaardigheden van onze kinderen vraagt en
stemmen ons onderwijs daarop af.

Kenmerkend is onze betrokkenheid op alle niveaus
in de stichting. We geloven in het samenwerken met
elkaar en het leren van elkaar. Dit sluit aan bij ons
motto: Samen sterk in ontwikkeling! In het
koersplan is dat visueel weergegeven.
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koersplan
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Toelatingsbeleid Dr. Schaepmanstichting

Scholen zijn in belangrijke mate een afspiegeling
van de buurt opdat er sprake is van een evenredige
verdeling van de onderwijsopgave over scholen:

 Het toelatingsbeleid op alle basisscholen in
Hengelo is eenduidig en transparant, garandeert
de rechtsgeldigheid en biedt keuzevrijheid (d.w.z.
keuze uit voldoende scholen, verschillend in
denominatie en onderwijsconcept).

 Schoolbesturen en gemeente zorgen
gezamenlijk voor voldoende kindplaatsen voor
kinderen in hun woonomgeving.
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Verbonden partijen

In de tabel zijn de verbonden partijen weergegeven: met een beknopte toelichting
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Organisatie of 
groep

Beknopte omschrijving

ouders Middels het organiseren van ouderavonden en themabijeenkomsten worden ouders 

betrokken bij de onderwijskundige ontwikkelingen op schoolniveau.

medewerkers Het CvB heeft op schoolniveau bijeenkomsten over het strategisch beleid in algemene zin 

en daarnaast specifiek op thema gericht. Uitgangspunt is de dialoog aangaan echter in 

sommige situatie zijn deze informerend van aard.

Directies Er is maandelijks overleg met de directies over de ontwikkeling en voortgang van de in het 

koersplan vastgestelde ambities. Daarnaast is er vanuit de kwaliteitscyclus individueel 

overleg met CvB en directies (formatie/begroting/voortgangsgesprekken onderwijs).

Bestuursoverleg Er zijn diverse bijeenkomsten waarin de dialoog gevoerd wordt. Dit vindt plaats in 

verschillende settings zoals: Het Convent (alle katholieke schoolbesturen in Twente), 

POVO besturenoverleg Hengelo e.o, IKC bestuursoverleg binnen de gemeente Hengelo.

Gemeente Voor het CvB is de gemeente Hengelo een belangrijke gesprekspartner. Op tal van 

gebieden, die zijn opgenomen in de lokaal educatieve agenda (LEA) vindt er dialoog plaats. 

Tevens is er structureel specifiek overleg over de vervlechting van onderwijs en (jeugd)zorg. 

De gemeente is tevens een belangrijke stakeholder in de gesprekken inzake de overdracht 

van het openbaar onderwijs aan onze stichting.

1.3 Dialoog



Samenwerkingsverbanden

Er is een structureel overleg en dialoog met het
Samenwerkingsverband 23.02 PO over de uit te
zetten beleidslijnen betreffende passend onderwijs.
De uitwerking in de praktijk wordt tussen de
besturen in afstemming met de gemeenten
vormgegeven in de deelregio PleinMiddenTwente
(PMT) Hengelo, Haaksbergen, Hof van Twente en
Borne.

Klachtenbehandeling

Afgelopen jaar is er op bestuursniveau één klacht
binnengekomen en waren er 3 meldingen van
ouders. In alle situaties is met zowel ouders als
school het gesprek aangegaan en is de situatie
opgelost. In één situatie hebben ouders er voor
gekozen van school te veranderen.

Het jaarverslag van de vertrouwenspersoon laat zien
dat er 13 personen een beroep hebben gedaan op de
inzet van de externe vertrouwenspersoon. Op basis
van deze contacten zijn nevenstaande thema’s het
onderwerp geweest.

Thema’s 1 2019 2018

Communicatie 1 2

Kwaliteit van het onderwijs 1 0

Vertrouwen in de school / peuterspeelschool 5 2

Sfeer op de school / peuterspeelschool 0 0

Discriminatie 0 0

Bejegening 1 1

Seksuele intimidatie/ grensoverschrijdend 

gedrag 2

5 1

Onveiligheid op school / peuterspeelschool 2 2

Pesten 1 1

Thuissituatie van een kind 3 3

Communicatie of verstoring in de 

arbeidsrelatie

0 0

Algemene info 1 1

Passend onderwijs 0 1

Integriteit 0 1
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[1] In een casus komen vaak meerdere thema’s voor
[2] In alle situaties betrof het gedrag tussen kinderen
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2.1 Onderwijs & 
kwaliteit

Onderwijskwaliteit
We geven goed onderwijs. Dat is niet alleen onze
overtuiging, maar blijkt ook uit het oordeel van de
Inspectie van het Onderwijs, te lezen in de
rapportage van september 2018. Onze
diepgewortelde ambitie is om daar nog beter in te
worden. Onze kinderen en onze omgeving vragen
dat van ons. In de aanloop naar deze nieuwe koers
vragen ook alle geledingen binnen onze stichting
om focus op het versterken van het didactisch
handelen en het afstemmen van ons aanbod op de
behoeften van de kinderen.

Daarom willen we de kwaliteit die we leveren
borgen en uitbouwen. Vanuit onze brede
kwaliteitsambitie werken we aan de hand van een
beleidscyclus die gericht is op de kwaliteits-
doelstellingen van de organisatie. Waar nodig
stellen we verbeterplannen op. Op deze manier
werken we doelgericht en planmatig aan het
verbeteren van kwaliteit. We zetten een denktank
op, waarin een goede afspiegeling qua personeel
van onze stichting plaatsneemt. Deze denktank zal
onderzoeken hoe ons onderwijs toekomstbestendig
kan zijn en blijven.
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Doelen en resultaten

We hebben de opdracht om zorg te dragen voor de
brede ontwikkeling van kinderen. Leren is immers meer
dan alleen kennis vergaren. Dat betekent voor ons heel
concreet dat we ervoor zorgen dat alle leerlingen zich op
sociaal-emotioneel, cognitief, cultureel en lichamelijk
gebied optimaal kunnen ontplooien.

Om deze opdracht uit te kunnen voeren is het voor ons
logisch en noodzakelijk om doelgericht samen te werken
met ouders en andere educatieve en culturele partners
en waar nodig ook met externe zorgpartners.

Om dit te kunnen realiseren hebben we de volgende 
doelen opgesteld in ons strategisch beleid:
 In 2023 heeft de Dr. Schaepmanstichting in haar visie 

beschreven hoe we ons onderwijs zo duurzaam 
mogelijk kunnen inrichten. We houden ons onderwijs 
voortdurend tegen het licht en reflecteren of we de 
juiste dingen blijven doen.

 In 2023 hebben we een antwoord op de vraag hoe we 
ons onderwijsaanbod afstemmen op de eisen die aan 
hedendaagse burgers worden gesteld en op de 
behoeften van onze kinderen op het gebied van 
spelen, bewegen en leren. We hebben leerlijnen 
uitgewerkt rondom ‘een leven lang leren’ en passen 
deze structureel toe in ons onderwijs. 

 In 2023 blijkt uit de ingezette interne en externe 
kwaliteitsinstrumenten dat het didactisch handelen 
van onze medewerkers goed is en het aanbod is 
afgestemd op de groep en de onderwijsbehoeften 
van het individuele kind in het bijzonder. 

 In 2023 monitoren wij systematisch en structureel de 
ontwikkeling van ieder kind, om zo ons aanbod af te 
stemmen op wat de leerling nodig heeft om te leren 
en zich te ontwikkelen.

 Wij werken voortdurend aan een veilig pedagogisch 
klimaat.

 In 2023 hebben onze scholen zich ontwikkeld tot IKC. 
Daarbij betrekken wij ouders en andere (educatieve 
en culturele) partners. 

 In 2023 hebben we op tenminste twee IKC’s – in 
afstemming met het VO – een doorgaande lijn 
ontwikkeld voor leerlingen tot veertien jaar. 

 In 2023 heeft iedere locatie beschreven op welke 
manieren ouders en school optrekken als partners op 
educatief, pedagogisch en maatschappelijk gebied en 
wat dit concreet betekent voor de praktijk van elke 
dag.

 In 2023 zijn de kernwaarden rondom identiteit: 
verbinding, verantwoordelijkheid en respect zichtbaar 
verbonden met de pedagogische en 
maatschappelijke opdracht in het kader van 
burgerschap. 
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 In 2023 bieden we binnen tenminste de helft van onze 

locaties onderwijs en jeugdzorg geïntegreerd aan. 

 We laten voortdurende aandacht uitgaan naar het 

inhoudelijk onderwijskundig gebruik van ICT, wegens 

snelle ontwikkelingen op technologisch gebied. 

 In 2023 is wetenschap en techniek opgenomen in ons 

curriculum, in nauwe samenwerking met benodigde 

partners op dat vlak.

Deze doelen zijn de onderdelen van ons werkplan.
Middels de door ons opgestelde kwaliteitscyclus volgen
we de voortgang van bovengenoemde doelen. De
resultaten die voortkomen uit de voortgangsgesprekken,
formatie-gesprekken en begrotingsgesprekken, vormen
de agenda van ons strategisch beraad. De scholen
maken tevens jaarlijks een kwaliteitsdocument, dit is een
levend document dat steeds bijstelling behoeft. In dit
document zijn integraal opgenomen, het jaarplan,
jaarverslag en de zelfevaluatie.

Ontwikkelingen

In ons aanbod anticiperen we op toekomstige
ontwikkelingen. We verstevigen daarbij de basis van ons
onderwijs en zorgen voor duurzame schoolontwikkeling
door nadrukkelijk in te zetten op instructie, differentiatie
in aanbod en pedagogisch-didactisch handelen, op basis
van wetenschappelijke inzichten.

We gaan onderzoeken hoe ons onderwijs
‘toekomstproof’ kan blijven en wat daarvoor nodig is.

We zetten de ontwikkeling van de vorming van IKC’s
voort; voorzieningen die aan onze kinderen van 0-14 jaar
een doorgaande ontwikkelingslijn bieden qua onderwijs,
opvang, begeleiding en ondersteuning en zoeken daarbij
nauwe samenwerking met jeugdzorg.

We willen de ononderbroken ontwikkelingslijn verlengen
door in te zetten op een betere aansluiting in de
overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Om op
een goede wijze antwoord te geven op de vraagstukken
in de maatschappij, is er specifieke aandacht voor
burgerschapsvorming gekoppeld aan sociaal emotioneel
functioneren en wordt Wetenschap & Techniek
onderdeel van het curriculum.

20



Onderwijsresultaten

De resultaten van de centrale eindtoets en andere
onderwijsresultaten zijn per school te vinden op
scholenopdekaart.nl.

Als stichting hebben we op basis van de nieuwe beoordeling
van de inspectie op basis van referentieniveaus (1F, 1S/2F) de
eindopbrengsten van de 3 laatste schooljaren omgezet naar
de vanaf schooljaar 2020/2021 geldende referentieniveaus.

Al onze scholen voldoen daarbij aan de door de inspectie
aangehouden signaleringswaarden op basis van de nieuwe
schoolweging. Het merendeel van de scholen scoort daarbij
boven het landelijk gemiddelde.

Internationalisering

Er is geen actief beleid op internationalisering.

Inspectie

In 2019 hebben er 4 inspectiebezoeken plaatsgevonden (1
regulier bezoek en 3 themabezoeken). Het reguliere bezoek
heeft plaatsgevonden op De Batavier. Het resultaat van dit
bezoek was dat dit onderzoek als voldoende werd
beoordeeld door de inspectie en De Batavier een
basisarrangement heeft ontvangen. Highlights: Kwaliteit
van onderwijs is voldoende, evenals het onderwijsleerproces.
De kwaliteitscultuur is eveneens voldoende. Aandachtspunt
was het vastleggen van de leerling ontwikkeling en de
aanspreekcultuur.

Op de Esrein (KBHZ) heeft een themaonderzoek zonder
beoordeling plaatsgevonden. De focus lag op leerlingen met
een mogelijke einduitstroom naar de Entreeopleidingen.
Onderzocht is welke factoren een rol spelen in dat
perspectief.

Highlights: Inspectie is zeer tevreden over de wijze van
begeleiding, het overleg met ouders en de afstemming met
stakeholders. De opbrengsten van dit themabezoek worden
opgenomen in de door de inspectie op te stellen rapportage
‘de staat van het onderwijs’.

Op zowel de Don Bosco als de Bleek heeft een themabezoek
plaatsgevonden met als onderwerp; ‘is er voldoende zicht op
de leerlingen met extra ondersteuning in het
basisonderwijs’.

Highlights: op beide scholen was de inspectie tevreden over
de wijze waarop de ondersteuning gerealiseerd is. Eveneens
is men tevreden over de kwaliteit van de
basisondersteuning, de financiële mogelijkheden tot
ondersteuning en de afstemming met ouders. De
opbrengsten van dit themabezoek worden opgenomen in de
door de inspectie op te stellen rapportage ‘de staat van het
onderwijs’.
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Passend onderwijs

Overzicht meest voorkomende inzet in 2019

De koersbepaling met de daarin beschreven visie op
onderwijs is leidend voor de door ons gestelde
doelen voor het passend onderwijs. Afstemming
over deze doelen vindt plaats met de besturen en
gemeenten in deelregio PleinMiddenTwente (PMT)
en het Samenwerkingsverband 23.02 PO.

