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Jaarverslag 2019 

 

 A  Toelichting op onderdelen van het jaarverslag 

 
A1  Samenvatting 
 
Missie, visie en organisatie 

De Stichting Scholengroep Primato is in 2008 opgericht. Tot 5 juli 2017 fungeerde er een Bestuur en 

een algemeen directeur. Met ingang van 5 juli 2017 is een Raad van Toezicht geïnstalleerd bestaande 

uit 5 personen. Het College van Bestuur (CvB) bestaat per 1 augustus 2019 uit 2 personen voor in totaal 

1 fte.  

De Raad van Toezicht en de voorzitter CvB/bestuurder hebben in het Managementstatuut, dat in 

september 2017 is vastgesteld, de onderlinge taken en bevoegdheden vastgelegd. 

Onder verantwoordelijkheid van de bestuurder functioneert het bovenschools managementteam. Het 

managementteam en de beleidsgroepen initiëren het beleid in opdracht van en in samenspraak met de 

bestuurder. De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) heeft een adviserende rol en 

wordt vroegtijdig betrokken bij de beleidsvoornemens. 

De schooldirecties geven uitvoering aan het beleid in samenwerking en samenspraak met de 

medezeggenschapsraden van de 6 scholen (6 brinnummers, 8 locaties) waarin personeel en ouders 

zitting hebben. De totale organisatie wordt ondersteund door het ObT (Onderwijsbureau Twente). 

Het CvB wordt ondersteund door een directie-assistente (wtf 0,4), een personeelsfunctionaris (wtf 0,9), 

medewerker onderwijs en kwaliteit (wtf 0,75) en een controller (wtf 0,4). De controller wordt ingehuurd 

bij het administratiekantoor ObT. Daarnaast wordt er waar nodig een adviseur P&O ingehuurd bij het 

ObT. 

Momenteel wordt gewerkt aan de integrale samenvoeging van de gehele stichting met het lokale collega 

schoolbestuur Dr Schaepmanstichting. Na overdracht zal in de periode daarna gewerkt worden aan de 

samenvoeging van meerdere locaties, zodat een toekomstbestendig scholenbestand ontstaat goed 

gesitueerd over de verschillende wijken van de gemeente. Daarmee worden meerdere kwalitatieve 

doelstellingen gediend: behoud van de algemene toegankelijkheid, versterking onderwijskundige 

diversiteit en professionaliteit, terugdringen leegstand, stimulering/versnelling IKC-vorming.  

 

 Missie en visie  
  
1. Waar staan wij echt voor? Wat bindt ons?    
 
Wij geloven dat onderwijs het fundament is voor de steeds sneller veranderende toekomst.  
Wij zijn daarbij overtuigd dat een brede onderwijsopvatting een goede basis vormt voor deelname 
in een participatiesamenleving.  
Samen lerend leven!  

 
2. Wat zegt dat over ons beeld van leerlingen en ouders?    
 
Leerlingen:  
We zien kinderen als jonge mensen die we serieus moeten nemen om ze een belangrijk aandeel te 
geven in hun eigen ontwikkeling.  
We zien ieder kind als een uniek wezen dat er mag zijn.  
Kinderen zijn ons bestaansrecht.  
Ouders:  
We zien ouders als onmisbare partner. We nemen elkaar serieus en zijn gelijkwaardig vanuit 
verschillende rollen in de ontwikkeling van het kind. 
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3. Wat beloven wij onze leerlingen en ouders?    
 
Als je op een van onze scholen zit dan beloven wij jou (leerling)…………  

 Dat je bij ons jezelf mag zijn.  
 Dat we samen met jou op zoek gaan naar de dingen waar je goed in bent en dat we je zullen  

    helpen bij de dingen waar je minder goed in bent.  
 Dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je je prettig en veilig voelt.  
 Dat we jou heel belangrijk vinden.  
 Dat leren leuk is!  

 
(Ouders) als uw kind op een van onze scholen zit, dan kunt u er zeker van zijn dat….  

 We uw kind als individu zien en respecteren in al zijn eigenheid.  
 We altijd verder zullen kijken dan de direct zichtbare talenten van uw kind en er alles aan doen  

    om deze te ontwikkelen.  
 We uw kind mede-eigenaar maken van zijn eigen ontwikkeling.  
 De weerbaarheid van uw kind onze zorg is.  
 We er alles aan doen om het belang van de kinderen vóór te laten gaan op het belang van de  

    organisatie.  
 Uw kind zich kan ontwikkelen in een plezierige en veilige omgeving.  

 
Plezier geeft leren vleugels!  
U kunt er zeker van zijn dat wij dit samen met u gaan doen.  

 
4. Wat maakt dat wij deze belofte kunnen doen? Waar zijn wij dan zo goed In? Wat is onze 
unieke kracht?  
 
Wij zijn leidend in het creëren van een goede sfeer voor de kinderen, ouders en medewerkers. 
Ieder voelt zich gehoord en gezien.  
We blinken uit in diversiteit van het onderwijsaanbod met een openbaar karakter.  
We zijn goed in het begeleiden van leerlingen bij de ontwikkeling van hun kwaliteiten.  

 
5. Als wij deze belofte willen waarmaken waar moeten wij elkaar op aanspreken en waar 
willen we op aangesproken worden   
 
Eenieder mag van ons verwachten dat wij met respect van elkaar leren door het kijken naar jezelf 
en samen reflecteren.  
Eenieder mag van ons verwachten, dat wij blijvend op zoek zijn naar inspiratie en kansen om te 
komen tot succes.  
Eenieder mag van ons verwachten, dat wij betrouwbaar zijn in samenwerking.  
 

Onderwijs 

In de verticale lijn wordt door de bestuurder aan de Raad van Toezicht verantwoording afgelegd over 

het gevoerde beleid. Enkele keren per jaar is er een verantwoordingsgesprek van de bestuurder met de 

schooldirecteur over de analyse en plan van aanpak, n.a.v. de schoolanalyse over de 

tussenopbrengsten. Over de kwaliteit van het onderwijs wordt ook gesproken met de onderwijsinspectie 

en wordt er een jaarverslag gestuurd naar het ministerie van OC&W.  

In de horizontale lijn leggen de bestuurder en de directeuren van de scholen verantwoording af aan de 

GMR en MR (medezeggenschapsraad) en aan de ouders.  
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De kwaliteit van ons onderwijs wordt bepaald door een goede leerlingenzorg, goede inzet van het 

personeel, scholing voor het personeel, aandacht voor ouders en investering in de gebouwen.  

Op een aantal beleidsterreinen zoals ICT, Onderwijs in de 21ste eeuw, Passend Onderwijs, transitie 

jeugdzorg en professionalisering worden extra impulsen gegeven aan de kwaliteit van het onderwijs. 

Voor een deel wordt dit beleid op bovenschools niveau georganiseerd. Daarnaast hebben scholen deze 

planperiode de ruimte om op een aantal beleidsterreinen eigen keuzes te maken. 

Voor de onderwijsbegeleiding maken de scholen gebruik van de begeleiding van diverse externe 

partijen zoals OinO, Heutink en Heutink ICT  en andere (kleinere) organisaties of ZZP-ers. 

In 2019 hebben de scholen verder gewerkt aan een sterker eigen identiteit en een passend 

onderwijsaanbod. Al eerder (2018) is gekozen voor een aantal themascholen Wetenschap & Techniek 

(DHZ), Meertalig en internationalisering (Europaschool), Meerbegaafdheid (’t Schöppert)), voor 

vernieuwingsonderwijs (Montessori, Dalton en Jenaplan).  