 Extra ‘handen’ in de klas ingezet

 Speciale onderwijsmaterialen zijn ingezet

 Deskundigheidsbevordering bij zowel leerkracht,
IB als deelnemers basisondersteuning

 Er is specialistische expertise ingezet

 Er is inzet gepleegd in samenwerking met (zorg)
partners
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Overzicht 
bestedingen 
ontvangen 
middelen SWV 
2019

Activiteit € x 1000 Toelichting

Aanschaf speciale onderwijsmaterialen € 2.599 Dit betreft de afschrijvingskosten voor ingezette apparatuur en meubilair t.b.v. uitgezette arrangementen.
De personele kosten zijn onder de rubriek “directe inzet in het primaire proces “ meegenomen.

Hoogbegaafdheid (in de bijdrage die u ontvangt 
zit € 10 per kind voor de inzet op 
hoogbegaafdheid) evenals de subsidie HB vanuit 
het SWV

€ 68.900 Dit zijn een deel van de extra personele middelen die we hebben ingezet voor de bemensing van onze
Topklas. Leerlingen vanaf groep 5 kunnen hier gebruik van maken. Zij krijgen dan 1 dag per week les op de
bovenschoolse Topklas. De overige vier dagen krijgen zij les in hun reguliere groep. Daar kunnen ze blijven
werken aan projecten en opdrachten samen maken via een digitale leeromgeving

Bijdrage aan de deelregio (NB het gaat hier niet 
om eventuele bijdragen voor de verwijzing naar 
het SBO)

€ 243.650 Dit zijn de kosten die we afdragen voor onze solidariteitsbijdrage, de bekostiging van de coördinatie en de

Commissie van arrangementen van PMT, Tevens zitten hier de kosten in van de AB-ers die we vanuit

tripartite akkoord in dienst hebben

Interne arrangementen (denk aan tijdelijke extra 
ondersteuning door inzet ambulante begeleiding)

€ 0 Is al opgenomen onder andere posten (primaire proces)
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Activiteit € x 1000 Toelichting
Directe inzet in het primaire proces (denk bijv. aan 
extra handen in de klas)

€ 258.935,- Dit bedrag bestaat uit de personele kosten die voor de uitvoering van aangevraagde arrangementen. Het
is de inzet van onderwijsassistenten en externe ondersteuners.

Indirecte inzet in het primaire proces (denk aan 
inzet van intern begeleiders, inzet specialistische 
expertise)

€ 610.000,- Iedere school krijgt p/lln middelen voor de inzet van de basisondersteuning, daarnaast is er een
expertisepunt opgezet van waar uit orthopedagogen en gedragsdeskundigen ondersteuning verrichten
t.b.v. het primaire proces. Gezamenlijk vormen zij de schoolondersteuningsteams (SOTs).

Deskundigheidsbevordering medewerkers 
(professionalisering)

€ 212.325 Naast de inzet van de reguliere professionaliseringsmiddelen die scholen zelf inzetten, worden er
bovenschools professionaliseringstrajecten uitgezet op de scholen. Sinds afgelopen jaar doen we dat in de
vorm van de Schaepmanacademie. Het bovengenoemde bedrag betreft daarnaast de inzet van externe
begeleiders/adviseurs, die implementatie trajecten op scholen verzorgen. De grootste inzet heeft
afgelopen jaar plaats gevonden op gedagsmethodieken. Daarnaast nemen we met 9 nieuwe
medewerkers deel aan een 2-jarig opleidingstraject HBO+, voor HB-specialisten.



Activiteit € x 1000 Toelichting

Afdrachten voor verwijzing naar het SBO (welke bijdrage draagt u 
af aan de deelregio voor evt. verwijzingen naar het SBO, incl. de 
evt. reservering die u hiervoor pleegt)

€ 0 Afgelopen jaar hebben wij geen bijdrage aan het SBO afgedragen. Het
deelname percentage van ons bestuur, inclusief het solidariteitsgedeelte lag
onder de 2%.

Afdrachten voor verwijzing naar het SO (welke bijdrage wordt 
verrekend door het SWV, incl. de evt. reservering die u hiervoor 
pleegt)

€ 755.000 Dit is het bedrag dat we hebben uitgegeven aan het aantal leerlingen dat
vanuit onze stichting onderwijs krijgt op een SO voorziening.
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2.2 Personeel & 
professionalisering

Doelen en resultaten

In het strategisch beleidsplan 2015-2019 zijn de volgende
doelen gesteld:

 Alle personeelsleden beschikken over de
competenties zoals die door SBL voor leraren en door
de NSA voor schoolleiders zijn gedefinieerd.

 In 2019 zijn de talenten (kwaliteiten) van alle
medewerkers van de Dr. Schaepmanstichting in beeld
gebracht.

 Het scholingsaanbod is afgestemd op de doelen van
het strategisch beleidsplan en de ontwikkeling van
personeelsleden en teams.

 In 2019 is er binnen onze stichting sprake van een
professionele leercultuur.

 In 2019 is er sprake van evenwichtige schoolteams,
die in staat zijn om de ambities op schoolniveau te
realiseren.

Hiervoor werden de volgende plannen opgesteld:
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Plan Uitleg Gehaald Vervolgactie

Gesprekkencyclus

en

bekwaamheidsdos

sier

We waarborgen de

gesprekscyclus.

Bekwaamheidsdos

siers worden (waar
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gebracht en

gehouden. We

maken de

koppeling tussen

competenties en

talent. De
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siers en de
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komen in een
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dat past bij onze
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aan alle eisen
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privacy. Het
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voor hun
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gesprekken en het

bekwaamheidsdos

sier hiervan.



Plan Uitleg Gehaald Vervolgactie

Schaepman-academie De Dr. Schaepmanstichting bevordert

netwerk-leren, onder andere door

kenniskringen en andere (virtuele)

leergemeenschappen in te richten. De spil

hierin wordt de Schaepman Academie. Deze

verzorgt relevante (na)scholing voor alle

medewerkers en is een bron van informatie

en kennis die medewerkers kunnen

raadplegen om kennis en vaardigheden te

vergroten.

De Schaepmanacademie is opgestart. Het

eerste jaar (2018) was het aanbod alleen

op ICT gericht. In schooljaar 2019-2020 is

de Schaepmanacademie nieuw leven

ingeblazen en is het aanbod gebaseerd op

het nieuwe koersplan. Het aanbod is

daardoor breder opgezet waardoor er

aanbod is op het gebied van vitaliteit,

pedagogische en didactische

ontwikkeling.

De Schaepmanacademie zal in het

schooljaar 2020-2021 verder worden

gevuld op basis van het koersplan.

Plan Uitleg Gehaald Vervolgactie

Uitwisseling en mobiliteit De Dr. Schaepmanstichting bevordert de

(tijdelijke) uitwisseling van personeelsleden

tussen scholen en vrijwillige/verplichte

mobiliteit. Dit vanuit de wens om te komen

tot evenwichtige schoolteams waarin

optimaal gebruik wordt gemaakt van de

competentie en talenten van medewerkers.

Dit om kansen te creëren voor ons personeel

om zich niet alleen continu te kunnen

ontwikkelen maar ook om talent en

opgedane kennis en vaardigheden in de

praktijk toe te passen.

In 2019 is er een enquête uitgezet om de

personeelswensen te inventariseren. De

personeelsleden wordt gevraagd naar hun

wensen op het gebied van welzijn,

ontwikkeling, mobiliteit en (behoefte aan)

personeelsbeleid. Ook is er de mogelijkheid

tot een oriënterend gesprek met de HR

manager. Hier is veel gebruik van gemaakt.

Het aantal mensen dat zich mobiel heeft

opgesteld is licht gestegen en het beeld van

de A-pool is verbeterd.

In 2020 wordt nieuw mobiliteitsbeleid

opgesteld om de kaders en procedures

nog helderder te maken en het proces

van mobiliteit zo transparant mogelijk

te laten verlopen.
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Ontwikkelingen

De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen op het
gebied van personeel en professionalisering die van
invloed zijn op het beleid zijn:

 De uitwerking van de CAO 2018 en 2019 met
daarin de nieuwe voorbeeldomschrijvingen van
de functies van leerkracht, directeur en
onderwijsondersteunend personeel.

 De fusie met Stichting Primato vanwege het
afstemmen van het personeelsbeleid en
professionalisering met de personeelsleden van
de verschillende stichtingen.

Uitkeringen na ontslag

In het verslagjaar waren er geen kosten voor
uitkeringen na ontslag voor rekening van de Dr.
Schaepmanstichting, oftewel alle instroomtoetsen
zijn gehaald. Door middel van goede afspraken voor
beide partijen, die worden vastgelegd in een
vaststellingsovereenkomst, worden
werkloosheidskosten in de toekomst voorkomen.

Aanpak werkdruk

Om te komen tot een beslissing over de besteding
van de werkdrukmiddelen zijn op alle scholen
overleggen met de teams gevoerd hoe zij de
werkdrukmiddelen zouden willen inzetten. Zij
hebben een voorstel gedaan. De
personeelsgeledingen van MR-en hebben her
voorstel besproken in de MR. Daarover heeft
vervolgens instemming plaatsgevonden.

De werkdrukmiddelen zijn voor het grootste
gedeelte ingezet voor extra personeel:

 Extra inzet leerkrachten om extra groep te
kunnen formeren of collega’s te ontlasten door
ambulante tijd te geven.

 Onderwijsassistenten

 Vakdocenten gym en muziek

Naast de inzet van extra personeel is er ook een
klein deel ingezet voor ICT-middelen als
chromebooks, scholing en middelen naar aanleiding
van scholing.
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Strategisch personeelsbeleid

Het personeelsbeleid is afgestemd op de
onderwijskundige visie en de opgaven waar de
scholen voor staan door middel van het Koersplan.
Tevens vindt tijdens het Strategisch beleid constant
afstemming plaats over de behoefte aan (bijstelling
van) beleid.

Het personeelsbeleid wordt opgesteld door een
werkgroep, aangevoerd door de HR manager. Deze
werkgroep bestaat zoveel mogelijk uit
afgevaardigden uit alle lagen van de stichting. Dit
om zoveel mogelijk input te krijgen en daarmee het
draagvlak te vergroten. Beleid waarover de GMR
instemming heeft verleend, wordt door de HR
manager zoveel mogelijk gepresenteerd in de
teamvergaderingen om de dialoog erover te kunnen
voeren. Vervolgens wordt het beleid periodiek
geëvalueerd in het Strategisch Beraad en door
middel van de eerder genoemde enquête van de
personeelswensen.
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2.3 Huisvesting & 
facilitaire zaken

Huisvesting & facilitaire zaken

In 2019 is er intensief aandacht besteed aan het
integreren van de overgenomen panden van drie
voormalige scholen van de scholenstichting
Primato. Enerzijds is er gewerkt aan het wegwerken
van achterstallig onderhoud en anderzijds zijn er
aanpassingen gedaan om de IKC-processen binnen
deze locaties te optimaliseren.

Uit een voorlopige schouw blijkt dat over het hele
spectrum van de panden van de
Dr.Schaepmanstichting de komende jaren
intensieve groot onderhoudswerkzaamheden plaats
dienen te vinden om de gebouwen op de gewenste
onderhoudsstatus te houden. Om dit mogelijk te
maken zijn er extra dotaties aan de voorziening
groot onderhoud gedaan.

Deze schouw zal in 2020 nader uitgebreid worden in
het kader van het Integraal Huisvestingsplan van de
gemeente Hengelo, om ook het up to date brengen
van de gebouwen m.b.t duurzaamheid en
klimaatadaptatie mogelijk te maken, naast uiteraard
het inzicht dat het onderwijs van nu meer vraagt dan
klaslokalen van 56 m2.

 Bij ‘t Eimink is in 2019 de noodvoorziening
afgebroken, waardoor er ruimte is ontstaan om
het plein opnieuw in te richten.

 De ingezette verbouwing bij de Borgh is in juni
2019 door veranderende inzichten m.b.t. de
benodigde investering getemporiseerd en zal in
een beperktere vorm in de zomer van 2020
afgerond worden.

Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord 
ondernemen

Dr Schaepmanstichting heeft nog geen beschreven 
beleid vastgesteld over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

Het feit dat er geen beleid is vastgesteld wil niet 
zeggen dat de Dr. Schaepmanstichting niet haar 
maatschappelijke verantwoording neemt. De Dr. 
Schaepmanstichting is zelfs trots op zaken die zij 
vanuit haar maatschappelijke verplichting 
onderneemt, zoals de voorgenomen fusie met 
Stichting Primato. 
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2.4 Financieel 
beleid

Financieel beleid

De afgelopen jaren heeft de Dr. Schaepmanstichting
fors geïnvesteerd in haar onderwijs en de
ontwikkeling van Integrale Kind Centra. Dit betekent
dat er zoveel mogelijk middelen rechtstreeks in het
primaire proces zijn geïnvesteerd en er geen
onnodig ”geld op de plank is blijven liggen”.