Personeel 

Het personeelsbestand binnen Stichting Scholengroep Primato is stabiel. Doordat er krimp is in 

leerlingenaantallen zijn er geen vacatures en daardoor is er weinig aanwas van personeel.  

Het aantal leerlingen is in 2019 gedaald met 67 leerlingen en bedraagt 1.277 leerlingen per 1 oktober 

2019. De prognose laat voor de komende 4 jaar een verdere terugloop zien. In deze prognose is nog 

geen rekening gehouden met de eventuele (noodzakelijk) sluiting van enkele scholen, per jaar wordt de 

ontwikkeling nadrukkelijk gevolgd. De prognose van de ontwikkeling van het leerlingaantal is op basis 

van eigen prognoses in combinatie met het scenariomodel PO en op basis van prognoses van de 

Gemeente Hengelo in beeld gebracht. 

Het ziekteverzuim is het aflopen kalenderjaar op 3,6% uitgekomen. T.o.v. 2018 is het percentage 

gedaald (7,6%). Dit percentage is redelijk laag in vergelijking met andere besturen voor primair 

onderwijs. Landelijk ligt het verzuimpercentage rond de 6%. 

Huisvesting 

Primato maakt gebruik van 8 schoolgebouwen. De staat van onderhoud van de gebouwen is wisselend 

te noemen. Een aantal gebouwen is goed onderhouden, een aantal gebouwen is in mindere staat, c.q. 

sterk verouderd. In de komende periode wordt onder regie van de Gemeente het Integraal 

Huisvestingsplan opgesteld en daarvan afgeleid zullen er nieuwe meerjarenonderhoudsplannen 

opgesteld worden, zodat op termijn alle gebouwen in goede staat zijn zodat de leerlingen in een prettig 

klimaat onderwijs krijgen.   

Jaarverslag 

Het jaarverslag over 2018 van de Stichting Scholengroep Primato is in januari 2020 goedgekeurd door 

haar accountant. De liquide middelen (inclusief effecten, noot: Primato bezit geen effecten) bedroegen 

per 31 december 2018 € 89.490. Het eigen vermogen is door het negatieve exploitatieresultaat over 

2018 met € 337.130 gedaald en bedraagt op balansdatum € 122.860. Het Jaarverslag over 2019 sluit 

af met een positief resultaat van € 431.130. Het eigen vermogen is op balansdatum € 553.990. In de 

financiele paragraaf geven wij een uitvoerige toelichting op het verrassende positieve verschil.  
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A2 Organisatie 
 

2.1 Kerngegevens  
 

Stichting Scholengroep Primato  

Brusselstraat 15, 7559 NN Hengelo 

Contactpersoon: dhr. H. Wevers, Interim bestuurder 

E-mail: h.wevers@primatohengelo.nl  

Website: www.primatohengelo.nl   

KvK: 08177582 

 

2.2 Scholen 
De Stichting Scholengroep Primato (bestuursnummer 41814) heeft de volgende scholen onder haar 

verantwoordelijkheid:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen 

aantal

Leerlingen 

aantal

1-10-2018 1-10-2019

Anninksschool 15JC            186             190 

’t Heem 15JC              61                -   

DHZ Vöckerschool 16BH            174             173 

IKC De ES (tot 1-11-

19 AMG 

Schmidtschool)

15ZP              81             116 

Europaschool 23RX            144             131 

De Piramide 

Wilbertschool
16IE            128             137 

De Piramide 

Willemschool
16IE            112             106 

De Piramide 

Woolderschool
16IE            171             149 

’t Schöppert 15XP            287             275 

Totaal         1.344           1.277 

School
BRIN- 

nummer

http://www.primatohengelo.nl/
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2.3 Organogram 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 College van Bestuur en Raad van Toezicht 
 

De Raad van Toezicht bestaat uit:  

Dhr. G.J.C. van de Steeg 

Mw. B.H.J.T. Muijsenberg 

Mw. M. Morsink 

Dhr. L.A. Schmid 

Tot 1 augustus 2019 was de heer A.G. Lentfert de voorzitter van het College van Bestuur. Met ingang 

van 1 augustus 2019  vormen de heer H. Meuzelaar en de heer H. Wevers op interimbasis het College 

van Bestuur.   