Dit betekent dat de komende jaren het
investeringsniveau in lijn wordt gebracht met het
beschikbare niveau op basis van de afschrijvingen in
enig boekjaar. De normen die de inspectie hanteert
in haar financieel toetsingskader zijn hierin leidend.

In 2019 is besloten om een extra dotatie te doen
inzake de voorziening groot onderhoud en zijn er
additionele personeelskosten geweest gerelateerd
aan het afhandelen van specifieke
personeelscasuïstiek. Dit heeft geleid tot hogere
transitievergoedingen en meer interimkosten dan
begroot.

In de bijgevoegde jaarrekening wordt er op de
diverse onderdelen een kwantitatieve analyse
gepresenteerd.

Treasurybeleid

De Dr. Schaepmanstichting hanteert het principe 
dat er geen gelden belegd worden. De ontvangen 
gelden dienen ingezet te worden ten behoeve van 
het primaire proces van heden en voor het vormen 
van een financiële buffer. 

Dit zodat ook in de toekomst primair onderwijs 
binnen het werkgebied op een hoog niveau mogelijk 
is. De gelden van de Dr. Schaepmanstichting staan 
op direct opvraagbare bankrekeningen. De 
huisbankier is de Rabobank.
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Allocatie middelen

Allocatie middelen

Binnen de Dr.Schaepmanstichting wordt gewerkt
met een transparant allocatiemodel. Het
allocatiemodel gaat uit van een vast percentage van
de rijksbijdrage voor de centrale organisatie. Dit
betekent dat de centrale organisatie meebeweegt
met de krimp van de leerlingenaantallen. Deze
beweging zal fasegewijs zijn, omdat er niet altijd
direct bijgesteld kan worden.

Op het gebied van huisvesting is dit model solidair.
Voor de ene school heeft de gemeente wel
bijgedragen voor de oplossing van een
huisvestingsvraagstuk, voor een andere niet. De
Schaepman heeft de ambitie om alle panden in
nieuwbouwstaat te hebben, niet enkel de scholen
waaraan de gemeente bijdraagt. Ook op het gebied
van de energievoorziening heeft de ene school een
natuurlijk voordeel ten opzichte van een andere
school. Als laatste is de verhouding tussen bruto en
netto vloeroppervlak niet altijd evenredig.

Vanaf het najaar van 2019 wordt gewerkt met het 
volgende allocatiemodel. 
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2.5 Risico’s en 
risicobeheersing

Intern risicobeheersingssysteem

Wij kennen 3 risicogebieden:

1. Externe risico’s

2. Interne risico’s

3. Project risico’s

De risico’s worden hierna nader beschreven, waarbij
tevens is aangegeven wat de kans en de mogelijke
impact is indien het risico materialiseert. Tevens zijn
er beheersmaatregelen opgenomen die we nemen
om de risico’s te mitigeren.

32

Externe risico’s

 Krimp
 Loonontwikkeling en pensioenen
 Passend onderwijs (extern)

Interne risico’s

 Gemiddelde personeelslast
 Onderscheidend vermogen

Project risico’s overdracht scholen Primato

 Vertraging proces
 Integratiekosten vallen hoger uit
 Leerlingenaantal valt per locatie lager uit



Interne risico’s
en
beheersmaatregelen
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Risico Beschrijving risico’s Kans Impact Beheersmaatregelen

1. Onderscheidend
vermogen

De Dr. Schaepmanstichting heeft geen
monopolie positie. Haar groei staat of
valt met de ontwikkeling en profilering
van andere concurrerende scholen.
Demografische krimp zorgt voor
sterkere concurrentie tussen scholen:
scholen in krimpregio’s zullen hun
pijlen gaan richten op
voedingsgebieden die ze tot op heden
wellicht minder aangeboord hebben.

Groot Hoog

Versteviging van netwerk PO- en VO-
scholen in de regio. Investeren in onderzoek
naar keuzemotieven en onderwijsbehoeftes
van leerlingen en ouders. Die uitkomsten
meenemen in de profilering van de scholen.

2. Gemiddelde
personeelslast

Door krimp wordt op formatie
ingekrompen. Bij veel krimpende
besturen is te zien dat de gemiddelde
personeelslast (GPL) stijgt, omdat
doorgaans jongere (goedkopere)
medewerkers (met tijdelijke
contracten) uit de organisatie
verdwijnen. De bekostiging houdt hier
geen rekening mee en scholen dienen
dus zelf een deel van de hogere kosten
op te vangen.

Groot Middel

Middels strategische personeelsplanning
(SPP) impact blijven bepalen en hierop
actief acteren. Investeren in
doorontwikkeling van SPP, zowel op gebied
van tooling als op het proces, zodat in een
vroeg stadium de betaalbaarheid van de
formatie duidelijk is.



Externe risico’s
en
beheersmaatregelen
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Risico Beschrijving risico’s Kans Impact Beheersmaatregelen

1. Krimp

De komende jaren neemt het aantal
leerlingen door demografische
ontwikkelingen af. Dit verschilt per
wijk/postcode. De analyse van de
belangstelling per voedingsgebied
dient geïntensiveerd te worden.

Vrijwel 
zeker

Hoog

Aandacht voor strategische
personeelsplanning, waarbij flexibele schil
ervoor zorgt dat scholen kunnen meekrimpen
met leerlingendaling. Daarnaast vindt matching
plaats op stichtingsniveau, zodat boventallig
personeel op de ene school over te plaatsen is
naar een andere school.

2. Loonontwikkeling
en pensioenpremies

Loonkostenontwikkeling is voor een
groot deel afhankelijk van CAO
afspraken. Uitgangspunt is dat kosten
de bekostiging volgen, maar afspraken
worden o.b.v. inschattingen gemaakt.
Hierdoor kunnen kosten uit CAO
afspraken hoger uitvallen dan de
stijging in de bekostiging.

Klein Hoog

Informatie vanuit de PO-raad goed volgen en
daarop acteren in de forecast gedurende het
jaar en de meerjarenbegroting voor komend
jaar.

3. Passend onderwijs

Door de verevening en de effecten van
grensverkeer bestaat de kans dat het
samenwerkingsverband toenemende
exploitatietekorten leidt. Hetgeen tot
een lagere bijdrage kan leiden.

Middel Middel

Op sectorniveau de discussie over de
herverdeling van middelen volgen en hierover
in gesprek blijven met het
samenwerkingsverband. Financiële positie van
het samenwerkingsverband is mede bepalend
voor de hoogte van de uitkeringen aan de
aangesloten scholen de komende jaren. Bij
nieuwe informatie: Impact bepalen en
meenemen in de meerjarenprognoses.



Project risico’s
en
beheersmaatregelen
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Risico Beschrijving risico’s Kans Impact Beheersmaatregelen

1. Vertraging proces
Vertraging realisatie door weerstand
politiek en medezeggenschap.

Middel Middel
Actief betrekken voorstanders van
het plan en proactief anticiperen op
geuite bezwaren.

2. Integratiekosten 
vallen hoger uit

Door onvoorziene omstandigheden
zouden de integratiekosten hoger
uit kunnen vallen dan de huidige
raming. Hogere integratiekosten
tasten de liquiditeit aan en zorgen
voor hogere exploitatielasten.

Laag Hoog

Er is rekening gehouden met de due
diligence en de in het najaar van
2019 additioneel uitgevoerde
analyses. Dat lijkt afdoende. Het
projectteam is ervaren en heeft een
goed trackrecord in soortgelijke
fusie-overname trajecten.

3. Leerlingenaantal valt
per locatie lager uit

De Dr. Schaepmanstichting
verwacht met het verminderen van
het aantal locaties een impuls in
leerlingenaantal per school en dus
efficiency. Door concurrentie vanuit
andere scholen/besturen kan de
stijging in het aantal leerlingen
tegenvallen.

Laag Middel
In prognoses wordt rekening
gehouden met een beperkte groei
van het totale aantal leerlingen.



Verantwoording 
financiën

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

3.2 Staat van baten en lasten en balans

3.3 Financiële positie
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3.1 Ontwikkelingen 
in meerjarig 
perspectief

Leerlingen Het is de verwachting dat de leerlingaantallen zal 
dalen van 4.047 in oktober ’20  naar 4.001  in oktober 
’23. In oktober ’19 had de Dr. Schaepmanstichting 
4.128  leerlingen. De daling is minder dan de 
demografische krimp omdat beperkt rekening is 
gehouden met zij-instroom door sluiting van andere 
scholen in Hengelo in de jaren 2020 en 2021.

Er is in de demografische cijfers nog geen rekening 
gehouden met toegenomen bouwactiviteiten en 
verhuizingen.

Er is nog geen rekening gehouden met de 
doorwerking van de IKC-vorming in deze cijfers. 
Naar verwachting zal dit licht positief zijn.

De nieuwkomers op basisschool de Horizon zijn in 
deze cijfers conservatief meegenomen, maar 
uiteraard sterk afhankelijk van de instroom van 
nieuwkomers en het al dan niet in bedrijf houden 
van de C.O.A pre-P.O.L locatie in Hengelo. Dit 
hoeveelheidsrisico wordt financieel afgedekt door 
de gemeente Hengelo.
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FTE

De verwachting is dat het aantal fte’s een sterkere 
trend naar beneden zal laten zien als gevolg van de 
krimp in leerlingen aantallen. 

In de begrotingsperiode zal het gemiddeld aantal 
fte’s dalen van 295 in ’20 naar 270 in ’23. Gelijk met 
de daling van het aantal leerlingen zal een groot 
deel van de krimp in formatie in 2020 moeten 
plaatsvinden.  In deze daling is rekening gehouden 
met de onderkant van de bandbreedte in de 
leerlingenaantallen (het marginale scenario).

De scholen hebben in 2020 ca. 6,7 fte aan vacatures 
begroot. Om er voor te zorgen dat medewerkers 
binnen de Dr. Schaepmanstichting zo optimaal 
mogelijk ingezet kunnen worden wordt het match 
principe gehanteerd: voorafgaand aan het plaatsen 
van een vacature wordt gekeken naar de match 
tussen vraag en aanbod binnen de Dr. 
Schaepmanstichting. Met deze strategische 
personeelsplanning wordt frictie zo veel mogelijk 
voorkomen. Het is overigens voorstelbaar dat de 
effecten van de overname van de Primato scholen 
positief doorwerken op de leerling/fte ratio per 
school.
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3.2 Staat van 
baten en lasten 
en balans

De hieronder opgenomen gegevens hebben betrekking op de enkelvoudige gegevens van Dr. Schaepmanstichting. 
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(x€1.000) Vorig 
jaar 
(2018)

Begroting 
verslagjaar 
2019

Realisatie 
verslagjaar 
2019

Begroti
ng 2020

Begrot
ng
2021

Begroti
ng 
2022

Verschil 
verslagjaar 
t.o.v. 
begroting

Verschil 
verslagjaar t.o.v. 
vorig jaar

Rijksbijdragen 25.552 25.665 27.167 26.056 25.497 25.491 1.502 1.615

Overige overheidsbijdragen en 
subsidies

480 199 225 277 181 127 26 -255

Baten werk in opdracht van derden 0 0 0 13 13 13 0 0

Overige baten 548 1.147 661 653 619 620 -486 113

Totale Baten 26.581 27.011 28.054 26.998 26.310 26.251 1.042 1.473

Personeelslasten 22.118 22.092 23.405 22.176 21.281 21.101 1.313 1.287

Afschrijvingen 583 615 659 699 696 661 44 76

Huisvestingslasten 1.925 1.855 2.315 2.147 2.141 2.172 460 390

Overige lasten 2.124 2.300 2.134 2.227 2.200 2.191 -166 10

Totale lasten 26.751 26.861 28.512 27.249 26.317 26.126 1.651 1.761

Saldo baten en lasten -171 149 -459 -252 -7 125 -609 -288

Saldo financiële baten en lasten 0 3 -2 0 0 0 -5 -2

Saldo buitengewone baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal resultaat -171 152 -461 -252 -7 125 -613 -290



Toelichting Staat 
van baten en lasten

Verklaring verschillen resultaat verslagjaar, 
begroting en resultaat voorgaand jaar

De ontvangen rijksbijdragen zijn hoger door:
 Eenmalige bijzondere aanvullende bekostiging

van € 417k
 Hogere opvang asielzoekers Horizon € 190k
 Te laag begrote groei € 200k
 Eenmalige bijdrage SVW van € 435k niet begroot

De overige baten wijken af van begroting. In de
begroting is rekening gehouden met onderlinge
huur en detachering tussen de scholen. In de
realisatie is de bate ten laste van de kosten
gebracht, zodat per saldo het effect nihil is in de
realisatie.

De personeelslasten zijn hoger dan de begroting
door:
 Meer personeel dan begroot
 Hogere ontslagvergoedingen en

transitievergoedingen bij ontslag wegens bij
ziekte

 Hogere afrekening van het vervangingsfonds

De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot door:
 Meer onderhoud aan panden i.v.m. achterstallig

onderhoud uitgevoerd
 Uitbreiding panden
 Dagelijks onderhoud niet meer ten laste van de

voorziening groot onderhoud gebracht

Het resultaat wijkt af van de begroting en
voorgaand jaar door met name de hogere
huisvestingslasten. De systematiek voor het
vaststellen van de voorziening groot onderhoud en
het onderhoudsbeleid inclusief het meerjarig
onderhoudsplan gaat in 2020 opnieuw in kaart
gebracht en vastgesteld worden.

Toekomstige ontwikkelingen in de 
meerjarenbegroting

 In de meerjarenbegroting is rekening gehouden
met daling van de leerlingenaantallen en de
daarmee gepaard gaande daling van het aantal
fte’s.

 De personeelslasten als percentage van de totale
baten stijgen licht ten opzichte van de trend in
2020, daarna stabiliseren deze.

 De afschrijvingslasten dalen door lagere
investeringsniveaus in de jaren 2021-2022.

 De huisvestingslasten stijgen door de eerder
geduide dotaties voor groot onderhoud en
duurzaamheidsmaatregelen.

 Het aandeel overige lasten stijgt ten opzichte van
2019 en blijft daarna stabiel ten opzichte van de
totale baten.
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Balans in meerjarig 
perspectief

De hieronder opgenomen gegevens hebben betrekking op de enkelvoudige gegevens van Dr. 
Schaepmanstichting. 
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(x € 1.000) Realis
atie 
2018

Realis
atie 
2019

Begrot
ing 
2020

Begroti
ng 2021

Begroti
ng 2022

ACTIVA

Materiele vaste 
activa

3.197 3.527 3.217 2.970 2.689

Financiële vaste 
activa

187 0 0 0 0

Totale vaste 
activa

3.384 3.527 3.217 2.970 2.689

Vorderingen 1.783 1.981 2.133 1.778 1.783

Liquide 
middelen

1.697 1.876 1.606 2.257 2.798

Totaal 
vlottende 
activa

3.480 3.856 3.740 4.035 4.576

Totaal activa 6.863 7.383 6.957 7.005 7.264

(x € 1.000) Reali
satie 
2018

Realis
atie 
2019

Begro
ting 
2020

Begro
ting 
2021

Begro
ting 
2022

PASSIVA

Algemene reserve 2.881 2.420 2.007 2.000 2.125

Bestemmingsreserve 956 956 956 956 956

Overige reserves en 
fondsen

0 0 0 0 0

Totaal eigen 
vermogen

3.83
7

3.376 2.963 2.956 3.081

Voorzieningen 289 914 1.085 1.240 1.395

Langlopende 
schulden

0 0 0 0 0

Kortlopende 
schulden

2.737 3.093 2.908 2.809 2.788

Totale passiva 6.86
3

7.383 6.957 7.005 7.264



Toelichting 
balans

Belangrijkste mutaties in de balansposten t.o.v.
het voorgaande jaar

 De materiele vaste activa zijn gestegen door de
investeringen in verbouwingen op 3 locaties.

 Onder de financiële vaste activa was de
transitievergoeding van medewerkers die ziek uit
dienst zijn gegaan opgenomen in 2018. Deze
vordering is in 2019 opgenomen onder de
kortlopende vorderingen.

 De voorziening groot onderhoud is toegenomen
in verband met de te verwachten
onderhoudskosten voor de komende jaren.

 De kortlopende schulden zijn toegenomen door
vooruitontvangen gelden van de gemeente voor
2020 (€ 225k) en hogere schulden voor
ontslagvergoedingen en vervangingsfonds.

Belangrijkste toekomstige ontwikkelingen in de
meerjarenbalans

In de begroting is rekening gehouden met:

 Een evenwichtige investeringspolitiek. Het
investeringsbudget is in lijn met het
afschrijvingsniveau.

 Toename van de voorziening groot onderhoud

Belangrijkste (toekomstige) investeringen en
ontwikkelingen in kasstromen en financiering

In de balans is de dip in de liquiditeit van de
afgelopen jaren zichtbaar en tevens de noodzaak
om deze weer op peil te brengen in de komende
jaren.

Dit gebeurt door strak te sturen op het meerjarig
benodigde rendement, een evenwichtige
investeringspolitiek en een optimaal gebruik van de
leverancierskrediettermijnen.
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3.3 Financiële 
positie

Kengetallen

43

Kengetal Realisatie 
2018

Realisatie 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 2022 Signalering

Solvabiliteit 0,56 0,58 0,58 0,60 0,62 Ondergrens:<0,30

Liquiditeit 1,27 1,25 1,29 1,44 1,64 Ondergrens:<0,75

Rentabiliteit -0,6% -1,6% -0,9% 0,0% 0,5%

Weerstandsv
ermogen

14% 14% 11% 11% 12%



Continuïteits-
paragraaf

Om de strategische doelen te behalen is een stabiele en gezonde financiële huishouding nodig. De Dr.
Schaepmanstichting stelt hiervoor een meerjarenbegroting op, waarin de omzetting van onze ambities wordt
vertaald naar onder andere onderwijs, personele en financiële gegevens.

Uit de meerjarenbegroting blijkt dat de Dr. Schaepmanstichting de komende jaren in staat is om aan haar
verplichtingen te voldoen. De indicatoren geven geen aanleiding tot continuïteitsproblemen.

De overname van de scholen van de stichting Scholengroep Primato medio 2020 zal met zich meebrengen dat de
vigerende meerjarenbegroting aangepast zal worden aan deze situatie.
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Impact 
coronavirus

Impact coronavirus

In het eerste kwartaal van 2020 heeft het coronavirus
zich wereldwijd verspreid. De impact van de
verspreiding op de volksgezondheid is groot. Ook de
maatschappelijke en economische gevolgen zijn
aanzienlijk. Alle adviezen en maatregelen in Nederland
zijn gericht op het “maximaal controleren” van het
virus. Hiervoor is een aantal maatregelen genomen die
impact hebben op het onderwijs en dus ook op de Dr.
Schaepmanstichting. De maatregelen die al genomen
zijn en impact hebben op de Dr. Schaepmanstichting
zijn:

 De scholen zijn gesloten tussen 16 maart en 10 mei
voor het reguliere onderwijs. De scholen hebben in
deze periode onderwijs op afstand gerealiseerd. Voor
kinderen van ouders in vitale beroepen is
noodopvang geboden.

 Vanaf 11 mei t/m 7 juni zijn de scholen voor de helft
van de tijd weer fysiek in bedrijf geweest naast het al
ingezette onderwijs op afstand.

 Vanaf 8 juni zijn de scholen (binnen de grenzen van
het RIVM protocol) weer volledig open voor het
reguliere onderwijs

We constateren dat niet alleen de situatie regelmatig 
verandert, maar ook de adviezen en richtlijnen, de 
geboden en verboden en de gevolgen daarvan voor de 
Dr. Schaepmanstichting. Dit proberen we met 
mitigerende maatregelen zo goed mogelijk te 
beheersen.

Korte termijn en financiële impact:

De Dr. Schaepmanstichting heeft een crisisteam ingesteld.
Dit team bestaat uit het College van Bestuur, de manager
onderwijs en kwaliteit en de HR-manager. Waar nodig is het
kernteam IT m.b.t. het thuisonderwijs opgeschaald. Dit team
monitort en beoordeelt actualiteit en ontwikkelt beleid. We
verwachten een licht negatief effect door hogere kosten voor
de hygiëne maatregelen en een hoger ziekteverzuim. De Dr.
Schaepmanstichting is financieel gezond en heeft voldoende
buffers om dit op te kunnen vangen.

Lange termijn en financiële impact:

Het is op dit moment onbekend hoe de situatie in Nederland
en specifiek voor het onderwijs en de Dr.
Schaepmanstichting zal uitpakken. De Dr.
Schaepmanstichting ontwikkelt hiervoor (mede gezien de
overname van de scholen van de scholenstichting Primato)
scenario’s, waarvan de financiële impact in de
begrotingscyclus van dit najaar wordt meegenomen. Zo
houden we er rekening mee dat de huidige ontwikkelingen
zullen leiden tot een recessie met, op haar beurt, negatieve
gevolgen voor de financiële ruimte in de publieke sector.

Evenwel stellen we ook vast dat de coronacrisis leidt tot
kansen en positieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het
gebied van het leren op afstand.
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Dr. Schaepmanstichting
Spring! Peuterspeelscholen

Geconsolideerde jaarrekening 2019
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B  Geconsolideerde jaarrekening 2019 
 
B1 Grondslagen 
 
Algemeen 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in 
overeenstemming met de wettelijke bepalingen 
van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van 
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die 
uitgegeven zijn door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 
Onderwijsinstellingen. Deze bepalingen zijn van 
toepassing op grond van de Regeling 
Jaarverslaggeving Onderwijs. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen  
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar  
waarop deze betrekking hebben. Winsten worden  
slechts opgenomen voor zover deze op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien deze voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Continuïteit 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde  
grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op de veronderstelling van 
continuïteit van de stichting. 
 
Groepsverhoudingen 
De Dr. Schaepmanstichting te Hengelo staat aan 
het hoofd van een groep rechtspersonen. In de 
geconsolideerde jaarrekening zijn de financiële 
gegevens van de Dr. Schaepmanstichting en 
Stichting Spring! Peuterspeelscholen opgenomen. 
In laatstgenoemde stichting heeft het bestuur van 
de Dr. Schaepmanstichting namelijk overheersende 
zeggenschap. 
 
Activiteiten 
De Dr. Schaepmanstichting voert het bevoegd 
gezag over elf scholen voor primair onderwijs en 
één school voor speciaal onderwijs, gespreid over 
de gemeente Hengelo. De stichting stelt zich ten 
doel zonder winstoogmerk de belangen van het 
katholiek primair onderwijs te behartigen en dit 
onderwijs in stand te houden. Het onderwijs wordt 
gegeven in de geest van de katholieke kerk. 
Gehanteerd daarbij worden de algemene 
richtlijnen voor het onderwijs, die op grond van het 

gezamenlijk overleg in de NKSR zijn vastgesteld, 
alsmede volgens het Algemeen Reglement voor 
het Katholieke Onderwijs (ARKO). 
Spring! heeft in 2019 15 peuterspeelscholen in 
Hengelo waar voorschoolse educatie wordt 
geboden aan kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 
jaar. 
 
Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen  
aangemerkt waarover overheersende zeggen-
schap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van 
betekenis kan worden uitgeoefend. Ook 
rechtspersonen die overwegende zeggenschap 
kunnen uitoefenen, worden aangemerkt als 
verbonden partij. Ook de statutaire bestuursleden, 
andere sleutelfunctionarissen in het management 
van de Dr. Schaepmanstichting en nauwe 
verwanten zijn verbonden partijen. 
Transacties van betekenis met verbonden partijen  
worden toegelicht voor zover deze niet onder  
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. 
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang 
van de transactie en andere informatie die nodig is 
voor het verschaffen van het inzicht. 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers van 2018 zijn waar nodig, 
geherrubriceerd teneinde vergelijking met de 
cijfers van 2019 mogelijk te maken. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en 
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 
 
Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen 
van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat de leiding van de instelling zich over  
verschillende zaken een oordeel vormt en dat de  
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen 
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de  
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende jaarrekening-
posten. 
 
Operational leasing 
Bij de stichting kunnen leasecontracten bestaan  
waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die  
aan de eigendom verbonden is, niet bij de stichting  
ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als  
operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van  
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operationele leasing worden, rekening houdend 
met ontvangen vergoedingen van de lessor, op 
lineaire basis verwerkt in het exploitatieoverzicht 
over de looptijd van het contract. 
 
 

Grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van 
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
verwachte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikname van het 
materieel vast actief. Over terreinen en wordt niet 
afgeschreven. De gehanteerde activeringsgrens 
bedraagt € 500. 
 
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 
 

Categorie Termijn 

Gebouwdelen/verbouwingen 40 jaar 

Kantoormeubilair 30 jaar 

Schoolmeubilair 20 jaar 

Inventaris en apparatuur 10 jaar 

ICT 5 jaar 

Leer- en hulpmiddelen 8 jaar 

 
 
Investeringssubsidies 
Subsidies op investeringen worden in mindering 
gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa 
waarop de subsidies betrekking hebben. 
 
Financiële vaste activa 
De leningen en vorderingen worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, 
onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen. 
 
Bijzondere waardevermindering van vaste activa 
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of 
er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan 
zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, 
wordt de realiseerbare waarde van het actief 
vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde voor het individuele actief te 

bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald 
van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 
het actief behoort. Van een bijzondere 
waardevermindering is sprake als de boekwaarde 
van een actief hoger is dan de realiseerbare 
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van 
de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.  
 