De RvT voert op grond van wet- en regelgeving voorgeschreven toezicht uit. De bestuurder en de RvT 

hebben in de statuten hun onderlinge taken en bevoegdheden vastgelegd. De Raad van Toezicht heeft 

de “Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs” integraal overgenomen en de code is daarmee de 

leidraad voor het handelen.  

De bestuurder(s) en de RvT hebben in 2019 10 keer vergaderd.   

2.5 Bovenschools management 
De bestuurder bestuurt op hoofdlijnen en heeft de directeuren mandaat gegeven ten aanzien van de 

uitvoering van dat beleid. In de voorbereiding van beleid hebben de voorzitters van de 

beleidswerkgroepen en de directeurenraad een belangrijke rol. Hiertoe heeft de algemeen directeur 

en/of bestuurder acht keer vergaderd met de directeurenraad. Dit overleg dient ter afstemming van het 

beleid op zowel bovenschools- als schoolniveau. De stichting beschikt over een Managementstatuut en 

een Reglement Directeurenraad. Deze zijn op 1 augustus 2011 vastgesteld.  

2.6 Schoolmanagement en scholen 
Primato heeft 6 scholen op 8 locaties. Deze scholen hebben allemaal een  directeur. Bij de 

Willemschool, de Wilbertschool en de Woolderschool zijn locatieleiders aangesteld. Er zijn 5 vrouwelijke 

directeuren/locatieleiders en 4 mannelijke directeuren/locatieleiders.  

Raad van Toezicht 

CvB 

Directie overleg 

Onderwijspersoneel 

 Onderwijsondersteunend personeel 

 

Onder 

GMR 

MR 

Stafbureau 
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In 2019 hebben er wisselingen plaatsgevonden m.b.t. schooldirectie/locatieleiding. Op de Europaschool 

is een nieuwe directeur aangesteld voor 0,6 fte en bij de Piramide is een directeur aangesteld voor 0,8 

fte   

2.7 Beleidswerkgroepen 
Binnen de Stichting Scholengroep Primato kennen we beleidswerkgroepen. In een beleidswerkgroep 

zit een aantal directeuren die als taak hebben om op een van de beleidsterreinen mede het beleid te 

initiëren en vorm te geven. 

Met de vaststelling van het nieuwe strategisch beleidsplan per 2013 is ook de managementstructuur 

voor een periode van vier jaar opnieuw vastgesteld.  

Er is gekozen voor de volgende beleidswerkgroepen: 

 Beleidswerkgroep Personele Zaken (IPB-beleid, cao, werkgelegenheidsbeleid, ziekteverzuim) 
 Beleidswerkgroep Onderwijs en Kwaliteit   
 Beleidswerkgroep Opleiden in de School 
 Beleidswerkgroep Interne Begeleiders 

 

2.8 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Deze GMR vertegenwoordigt 6 scholen en bestaat uit 12 leden, 6 personeelsleden en 6 ouders. Er 

hebben in 2019 enkele wisselingen plaatsgevonden, zowel onder ouders als onder personeelsleden. In 

de visie van de GMR  wil zij gespreks- en sparringpartner zijn in beleidsvoornemens en niet alleen een 

controleorgaan voor de beleidsuitvoering. Dit heeft er in geresulteerd dat de GMR op voorhand 

meedenkt over de beleidsvoornemens (adviesfunctie). Waar dit gevraagd wordt, heeft zij haar 

instemming verleend aan het gevoerde beleid. De GMR heeft in deze verslagperiode 7 keer vergaderd. 

Voorafgaand aan de vergaderingen overlegt het dagelijks bestuur van de GMR met de bestuurder. 

Daarnaast heeft de GMR 2 keer vergaderd met de Raad van Toezicht. De voorzitter van de GMR heeft 

ook nog enkele keren alleen overleg gevoerd met de Raad van Toezicht.  

2.9 Medezeggenschapsraad (MR) 
Elke school kent een medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders evenredig zijn 

vertegenwoordigd. De directeur als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag voert met de MR-overleg 

over schoolspecifieke zaken.  

2.10 Website 
De website van Stichting Scholengroep Primato wordt beheerd door de bestuurder en de staf. Met deze 

website www.primatohengelo.nl wil de Stichting enerzijds informatie geven aan het Bestuur, personeel, 

ouders en derden en anderzijds zichzelf presenteren en profileren. Via de site zijn ook de websites van 

de scholen te vinden.  

2.11 Ondersteuning 
Het Onderwijsbureau Twente (ObT) is het administratiekantoor voor onze organisatie.  

Ten aanzien van de dienstverlening van het ObT wordt er gewerkt met een 

dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van beëindiging aan het einde 

van een kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Ook zijn er 

werkafspraken vastgelegd in Service Level Agreements PSA en FA. Jaarlijks vindt er een gesprek plaats 

over de omvang en kwaliteit van de dienstverlening en de prijsstelling voor het nieuwe jaar.  

Met ingang van 1 augustus 2015 heeft het ObT een mobiliteitscentrum opgericht. De Stichting Primato 

maakt voor alle vervangingen gebruik van het mobiliteitscentrum. 

 

 

 

http://www.primatohengelo.nl/
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2.12 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Het schoolbestuur is zich bewust van het maatschappelijk speelveld waarin de organisatie zich 

bevindt en de noodzaak om op maatschappelijk verantwoorde wijze het onderwijs binnen de 

organisatie vorm te geven. De scholen onderhouden actief contacten met instellingen en verenigingen 

uit de lokale gemeenschap: o.a. de bibliotheek, de peuterspeelzaal / kinderopvang en overige 

organisaties/verenigingen.  
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A3 Onderwijs 
 
3.1 Strategisch beleidsplan  

Het bestuur streeft naar een hoogwaardige kwaliteit voor het onderwijs op al haar locaties. De scholen 

hebben allen ook een maatschappelijke functie in de wijk waar de school staat. In 2018 is een 

Actieplan geschreven waarin, naast bedrijfsmatige maatregelen, ook onderwijskundige 

ontwikkelpunten, beschreven staan.    

In 2019 is hierop voortgeborduurd. Echter heeft het onderzoek naar een samengaan met de Dr. 

Schaepmanstichting een dusdanige impact gehad dat er weinig nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld. 

Er is om die reden ook geen begin gemaakt met een nieuw strategisch beleidsplan, omdat het plan 

voorligt om per 1 augustus 2020 de Stichting Primato over te dragen aan de Dr. Schaepmanstichting. 

 

3.2 Leerlingen  

Bij de Stichting Scholengroep Primato bedroeg op 1 oktober 2019 het leerlingaantal 1.277 leerlingen. 

De ontwikkeling van het leerlingaantal laat een daling zien van 67 leerlingen. Deze verder gaande daling 

is zeker ook de reden geweest van het zoeken naar toenadering tot de Dr. Schaepmanstichting. Ook 

binnen die stichting is sprake van een dalend aantal leerlingen i.v.m. de krimp.   

  

3.3 Promotie van scholen en werving van leerlingen  

In eerste instantie is de promotie van scholen en werving van leerlingen een zaak van de individuele 

scholen in de wijken waarin zij staan. Voor elke school geldt hier andere accenten en aandachtspunten. 

Ten aanzien van de promotie van de school wordt jaarlijks een schoolgids uitgebracht waarin het beleid 

van de school duidelijk is geformuleerd. Ook de website, open dagen en heldere communicatie hebben 

een steeds belangrijker rol in de promotie van de school.  