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt 
direct als een last verwerkt in het 
exploitatieoverzicht. 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. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking  
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens  
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn  
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk  
geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als  
gevolg van oninbaarheid worden in mindering  
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op  
basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de 
waardering rekening gehouden. Eventuele 
rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder de schulden aan 
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 
 
Algemene Reserve 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die 
voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten. 
 
De algemene reserve vormt een buffer ter 
waarborging van de continuïteit van de stichting. 
Deze wordt opgebouwd uit de 
resultaatbestemming van overschotten welke 
ontstaan uit het verschil tussen de gerealiseerde 
baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval 
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 
algemene reserve gebracht.  
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Private Reserve 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die 
voortkomt uit door private middelen gefinancierde 
activiteiten. 
 
De Private reserve staat vrij ter beschikking van het 
bevoegd gezag en heeft geen specifieke 
bestemming en/of looptijd. 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is 
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 
schatten. 
 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde van de uitgaven die 
naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 
vermeld. 
 
Voorziening ambtsjubileum 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de 
Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen 
voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige 
uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden. 
 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit 

hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 
gevormd. De voorziening is opgenomen tegen de 
contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband en is afhankelijk van 
de ingeschatte blijfkans en gemiddelde 
salarisstijging. Betaalde bedragen inzake jubileum 
worden ten laste van deze voorziening gebracht. 
Bij het contant maken is een rente van 1% als 
disconteringsvoet gehanteerd. 
 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit 
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 
gevormd. De voorziening is bepaald op basis van  
€ 780 per FTE per jaareinde. Betaalde bedragen 
inzake jubileum worden ten laste van deze 
voorziening gebracht. 
 
Voorziening Sparen ADV 
Deze voorziening is gevormd ter dekking van 
(mogelijke) aanwending van de door het personeel 
opgebouwde spaarverlof rechten. In de 
berekeningen is rekening gehouden met een 
verwachte opnamekans. 
 
 

Onderhoudsvoorziening 
Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van 
groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud 
wordt rechtstreeks ten laste van het exploitatie-
overzicht gebracht. De meerjarenonderhouds-
voorziening is gevormd op basis van eigen dotaties 
en verminderd met uitgaven voor groot 
onderhoud. Voor wat betreft deze onderhouds-
voorziening maakt de Dr. Schaepmanstichting 
gebruik van de overgangsregeling die de RJO biedt 
voor de boekjaren 2018, 2019 en 2020. 
 
Schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 
 
 

Grondslagen voor de bepaling van het 
exploitatieoverzicht 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege 
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige 
OCW subsidies en overige overheidsbijdragen, 
alsmede de van derden ontvangen overige 
bijdragen. De baten worden toegerekend aan het 
boekjaar waarop deze betrekking hebben. 
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen 
naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het 
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in 
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal 
te verrichten dienstverlening. 
 
Personele lasten 
Onder de personele lasten worden de lasten 
opgenomen van de personeelsleden die in dienst 
zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige 
personele lasten die betrekking hebben op onder 
andere het inhuren van extra personeel, 
scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 
 
Pensioenen 
De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling 
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. 
De pensioenverplichtingen uit de regeling worden 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering’. In deze 
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 
betalen premie als last in het exploitatieoverzicht 
verantwoord. 
 
Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te 
betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder 
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en/of werknemers wordt een voorziening 
opgenomen (indien relevant). 
 
Ultimo 2019 en 2018 waren er voor de stichting 
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen 
naast de betaling van de jaarlijkse aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 
2018 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP 
103,8%. De beleidsdekkingsgraad eind 2019 is 
95,8%. De overheid eist een beleidsdekkingsgraad 
van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de 
beleidsdekkingsgraad niet aan de minimale 
vereisten van de toezichthouder. 
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment 
van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt 
van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald met inachtneming van 
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop deze betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de op de 
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen 
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van 
uitgegeven en ontvangen leningen en overige 
kredietfaciliteiten. 
 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen. 
 
Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen 
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden 
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De 
betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het 
financiële leasecontract wordt voor het gedeelte 
dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave 
uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor 
het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als 
een uitgave uit operationele activiteiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B2 Geconsolideerde balans per 31 december 2019
(na bestemming van het resultaat over 2019)

1 Activa 31-12-2019 31-12-2018
Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 374.290           127.520          
1.2.2 Inventaris en apparatuur 2.653.290       2.609.440       
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 555.840           525.580          

1.2 Materiële vaste activa 3.583.420       3.262.540       

1.3 Financiële vaste activa
1.3.7 Overige financiële vaste activa -                        186.680          

1.3 Financiële vaste activa -                        186.680          

Totaal vaste activa 3.583.420       3.449.220       

Vlottende activa

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 40.360             225.390          
1.5.2 Ministerie OCW 1.163.810       1.117.720       
1.5.5 Deelnemers/cursisten 3.480               1.450               
1.5.7 Overige vorderingen 481.610           175.860          
1.5.8 Overlopende activa 314.750           281.780          

1.5 Vorderingen 2.004.010       1.802.200       

1.7 Liquide middelen
1.7.1 Kassen 260                   420                  
1.7.2 Banken 2.281.190       2.089.590       

1.7 Liquide middelen 2.281.450       2.090.010       

Totaal vlottende activa 4.285.460       3.892.210       

Totaal activa 7.868.880       7.341.430       

2 Passiva 31-12-2019 31-12-2018
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene Reserve 2.456.320       2.973.750       
2.1.2 Egalisatiefondsen 7.210               7.800               
2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 956.200           956.200          

2.1 Eigen vermogen 3.419.730       3.937.750       

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 276.370           295.940          
2.2.3 Overige voorzieningen 591.840           29.160             

2.2 Voorzieningen 868.210           325.100          

2.4 Kortlopende schulden
2.4.2 Vooruitontvangen gelden -                        41.250             
2.4.3 Crediteuren 514.470           628.390          
2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 1.023.990       1.016.320       
2.4.8 Schulden terzake pensioenen 297.250           259.200          
2.4.9 Overige kortlopende schulden 851.000           382.190          
2.4.10 Overlopende passiva 894.230           751.230          

2.4 Kortlopende schulden 3.580.940       3.078.580       

Totaal passiva 7.868.880       7.341.430       
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B3 Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2019

3 Baten Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

3.1 Rijksbijdragen OCW 27.167.040    25.664.960    25.551.850    

3.2 Overige overheidsbijdragen en  -subsidies 248.540         198.700         350.510         
3.5 Overige baten 2.002.800      2.607.860      1.943.040      

Totaal baten 29.418.380   28.471.520   27.845.400   

4 Lasten Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

4.1 Personeelslasten 24.736.280    23.337.500    23.324.860    
4.2 Afschrijvingen 675.430         623.900         592.330         
4.3 Huisvestingslasten 2.325.160      2.001.330      2.013.880      
4.4 Overige lasten 2.195.390      2.391.580      2.252.770      

Totaal lasten 29.932.260   28.354.310   28.183.840   

Saldo baten en lasten 513.880-         117.210         338.440-         

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 470                 3.000             1.090             
5.5 Financiële lasten 4.020             250                 2.750             

Saldo financiële baten en lasten 3.550-             2.750             1.660-             

Totaal resultaat 517.430-         119.960         340.100-         
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B4  Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019

Kasstroomoverzicht over 2019 Referentie 2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 513.880-          338.440-          

Aanpassingen voor:
    - Afschrijvingen 4.2 675.430          592.330          
    - Mutaties voorzieningen 2.2 543.110          28.630-            

Veranderingen in vlottende middelen:
    - Vorderingen (-/-) 1.5 201.810-          335.740-          
    - Kortlopende schulden 2.4 501.770          218.400          

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 1.004.620       107.920          

    - Ontvangen interest 5.1 470                  1.090              
    - Betaalde interest (-/-) 5.5 4.020              2.750              

3.550-              1.660-              

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.001.070       106.260          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 1.2 996.310-          1.085.740-       
Mutaties leningen (-/-) 1.3 186.680          186.680-          

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 809.630-          1.272.420-       

Mutatie liquide middelen 191.440          1.166.160-       

Beginstand liquide middelen 1.7 2.090.010       3.256.170       
Mutatie liquide middelen 1.7 191.440          1.166.160-       

Eindstand liquide middelen 2.281.450       2.090.010       
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B5 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2019

1.2 Activa 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Totaal

1.2 Materiële vaste activa Gebouwen en 

terreinen

Inventaris en 

apparatuur

Andere vaste 

bedr.middelen

Aanschafprijs 256.720          4.335.200      991.960           5.583.880      

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

129.200          1.725.760      466.380           2.321.340      

Stand per 1 januari 2019 127.520          2.609.440     525.580           3.262.540      

Mutaties 2019
Investeringen 267.410          570.810         158.090           996.310         
Afschrijvingen 20.640            526.960         127.830           675.430         

Saldo 246.770          43.850           30.260             320.880         

Aanschafprijs 524.130          4.906.010      1.150.050        6.580.190      

Investeringssubsidies -                  -                 -                    -                  

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

149.840          2.252.720      594.210           2.996.770      

Stand per 31 december 2019 374.290          2.653.290     555.840           3.583.420      
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1.3 Financiele vaste activa

Stand per Stand per
1-1-2019 31-12-2019

1.3.7 186.680           -                         186.680            -                         

186.680           -                         186.680            -                         

1.5 Vlottende activa 31-12-2019 31-12-2018

1.5 Vorderingen

1.5.1 40.360              225.390           

1.153.720        1.147.830        
(30.790)             (30.110)            
40.880              -                         

1.5.2 1.163.810        1.117.720        

1.5.5 3.480                1.450                

481.610            175.860           

1.5.7 481.610            175.860           

210.240            214.390           
99.050              61.550              

5.460                5.460                
-                         380                   

1.5.8 314.750            281.780           

Totaal vorderingen 2.004.010        1.802.200        

1.7 Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018

1.7 Liquide middelen

1.7.1 260                    420                   

1.7.2 2.281.190        2.089.590        

2.281.450        2.090.010        

Kassen
Banken
Totaal liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

Overlopende activa

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

Vooruitbetaalde huisvestingskosten
Verrekening fietsplan

Overige vorderingen

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

Ministerie van OCW

Deelnemers/cursisten

Overige vorderingen

Te vorderen personele bekostiging
Te vorderen prestatiebox
Te vorderen onderwijsachterstandenbeleid

Debiteuren

Overige vorderingen

Mutaties 2019

Mutaties bij Mutaties af
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2.1 Passiva

Saldo Stand per
1-1-2019 31-12-2019

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 2.973.750        517.430-            -                         2.456.320        

2.1.2 7.800                590-                    -                         7.210                

2.1.3 956.200           -                         -                         956.200           

3.937.750        518.020-            -                         3.419.730        

2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per
1-1-2019 31-12-2019

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea 233.440        50.040              29.130              -                         254.350           

Voorziening spaarverlof 62.500          -                         40.480              -                         22.020              

2.2.3 Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening 29.160          625.000           62.320              591.840           

Totaal voorzieningen 325.100        675.040           131.930            -                         868.210           

Stand per
31-12-2019

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1
28.430              225.920            254.350           

1.600                20.420              22.020              

2.2.3 -                         
-                         591.840            591.840           

Totaal 30.030              838.180            868.210           

2.4 Kortlopende schulden 31-12-2019 31-12-2018

2.4.2 -                         41.250              

2.4.3 514.470            628.390           
901.820            887.410           

4.020                (20)                    
50                      40                      

47.850              62.730              
70.250              66.160              

2.4.7 1.023.990        1.016.320        

297.250            259.200           

2.4.8 297.250            259.200           

789.560            316.650           
29.310              27.560              
32.130              37.980              

2.4.9 851.000            382.190           

170.300            65.120              
723.930            686.110           

2.4.10 894.230            751.230           

3.580.940        3.078.580        
Overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben per einde 2019 en 2018 een looptijd korter dan een jaar.

Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering

Loopbaanbudget

Overige kortlopende schulden

Schulden terzake pensioenen

Overige kortlopende schulden
Netto salarissen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Afdr. / inh. ABP

Afdr. / inh. Risicofonds
Afdr. / inh. Apaww
Afdr. / inh. Participatiefonds
Afdr. / inh. Vervangingsfonds

Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen 

OHW

Crediteuren
Afdr. / inh. loonheffing

Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening

Voorziening spaarverlof

Onderverdeling saldo per
31-12-2019

Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea

Mutaties 2019

Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Egalisatiefondsen
Bestemmingsreserve (privaat)
Totaal eigen vermogen

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Algemene Reserve

Mutaties 2019
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B6

3 Baten Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 24.961.260     23.372.950     23.441.540     
3.1.2 Overige subsidies OCW 472.890           992.010           227.210           
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 1.732.890       1.300.000       1.883.100       

Totaal 27.167.040     25.664.960     25.551.850     

Specificatie -                        -                        -                        

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW 21.733.360     20.231.760     20.327.090     
Rijksbijdragen materieel OCW 3.227.900       3.141.190       3.114.450       

Totaal 24.961.260     23.372.950     23.441.540     

-                        -                        -                        
3.1.2 Overige subsidies OCW

Niet-geoormerkte subsidies 472.890           992.010           227.210           

Totaal 472.890           992.010           227.210           

-                        -                        -                        
3.1.4 Af: Inkomensoverdrachten

Doorbetalingen rijksbijdragen SWV 1.732.890       1.300.000       1.883.100       
Totaal 1.732.890       1.300.000       1.883.100       

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 223.830           198.700           325.290           
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 24.710             -                        25.220             

Totaal 248.540           198.700           350.510           

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 179.960           230.200           139.030           
3.5.2 Detachering personeel 302.760           259.270           348.670           
3.5.3 Schenking -                        -                        33.950             
3.5.4 Sponsoring 2.780               -                        -                        
3.5.5 Ouderbijdragen 410.720           433.700           382.510           
3.5.6 Overige 1.106.580       1.684.690       1.038.880       

Totaal 2.002.800       2.607.860       1.943.040       

Toelichting op de geconsolideerde exploitatierekening over 2019
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4 Lasten Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 24.117.720     22.494.180     23.140.410     
4.1.2 Overige personele lasten 2.075.890       843.320           1.610.540       
4.1.3 Af: uitkeringen 1.457.330-       -                        1.426.090-       

Totaal 24.736.280     23.337.500     23.324.860     

Uitsplitsing -                        -                        -                        

4.1.1 Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen 17.486.150     16.285.410     16.996.620     
Sociale lasten 3.924.180       3.896.640       3.907.650       
Pensioenpremies 2.707.390       2.312.130       2.236.140       
Totaal 24.117.720     22.494.180     23.140.410     

4.1.2 Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer) 78.260             51.070             60.710             
Dienstreizen 18.990             -                        14.320             
Gratificaties 45.520             -                        36.210             
Personeel niet in loondienst 672.040           159.600           780.390           
Vrijwilligersvergoeding 25.130             -                        7.480               
Onderzoeken/begeleidingsdienst 105.580           -                        -                        
Dotatie personele voorzieningen 50.040             -                        6.900               
Scholing 436.620           331.650           414.270           
Personeels- en arbeidsmarktbeleid 159.620           74.500             101.720           
Arbo-dienstverlening 183.040           145.000           141.700           
Reintegratie -                        45.000             -                        
Professionalisering -                        30.000             -                        
Overige 301.050           6.500               46.840             
Totaal 2.075.890       843.320           1.610.540       

Gemiddeld aantal FTE's 2019 2018 2017
- Directie 21,07 23,03
- Onderwijzend Personeel 249,72 250,31
- Onderwijs Ondersteunend Personeel 64,32 54,07

335,11             327,41             

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Gebouwen 20.640             10.490             4.570               
4.2.3 Inventaris en apparatuur 526.960           488.170           456.970           
4.2.5 Leermiddelen 127.830           125.240           130.790           

Totaal 675.430           623.900           592.330           

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het bedrag 

zie bijlage B11.
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Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 198.750           345.130           250.420           
4.3.3 Onderhoud 355.900           37.400             58.030             
4.3.4 Energie en water 362.470           352.500           336.530           
4.3.5 Schoonmaakkosten 695.040           630.700           673.080           
4.3.6 Heffingen 36.060             26.550             32.730             
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorzieningen 625.000           575.000           625.000           
4.3.8 Overige huisvestingslasten 51.940             34.050             38.090             

Totaal 2.325.160       2.001.330       2.013.880       

-                        -                        -                        

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheerslasten 546.900           599.680           581.490           
4.4.2 Inventaris en apparatuur 583.530           503.000           578.340           
4.4.4 Overige 1.064.960       1.288.900       1.092.940       

Totaal 2.195.390       2.391.580       2.252.770       

Uitsplitsing

4.4.1 Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten 381.550           397.500           382.320           
Accountantskosten 16.950             4.000               19.950             
Kantoorbenodigdheden 6.560               8.260               8.700               
Reis- en verblijfkosten 2.990               6.120               3.990               
Telefoonkosten 31.560             31.700             39.250             
Portokosten 3.050               7.350               4.880               
Kabeltelevisie 300                  5.250               430                  
Overige beheerslasten 91.280             108.500           121.970           
Juridische ondersteuning 12.660             31.000             -                        
Totaal 546.900           599.680           581.490           

4.4.2 Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur 147.340           111.500           124.680           
ICT-verbruikskosten 155.200           108.000           116.230           
ICT-licenties 280.990           283.500           337.430           
Totaal 583.530           503.000           578.340           
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Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

4.4.4 Overige
Wervingskosten 40.890             26.750             17.710             
Representatiekosten 52.210             54.700             70.680             
Schoolse activiteiten 116.850           110.400           78.490             
Buitenschoolse activiteiten 10.730             -                        1.070               
PR/Schoolkrant -                        5.000               -                        
Kosten TSO/BSO -                        -                        4.030-               
Verzekeringen 19.570             28.750             19.210             
Abonnementen 67.500             77.000             77.690             
Medezeggenschapsraad 2.190               5.000               7.080               
GMR 3.020               6.000               2.060               
Ouderraad 380                  -                        2.580               
Verbruiksmateriaal onderwijs 410.210           772.500           505.670           
Kopieerkosten 341.410           202.800           314.730           
Totaal 1.064.960       1.288.900       1.092.940       

751.620           975.300           820.400           

5.1 Financiële baten

Rentebaten 470                  3.000               1.090               
Totaal 470                  3.000               1.090               

5.5 Financiële lasten

Rente- en bankkosten 4.020               250                  2.750               
Totaal 4.020               250                  2.750               

De rentebaten zijn de renten van de spaarrekening en rekeningcourant.

De rente- en bankkosten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van het aanhouden van een 

spaarrekening en rekening-courant.
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B7 (Voorstel) bestemming van het geconsolideerd exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2019 bedraagt € 517.430 negatief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken 
aan de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand
1-1-2019 resultaat mutaties 31-12-2019

Algemene Reserve 2.973.750      517.430-          -                       2.456.320      
Egalisatiefondsen 7.800              590-                 -                       7.210              
Bestemmingsreserve (privaat) 956.200          -                       -                       956.200          

3.937.750      518.020-          -                       3.419.730      
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C Jaarrekening 2019 
 
C1 Grondslagen 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 
met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 
BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving waaronder 
Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. Deze 
bepalingen zijn van toepassing op grond van de 
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen  
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar  
waarop deze betrekking hebben. Winsten worden  
slechts opgenomen voor zover deze op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien deze voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Continuïteit 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde  
grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op de veronderstelling van 
continuïteit van de stichting. 
 
Groepsverhoudingen 
De Dr. Schaepmanstichting te Hengelo staat aan 
het hoofd van een groep rechtspersonen. In de  
jaarrekening zijn de financiële gegevens van de Dr. 
Schaepmanstichting opgenomen.  
 
Activiteiten 
De Dr. Schaepmanstichting voert het bevoegd 
gezag over elf scholen voor primair onderwijs en 
één school voor speciaal onderwijs, gespreid over 
de gemeente Hengelo. De stichting stelt zich ten 
doel zonder winstoogmerk de belangen van het 
katholiek primair onderwijs te behartigen en dit 
onderwijs in stand te houden. Het onderwijs wordt 
gegeven in de geest van de katholieke kerk. 
Gehanteerd daarbij worden de algemene 
richtlijnen voor het onderwijs, die op grond van het 
gezamenlijk overleg in de NKSR zijn vastgesteld, 
alsmede volgens het Algemeen Reglement voor 
het Katholieke Onderwijs (ARKO). 
 
 

Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen  
aangemerkt waarover overheersende zeggen-
schap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van 
betekenis kan worden uitgeoefend. Ook 
rechtspersonen die overwegende zeggenschap 
kunnen uitoefenen, worden aangemerkt als 
verbonden partij. Ook de statutaire bestuursleden, 
andere sleutelfunctionarissen in het management 
van de Dr. Schaepmanstichting en nauwe 
verwanten zijn verbonden partijen. 
Transacties van betekenis met verbonden partijen  
worden toegelicht voor zover deze niet onder  
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. 
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang 
van de transactie en andere informatie die nodig is 
voor het verschaffen van het inzicht. 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers van 2018 zijn waar nodig, 
geherrubriceerd teneinde vergelijking met de 
cijfers van 2019 mogelijk te maken. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en 
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 
 
Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen 
van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat de leiding van de instelling zich over  
verschillende zaken een oordeel vormt en dat de  
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen 
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de  
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende jaarrekening-
posten. 
 
Operational leasing 
Bij de stichting kunnen leasecontracten bestaan  
waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die  
aan de eigendom verbonden is, niet bij de stichting  
ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als  
operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van  
operationele leasing worden, rekening houdend 
met ontvangen vergoedingen van de lessor, op 
lineaire basis verwerkt in het exploitatieoverzicht 
over de looptijd van het contract. 
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Grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van 
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
verwachte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een 
eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikname van het 
materieel vast actief. Over terreinen en wordt niet 
afgeschreven. De gehanteerde activeringsgrens 
bedraagt € 500. 
 
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 
 

Categorie Termijn 

Gebouwdelen/verbouwingen 40 jaar 

Kantoormeubilair 30 jaar 

Schoolmeubilair 20 jaar 

Inventaris en apparatuur 10 jaar 

ICT 5 jaar 

Leer- en hulpmiddelen 8 jaar 

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

waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van 
de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.  
 
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt 
direct als een last verwerkt in het 
exploitatieoverzicht. 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. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking  
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens  
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn  
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk  
geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als  
gevolg van oninbaarheid worden in mindering  
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op  
basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de 
waardering rekening gehouden. Eventuele 
rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder de schulden aan 
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. 
 
Algemene Reserve 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die 
voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten. 
 
De algemene reserve vormt een buffer ter 
waarborging van de continuïteit van de stichting. 
Deze wordt opgebouwd uit de 
resultaatbestemming van overschotten welke 
ontstaan uit het verschil tussen de gerealiseerde 
baten en de werkelijk gemaakte lasten. In geval 
van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 
algemene reserve gebracht.  
 
Private Reserve 
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die 
voortkomt uit door private middelen gefinancierde 
activiteiten. 
 
De Private reserve staat vrij ter beschikking van het 
bevoegd gezag en heeft geen specifieke 
bestemming en/of looptijd. 
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Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is 
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 
schatten. 
 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde van de uitgaven die 
naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 
vermeld. 
 
Voorziening ambtsjubileum 
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de 
Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen 
voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige 
uitkeringen bij ambtsjubilea voor personeelsleden. 
 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit 

hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 
gevormd. De voorziening is opgenomen tegen de 
contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband en is afhankelijk van 
de ingeschatte blijfkans en gemiddelde 
salarisstijging. Betaalde bedragen inzake jubileum 
worden ten laste van deze voorziening gebracht. 
Bij het contant maken is een rente van 1% als 
disconteringsvoet gehanteerd. 
 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit 
hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 
gevormd. De voorziening is bepaald op basis van  
€ 780 per FTE per jaareinde. Betaalde bedragen 
inzake jubileum worden ten laste van deze 
voorziening gebracht. 
 
Voorziening Sparen ADV 
Deze voorziening is gevormd ter dekking van 
(mogelijke) aanwending van de door het personeel 
opgebouwde spaarverlof rechten. In de 
berekeningen is rekening gehouden met een 
verwachte opnamekans. 
 
Onderhoudsvoorziening 
Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van 
groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud 
wordt rechtstreeks ten laste van het exploitatie-
overzicht gebracht. De meerjarenonderhouds-
voorziening is gevormd op basis van eigen dotaties 
en verminderd met uitgaven voor groot 
onderhoud. Voor wat betreft deze onderhouds-
voorziening maakt de Dr. Schaepmanstichting 

gebruik van de overgangsregeling die de RJO biedt 
voor de boekjaren 2018, 2019 en 2020. 
 
Schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. 
 
 

Grondslagen voor de bepaling van het 
exploitatieoverzicht 
 
Baten 
Onder baten wordt verstaan de van overheidswege 
ontvangen (normatieve) bijdrage OCW, overige 
OCW subsidies en overige overheidsbijdragen, 
alsmede de van derden ontvangen overige 
bijdragen. De baten worden toegerekend aan het 
boekjaar waarop deze betrekking hebben. 
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen 
naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het 
kader van de dienstverlening gemaakte kosten in 
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal 
te verrichten dienstverlening. 
 
Personele lasten 
Onder de personele lasten worden de lasten 
opgenomen van de personeelsleden die in dienst 
zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige 
personele lasten die betrekking hebben op onder 
andere het inhuren van extra personeel, 
scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 
 
Pensioenen 
De onderwijsinstelling heeft haar pensioenregeling 
ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds ABP. 
De pensioenverplichtingen uit de regeling worden 
gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de 
pensioenuitvoerder benadering’. In deze 
benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 
betalen premie als last in het exploitatieoverzicht 
verantwoord. 
 
Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te 
betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder 
en/of werknemers wordt een voorziening 
opgenomen (indien relevant). 
 
Ultimo 2019 en 2018 waren er voor de stichting 
geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen 
naast de betaling van de jaarlijkse aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Ultimo 
2018 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP 
103,8%. De beleidsdekkingsgraad eind 2019 is 
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95,8%. De overheid eist een beleidsdekkingsgraad 
van 104,2% of hoger. Hiermee voldoet de 
beleidsdekkingsgraad niet aan de minimale 
vereisten van de toezichthouder. 
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment 
van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt 
van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele 
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald met inachtneming van 
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop deze betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de op de 
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen 
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van 
uitgegeven en ontvangen leningen en overige 
kredietfaciliteiten. 
 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen. 
 
Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen 
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden 
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De 
betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het 
financiële leasecontract wordt voor het gedeelte 
dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave 
uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor 
het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als 
een uitgave uit operationele activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C2 Balans per 31 december 2019
(na bestemming van het resultaat over 2019)

1 Activa 31-12-2019 31-12-2018
Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 326.420           76.210             
1.2.2 Inventaris en apparatuur 2.644.710       2.595.170       
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 555.840           525.580          

1.2 Materiële vaste activa 3.526.970       3.196.960       

1.3 Financiële vaste activa
1.3.7 Overige financiële vaste activa -                        186.680          

1.3 Financiële vaste activa -                        186.680          

Totaal vaste activa 3.526.970       3.383.640       

Vlottende activa

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 40.360             225.390          
1.5.2 Ministerie OCW 1.163.810       1.117.720       
1.5.7 Overige vorderingen 481.610           175.860          
1.5.8 Overlopende activa 294.730           264.050          

1.5 Vorderingen 1.980.510       1.783.020       

1.7 Liquide middelen
1.7.1 Kassen 250                   310                  
1.7.2 Banken 1.875.070       1.696.480       

1.7 Liquide middelen 1.875.320       1.696.790       

Totaal vlottende activa 3.855.830       3.479.810       

Totaal activa 7.382.800       6.863.450       

2 Passiva 31-12-2019 31-12-2018
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene Reserve 2.480.720       2.881.170       
2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 956.200           956.200          

2.1 Eigen vermogen 3.436.920       3.837.370       

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 260.980           259.640          
2.2.3 Overige voorzieningen 591.840           29.160             

2.2 Voorzieningen 852.820           288.800          

2.4 Kortlopende schulden
2.4.2 Vooruitontvangen gelden -                        41.250             
2.4.3 Crediteuren 332.890           603.610          
2.4.5 Verbonden partijen 47.600             7.420               
2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 958.540           935.820          
2.4.8 Schulden terzake pensioenen 297.250           245.940          
2.4.9 Overige kortlopende schulden 577.510           152.010          
2.4.10 Overlopende passiva 879.270           751.230          

2.4 Kortlopende schulden 3.093.060       2.737.280       

Totaal passiva 7.382.800       6.863.450       
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C3 Exploitatieoverzicht 2019

3 Baten Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

3.1 Rijksbijdragen OCW 27.167.040    25.664.960    25.551.850    

3.2 Overige overheidsbijdragen en  -subsidies 248.540         198.700         480.040         
3.5 Overige baten 661.090         1.147.050      548.200         

Totaal baten 28.076.670   27.010.710   26.580.090   

4 Lasten Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

4.1 Personeelslasten 23.428.180    22.091.840    22.117.840    
4.2 Afschrijvingen 658.770         614.790         583.420         
4.3 Huisvestingslasten 2.254.230      1.855.150      1.925.040      
4.4 Overige lasten 2.133.540      2.299.680      2.124.290      

Totaal lasten 28.474.720   26.861.460   26.750.590   

Saldo baten en lasten 398.050-         149.250         170.500-         

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 470                 3.000             1.090             
5.5 Financiële lasten 2.870             250                 1.960             

Saldo financiële baten en lasten 2.400-             2.750             870-                 

Totaal resultaat 400.450-         152.000         171.370-         
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C4  Kasstroomoverzicht over 2019

Kasstroomoverzicht over 2019 Referentie 2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 398.050-          170.500-          

Aanpassingen voor:
    - Afschrijvingen 4.2 658.770          583.420          
    - Mutaties voorzieningen 2.2 564.020          17.230-            

Veranderingen in vlottende middelen:
    - Vorderingen (-/-) 1.5 197.490-          349.830-          
    - Kortlopende schulden 2.4 355.780          36.910            

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 983.030          82.770            

    - Ontvangen interest 5.1 470                  1.090              
    - Betaalde interest (-/-) 5.5 2.870              1.960              

2.400-              870-                  

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 980.630          81.900            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 1.2 988.780-          1.025.570-       
Mutaties leningen (-/-) 1.3 186.680          186.680-          

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 802.100-          1.212.250-       

Mutatie liquide middelen 178.530          1.130.350-       

Beginstand liquide middelen 1.7 1.696.790       2.827.140       
Mutatie liquide middelen 1.7 178.530          1.130.350-       

Eindstand liquide middelen 1.875.320       1.696.790       
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C5 Toelichting op de balans per 31 december 2019

1.2 Activa 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Totaal

1.2 Materiële vaste activa Gebouwen en 

terreinen

Inventaris en 

apparatuur

Andere vaste 

bedr.middelen

Aanschafprijs 171.280          4.291.080      991.960           5.454.320      

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

95.070            1.695.910      466.380           2.257.360      

Stand per 1 januari 2019 76.210            2.595.170     525.580           3.196.960      

Mutaties 2019
Investeringen 259.880          570.810         158.090           988.780         
Afschrijvingen 9.670              521.270         127.830           658.770         

Saldo 250.210          49.540           30.260             330.010         

Aanschafprijs 431.160          4.861.890      1.150.050        6.443.100      

Investeringssubsidies -                  -                 -                    -                  

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

104.740          2.217.180      594.210           2.916.130      

Stand per 31 december 2019 326.420          2.644.710     555.840           3.526.970      
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1.3 Financiele vaste activa

Stand per Stand per
1-1-2019 31-12-2019

1.3.7 186.680           -                         186.680            -                         

186.680           -                         186.680            -                         

1.5 Vlottende activa 31-12-2019 31-12-2018

1.5 Vorderingen

1.5.1 40.360              225.390           

1.153.720        1.147.830        
(30.790)             (30.110)            
40.880              -                         

1.5.2 1.163.810        1.117.720        

481.610            175.860           

1.5.7 481.610            175.860           

209.360            214.390           
85.370              49.280              

-                         380                   

1.5.8 294.730            264.050           

Totaal vorderingen 1.980.510        1.783.020        

1.7 Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018

1.7 Liquide middelen

1.7.1 250                    310                   

1.7.2 1.875.070        1.696.480        

1.875.320        1.696.790        

Debiteuren

Te vorderen personele bekostiging

Mutaties af

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

Te vorderen prestatiebox

Mutaties 2019

Mutaties bij

Overige vorderingen

Ministerie van OCW

Te vorderen onderwijsachterstandenbeleid

Totaal liquide middelen

Overlopende activa

Overige vorderingen

Verrekening fietsplan

Overige vorderingen

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

Banken
Kassen
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2.1 Passiva

Saldo Stand per
1-1-2019 31-12-2019

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 2.881.170        400.450-            -                         2.480.720        

2.1.3 956.200           -                         -                         956.200           

3.837.370        400.450-            -                         3.436.920        

2.2 Voorzieningen

Stand per Stand per
1-1-2019 31-12-2019

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea 233.440        50.040              44.520              -                         238.960           

Voorziening spaarverlof 26.200          -                         4.180                -                         22.020              

2.2.3 Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening 29.160          625.000           62.320              591.840           

Totaal voorzieningen 288.800        675.040           111.020            -                         852.820           

Stand per
31-12-2019

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1
21.900              217.060            238.960           

1.600                20.420              22.020              

2.2.3 -                         
-                         591.840            591.840           

Totaal 23.500              829.320            852.820           

2.4 Kortlopende schulden 31-12-2019 31-12-2018

2.4.2 -                         41.250              

2.4.3 332.890            603.610           

2.4.5 47.600              7.420                

836.420            806.950           
4.020                (20)                    

47.850              62.730              
70.250              66.160              

2.4.7 958.540            935.820           

297.250            245.940           

2.4.8 297.250            245.940           

562.060            139.540           
15.450              12.470              

2.4.9 577.510            152.010           

155.340            65.120              
723.930            686.110           

2.4.10 879.270            751.230           

3.093.060        2.737.280        

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vrijval

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Mutaties 2019

Personeelsvoorzieningen

Dotaties Onttrekkingen

Afdr. / inh. ABP

Overige kortlopende schulden

Verbonden partijen

Afdr. / inh. loonheffing

Afdr. / inh. Vervangingsfonds

Netto salarissen

Schulden terzake pensioenen

Algemene Reserve

Totaal eigen vermogen
Bestemmingsreserve (privaat)

Overlopende passiva

31-12-2019

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering

Afdr. / inh. Participatiefonds

Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen 

OHW

Crediteuren

Voorziening jubilea

Mutaties 2019

Totaal kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben per einde 2019 en 2018 een looptijd korter dan een jaar.

Voorziening spaarverlof

Onderhoudsvoorziening

Onderverdeling saldo per

Afdr. / inh. Risicofonds

Overige voorzieningen
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Model G

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving toewijzing Bedrag Ontvangen
Kenmerk Datum toewijzing t/m 2019

€ €

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009-

2011

PO/ZO-

2007/12884
19.386      19.386       X  

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2009-

2011

PO/ZO-

2007/12884
19.575      19.575       X

38.961         38.961         

Niet geheel afgerond
De prestatie ultimo 2019 conform subsidiebeschikkingToewijzing

Geheel afgerond
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C6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief)/niet uit de balans blijkende rechten (actief)

Verplichtingen

Lasten
Contractpartij Betreft Bedrag per maand < 1 jaar >=1 en < 5 > = 5 jaar 2019

jaar
Dekkers Holding Huur pand 1-11-2017 31-10-2022 60 € 2.900 (incl. btw) 34.800€        63.800€        -€                   35.200€        
Ricoh Huur-/service-

overeenkomst 72
€ 20.800 (incl. btw) 250.000€      1.000.000€  250.000€      250.000€      

Presikhaaf Lease 

schoolmeubilair

19-12-2014 18-12-2029 180 € 7.200 (incl. btw) 85.900€        343.600€      429.500€      85.900€        

Gem. Hengelo Medegebruik MFA € 4.400 (incl. btw) 30.800€        -€                   -€                   53.400€        
Verwaal Huur pand 1-9-2015 31-8-2020 60 € 9.200 (incl. btw) 24.700€        -€                   -€                   36.200€        
Novon Schoonmaak 1-12-2020 € 56.880 (incl. btw) 52.100€        -€                   -€                   681.500€      

Looptijd in 

maanden

Bedrag per tijdvak
Periode van t/m

In de CAO PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over de duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en is de BAPO-regeling vervallen. De CAO-regelingen betreffende de duurzame 

inzetbaarheid, geven medewerkers recht op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake van een 

overgangsregeling BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar. Uit inventarisatie blijkt dat er geen medewerkers gebruik gaan maken van sparen met betrekking tot duurzame 

inzetbaarheid.
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C7

3 Baten Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 24.961.260     23.372.950     23.441.540     
3.1.2 Overige subsidies OCW 472.890           992.010           227.210           
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 1.732.890       1.300.000       1.883.100       

Totaal 27.167.040     25.664.960     25.551.850     

Specificatie -                        -                        -                        

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen personeel OCW 21.733.360     20.231.760     20.327.090     
Rijksbijdragen materieel OCW 3.227.900       3.141.190       3.114.450       

Totaal 24.961.260     23.372.950     23.441.540     

-                        -                        -                        
3.1.2 Overige subsidies OCW

Niet-geoormerkte subsidies 472.890           992.010           227.210           

Totaal 472.890           992.010           227.210           

-                        -                        -                        
3.1.4 Af: Inkomensoverdrachten

Doorbetalingen rijksbijdragen SWV 1.732.890       1.300.000       1.883.100       
Totaal 1.732.890       1.300.000       1.883.100       

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 223.830           198.700           454.820           
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 24.710             -                        25.220             

Totaal 248.540           198.700           480.040           

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 179.960           230.200           169.030           
3.5.2 Detachering personeel 262.470           185.500           277.510           
3.5.3 Schenking -                        -                        33.950             
3.5.4 Sponsoring 2.780               -                        -                        
3.5.5 Ouderbijdragen 34.030             5.000               7.840               
3.5.6 Overige 181.850           726.350           59.870             

Totaal 661.090           1.147.050       548.200           

Uitsplitsing -                        -                        -                        

3.5.6 Overige
Overige baten formatie 93.000             462.500           100                  
Diversen 88.850             263.850           59.770             
Totaal 181.850           726.350           59.870             