 

3.4 Profilering van de Stichting  

De Stichting Scholengroep Primato heeft op verschillende niveaus haar wortels in de maatschappij en 

is op diverse niveaus vertegenwoordigd. Zij is een serieuze partij in onderhandeling met de gemeente 

en binnen andere samenwerkingsverbanden. Het bestuur staat borg voor kwalitatief goed onderwijs en 

de organisatie staat goed aangeschreven. De website, de huisstijl en presentatie via de nieuwsbrief en 

het publieksjaarverslag worden als plezierig en helder ervaren. Op deze wijze profileert de Stichting zich 

als een sterk merk in Hengelo.   

3.5 Leerlingenzorg op schoolniveau  

Binnen alle scholen is tenminste één interne begeleider aangesteld die minimaal twee dagen ambulante 

tijd heeft voor die taak. De IB’ers zijn verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van de 

zorgstructuur en kwaliteit t.b.v. basiszorg voor elke leerling en specifiek voor de zorgleerlingen. 

De IB’ers van Primato vormen een gezamenlijk netwerk waarin zij zich verder professionaliseren, vanuit 

werkgroepen beleidsthema’s rondom leerlingenzorg nader uitwerken en worden geïnformeerd en met 

elkaar zaken m.b.t. passend onderwijs, leerlingenzorg, Primatobeleid afstemmen. Tijdens de IB- 

bijeenkomst vindt samen kennisuitwisseling en overdracht van nieuwe informatie plaats. De coördinator 

stemt inhoudelijk af met de kwaliteitsmedewerker en zij zorgen gezamenlijk voor de verbindingen tussen 

de verschillende lagen in de organisatie (lkr-IB-DIR/Expertiseteam).  
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3.6 Zorgplicht- Passend onderwijs – Samenwerkingsverbanden  

In 2006 is door het ministerie van OC&W het begrip zorgplicht geïntroduceerd. Met deze zorgplicht wil 

men schoolbesturen verantwoordelijk maken voor alle kinderen die zich bij een school van het bestuur 

aanmelden. Ieder kind moet een passend onderwijsarrangement worden aangeboden en de school, 

c.q. het bestuur heeft de verplichting een passende plek binnen of buiten de organisatie te vinden 

wanneer een ouder zijn kind aanmeldt bij een school.   

Per 1 augustus 2014 geldt de wet op Passend Onderwijs en zijn de scholen aangesloten bij een 

samenwerkingsverband passend onderwijs. De indeling van deze samenwerkingsverbanden is door het 

ministerie van OC&W vastgesteld. Onze scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband 23.02 

en vallen in de deelregio van Plein Midden Twente.  

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. De 
gelden die het bestuur ontvangt via de lumpsum en vanuit het samenwerkingsverband worden gebruikt 
voor de inzet van Intern Begeleiders en daar waar noodzakelijk extra inzet middels 
onderwijsarrangementen vanuit de ondersteuningsbehoeften van (groepen) leerlingen. Het gaat hier 
om maatwerk.  
In de School Ondersteunings Profielen [SOP] is beschreven welke niveaus van zorg en hoeveel zorg  
er op een school gehanteerd kan worden. In de schoolplannen staat omschreven hoe de scholen verder 
willen werken aan de invulling van passend onderwijs. 
De gemeenten hebben bij de invoering van Passend Onderwijs ook een rol, waardoor de samenwerking 
tussen schoolbesturen en gemeenten van belang is. In het op overeenstemming gericht overleg 
[OOGO] tussen de wethouders van gemeenten en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs is 
het ondersteuningsplan besproken en de gemeenten hebben ingestemd met het ondersteuningsplan. 
Er wordt nadrukkelijk gekeken hoe de gemeenten en het onderwijs elkaar kunnen versterken in de zorg 
rondom kinderen. 
 