Toelichting op de exploitatierekening over 2019
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4 Lasten Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 22.863.320     21.342.520     21.889.290     
4.1.2 Overige personele lasten 2.021.720       749.320           1.650.300       
4.1.3 Af: uitkeringen 1.456.860-       -                        1.421.750-       

Totaal 23.428.180     22.091.840     22.117.840     

Uitsplitsing -                        -                        -                        

4.1.1 Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen 16.484.060     15.373.280     16.000.600     
Sociale lasten 3.749.510       3.742.110       3.732.420       
Pensioenpremies 2.629.750       2.227.130       2.156.270       
Totaal 22.863.320     21.342.520     21.889.290     

4.1.2 Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer) 73.410             51.070             56.930             
Dienstreizen 18.570             -                        14.100             
Gratificaties 45.520             -                        33.260             
Personeel niet in loondienst 623.570           99.600             790.080           
Vrijwilligersvergoeding 25.130             -                        7.480               
Onderzoeken/begeleidingsdienst 105.580           -                        6.120               
Dotatie personele voorzieningen 50.040             -                        6.900               
Scholing 428.640           310.650           408.610           
Personeels- en arbeidsmarktbeleid 156.350           74.500             93.060             
Arbo-dienstverlening 182.640           135.000           133.100           
Reintegratie -                        45.000             -                        
Professionalisering -                        30.000             -                        
Overige 312.270           3.500               100.660           
Totaal 2.021.720       749.320           1.650.300       

Gemiddeld aantal FTE's 2019 2018 2017
- Directie 20,18 22,23
- Onderwijzend Personeel 249,72 250,31
- Onderwijs Ondersteunend Personeel 42,95 32,39

312,85             304,93             

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Gebouwen 9.670               6.200               2.920               
4.2.3 Inventaris en apparatuur 521.270           483.350           449.710           
4.2.5 Leermiddelen 127.830           125.240           130.790           

Totaal 658.770           614.790           583.420           

Er heeft bezoldiging plaatsgevonden conform artikel 383 lid 1 BW. Voor een specificatie van het bedrag 

zie bijlage B11.
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Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 141.810           211.500           177.400           
4.3.3 Onderhoud 355.620           36.900             57.850             
4.3.4 Energie en water 362.470           352.500           336.530           
4.3.5 Schoonmaakkosten 684.020           619.000           661.470           
4.3.6 Heffingen 33.950             26.550             28.260             
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorzieningen 625.000           575.000           625.000           
4.3.8 Overige huisvestingslasten 51.360             33.700             38.530             

Totaal 2.254.230       1.855.150       1.925.040       

-                        -                        -                        

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheerslasten 509.220           551.680           532.610           
4.4.2 Inventaris en apparatuur 577.440           492.500           546.390           
4.4.4 Overige 1.046.880       1.255.500       1.045.290       

Totaal 2.133.540       2.299.680       2.124.290       

Uitsplitsing

4.4.1 Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten 357.510           367.500           351.470           
Accountantskosten * 14.150             -                        15.430             
Kantoorbenodigdheden 6.290               7.260               7.720               
Reis- en verblijfkosten 2.990               6.120               3.990               
Telefoonkosten 22.620             21.700             30.430             
Portokosten 2.110               5.350               3.610               
Kabeltelevisie 300                  5.250               430                  
Overige beheerslasten 90.600             108.500           119.530           
Juridische ondersteuning 12.650             30.000             -                        
Totaal 509.220           551.680           532.610           

* Specificatie honorarium accountant
- onderzoek jaarrekening 6.890               -                        15.430             
- andere niet-controledienst 7.260               -                        -                        
  Accountantskosten 14.150             -                        15.430             

4.4.2 Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur 146.820           110.500           124.510           
ICT-verbruikskosten 154.040           98.500             104.030           
ICT-licenties 276.580           283.500           317.850           
Totaal 577.440           492.500           546.390           

77



Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

4.4.4 Overige
Wervingskosten 40.890             25.000             10.650             
Representatiekosten 51.170             53.700             68.330             
Schoolse activiteiten 115.470           101.000           78.490             
Buitenschoolse activiteiten 10.730             -                        1.070               
PR/Schoolkrant -                        5.000               -                        
Kosten TSO/BSO -                        -                        4.030-               
Verzekeringen 17.330             25.000             20.850             
Abonnementen 61.890             69.500             65.130             
Medezeggenschapsraad 2.190               5.000               6.760               
GMR 3.020               6.000               2.060               
Ouderraad 380                  -                        2.580               
Verbruiksmateriaal onderwijs 404.070           762.500           481.090           
Kopieerkosten 339.740           202.800           312.310           
Totaal 1.046.880       1.255.500       1.045.290       

743.810           965.300           793.400           

5.1 Financiële baten

Rentebaten 470                  3.000               1.090               
Totaal 470                  3.000               1.090               

5.5 Financiële lasten

Rente- en bankkosten 2.870               250                  1.960               
Totaal 2.870               250                  1.960               

De rentebaten zijn de renten van de spaarrekening en rekeningcourant.

De rente- en bankkosten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van het aanhouden van een 

spaarrekening en rekening-courant.
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C8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2019 bedraagt € 400.450 negatief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken 
aan de volgende reserves:

Stand Bestemming Overige Stand
1-1-2019 resultaat mutaties 31-12-2019

Algemene Reserve 2.881.170      400.450-          -                       2.480.720      
Bestemmingsreserve (privaat) 956.200          -                       -                       956.200          

3.837.370      400.450-          -                       3.436.920      
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Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)

Naam

Juridische vorm Stichting

Code activiteiten 4

Statutaire zetel Hengelo

Eigen verrmogen 31 december 2019 -24.420

Resultaat 2019 -124.800

Verklaring art.2:403 BW Ja  

Consolidatie Ja  

Deelname % 100,0%

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen 

beslissende zeggenschap)

Naam Juridische 

vorm

Stichting Samenwerkingsverband 23-02 Stichting

Stichting Convent PO Stichting

Katholieke Oudervereniging van de Rooms- Katholieke 

Basisschool "De Borgh" Vereniging

Ouderraad De Hunenborg Vereniging

Katholieke Oudervereniging van de Rooms- Katholieke 

Onderwijsgemeenschap 't Eimink Vereniging

Katholieke Oudervereniging Esreinschool Vereniging

Oudervereniging Don Bosco Vereniging

Oudervereniging van de Rooms Katholieke basis-school Paus 

Johannes Vereniging

Katholieke Oudervereniging Basisschool de Bleek Vereniging

Oudervereniging van de R.K. Daltonbasisschool St. 

Plechelmus te Hengelo Vereniging

Vereniging

Oudervereniging St. Janschool Vereniging

Katholieke Oudervereniging van de R.K. Basis- school De 

Telgenkamp Vereniging

Oudervereniging Titus Brandsmaschool Vereniging

Oudervereniging van de Locatie De Akker van de R.K. 

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma Vereniging

Oudervereniging van de Kardinaal Alfrink School te Hengelo Vereniging

Stichting tot Steun aan het Katholieke Basis- en Speciaal 

Onderwijs in Hengelo Stichting

Oudervereniging van R.K. Basisschool de Schothorst

Hengelo

Hengelo

Hengelo

Hengelo

Hengelo

Hengelo

Hengelo

Hengelo

Hengelo

Hengelo

Hengelo

Hengelo

Hengelo

Hengelo

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die aanleiding geven hier te worden vermeld.

C9 Gebeurtenissen na balansdatum

C10 Overzicht verbonden partijen

Oldenzaal

Hengelo

Statutaire zetel

Oldenzaal

Spring! Peuterspeelscholen
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Het voor Schaepmanstichtingtoepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 152.000

bedragen x € 1 P. Breur R. Malag H. Soepenberg    

Functiegegevens Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 31-12 01-01 30-05 01-08 31-12  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 1,00 1,00

Dienstbetrekking? Ja Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €     114.650,00  €       40.280,00  €       42.910,00 

Beloningen betaalbaar op termijn  €       19.630,00  €         6.670,00  €         8.120,00 

Subtotaal  €     134.280,00  €       46.950,00  €       51.030,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €     152.000,00  €       63.333,33  €       63.333,33 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  €                   -    €                   -    €                   -   

Totale bezoldiging  €     134.280,00  €       46.950,00  €       51.030,00 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2018

bedragen x € 1 P. Breur R. Malag H.  Timmen    

Functiegegevens Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-10  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                1,0000                1,0000                1,0000 

Dienstbetrekking?  Ja  Ja  Ja 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €     108.420,00  €       88.060,00  €       87.820,00 

Beloningen betaalbaar op termijn  €       17.510,00  €       14.550,00  €       13.420,00 

Subtotaal  €     125.930,00  €     102.610,00  €     101.240,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €     146.000,00  €     146.000,00  €     109.500,00 

Totale bezoldiging  €     125.930,00  €     102.610,00  €     101.240,00 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

C11 WNT-verantwoording 2019 Schaepmanstichting

De WNT is van toepassing op Schaepmanstichting. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen



1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 J.G.M. Put G.A. ter Ellen
I.C.P.M. Kanger - 

Cuypers
A.C. Blankesteijn

Functiegegevens Voorzitter Vice voorzitter Secretaris Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-12

Bezoldiging

Totale bezoldiging  €         6.000,00  €         4.000,00  €         4.000,00  €         4.000,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum         

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  €                   -    €                   -    €                   -    €                   -   

Gegevens 2018

bedragen x € 1 J.G.M. Put G.A. ter Ellen
I.C.P.M. Kanger - 

Cuypers
A.C. Blankesteijn

Functiegegevens Voorzitter Vice voorzitter Secretaris Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-12 01-01 31-12

Bezoldiging

Totale bezoldiging  €         6.000,00  €         4.000,00  €         4.000,00  €         4.000,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking 

die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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í

VAN REE / ACCOUNTANTS
registeraccountants en belastingadviseurs

1
1

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van toezicht van Dr. Schaepmanstichting

Koolhovenstraat 11

3772 MT Barneveld

Postbus 272

3770 AG Baíneveld

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons goedkeurend oordeel inzake het getrouwe beeld en ons oordeel met
beperkíng inzake de rechtmatigheid
Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 2019 van Dr. Schaepmanstichting te
Hengelo gecontroleerd.

T (0342) 40 85 os

F (0342) 40 81 41

baíneveld@vaníeeacc.nl
www.vanreeacc,nl

KvK ní. 08107895

Naar ons oordeel:

s geeff de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Dr. Schaepmanstichting
op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2019, uitgezonderd de gevolgen van de bestedingen
beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons oordeel met beperking inzake
de rechtmatigheid', in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot
stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1.
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019.

íí

De jaarrekening bestaat uit:
1 . de enkelvoudige en de geconsolideerde balans per 31 december 2019;
2. deenkelvoudigeendegeconsolideerdeexploitatierekeningover2019;en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel inzake het getrouwe beeld van de jaarrekening
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Dr. Schaepmanstichting zoals vereist in de Veromening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (Vi0) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VG BA).

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

Van Ree Accoumanís is een handelsnaam van Van Ree Aícoumanís BV.

Op al onze diensíen zijn de SRA-Algemene vootvraaíden van íoepassing die geóeponeeta zijn rmleí nummeí 404811196 bij de Kameí van Koophandel íe Uííechí.
Op veízoek woíden deze kosíeloos íoegezonden.



VAN REE ACCOUNTANTS
íegisleíatcouníaníi en belasíingadviseuíí

De basís voor ons oordeel met beperking inzake de rechtmatigheid
In het boekjaar is de regelgeving met betrekking tot Europese aanbesteding niet
geheel nageleefd. Twee leveringen of diensten die boven het drempelbedrag van de
Europese aanbesteding kwam, zijn niet Europees aanbesteed.

Ons oordeel met beperking inzake de financiële rechtmatigheid is tevens gebaseerd
op het in het oordeel inzake de jaarrekening benoemde en door ons toegepaste
wettelijke kader van de controle en onafhankelijkheid.

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

Reikwijdte van de groepscontrole
Dr. Schaepmanstichting staat aan het hoofd van een groep van organisaties. De
financiële informatie van deze groep is opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van Dr. Schaepmanstichting.

De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen. Bij alle
(groeps)onderdelen hebben wij zelf controlewerkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben
geen gebruik gemaakt van andere accountants bij de controle van groepsonderdelen.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met
aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte
controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen
om een oordeel te geven over de jaarrekening.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel l.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
Ieidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
Ieidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de ín het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:

u bestuursverslag;
overige gegevens;s

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:

s met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
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m alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continu'íteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continu'íteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
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Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolüte mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019,
ethische voorschriffen en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

m het identificeren en inschatten van de risico's

dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn

het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschriffe, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
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concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor
de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader
hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de
groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de
groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de
groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige
financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.

Barneveld, 29 juni 2020
Van Ree Accountants

w.g.

M.A. Rozendaal RA
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