3.7 Onderwijsresultaten  

Ter voorbereiding op de invoering van het nieuwe onderzoeks- en waarderingskader door 

de Onderwijsinspectie, is de bestuurlijke kwaliteitszorg verder versterkt. Twee keer per jaar 

voeren scholen een schoolzelfevaluatie uit.  

Er zijn geen scholen bezocht door de inspectie. Alle scholen hebben een 

basisarrangement.  
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Eindopbrengsten scholen 2019  

School  Score   

Centrale Eindtoets 

van CITO  

  

DHZ  534,6 

Willemschool   539,1 

Wilbertschool   540,4 

Woolderschool  533,3 

‘t Schoppert regulier   537,4 

’t Schoppert HB   541,1 

Europaschool   540,2 

IEP Eindtoets     

Anninksschool   80,6 

De Es (tot 1-1-19 

Annie M.G. 

Schmidtschool)   

80,8 

‘t Heem   81,2 

  

3.8 Prestatiebox  

Om de ambities met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs uit het bestuursakkoord te 

verwezenlijken heeft het Ministerie extra financiële middelen beschikbaar gesteld in de vorm van 

de Prestatiebox. Er is geld beschikbaar gesteld voor onder andere verdere professionalisering van 

schoolleiders en leraren, een budget voor opbrengstgericht werken en de kwaliteit van de 

cultuureducatie.  De gelden zijn o.a. besteed aan ontwikkelingsmaterialen en bibliotheek op school.  

3.9 Verbonden partijen  

De verbonden partijen zijn op zichzelf staande partijen waarover Primato geen zeggenschap heeft maar 

wel een één op één relatie mee onderhoudt. Deze partijen kent de Stichting wel, het betreft met name 

stichtingen vrienden van.  

3.10 Klachtenafhandeling  

De Stichting Scholengroep Primato is aangesloten bij de landelijke klachtenregeling van de 

Landelijke Geschillencommissie.   

Er zijn geen formele klachten ingediend bij de stichting.  
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A4 Personeel 
 
In totaal zijn er in het jaar 2019 127 (138 in 2018) personeelsleden in dienst. Daarvan zijn er 23 mannen 

en 104 vrouwen.   

Dat betekent dat 82% vrouw is (85% in 2018) en 18% man (15% in 2018). De Stichting 

Scholengroep Primato heeft als streven het percentage mannen in de organisatie te verhogen. Waar 

mogelijk worden mannen die afstuderen gevolgd en benoemd binnen onze organisatie. Een 

uitzondering hierop zijn de directiefuncties. Hier is het percentage mannen en vrouwen nagenoeg 

gelijk.  

Er werken steeds meer mensen in deeltijd. Vooral de mogelijkheid van ouderschapsverlof en verlof 

m.b.t. duurzame inzetbaarheid betekent dat er steeds meer personeelsleden in deeltijd gaan 

werken.  Voor de organisatie op de scholen betekent meer deeltijdwerken dat het complexer wordt om 

de formatie op goede wijze in te vullen. Tegelijkertijd betekent veel deeltijd ook de mogelijkheid tot een 

flexibele inzet en geeft het invulling aan de maatschappelijke wens arbeid en zorg te combineren.       

 

 

 

 

In de begroting voor 2019 was een taakstelling opgenomen om ca. 9 fte te bezuinigen. Deze is 

nagenoeg gehaald, echter is het wel zo dat verdere leerlingendalingen noodzaak geven tot nieuwe 

bezuinigingen.   

 

4.1 Ouderschapsverlof   

Van de ouderschapsverlofregeling hebben in 2019 7 personen (1,4 fte) gebruik gemaakt. De kosten van 

het ouderschapsverlof bedroegen in totaal € 27.500. 
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4.2 Verlof m.b.t duurzame inzetbaarheid  

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 maken 15 personen (10,8% van het aantal personeelsleden), 

gebruik van het verlof m.b.t. duurzame inzetbaarheid. De totale omvang is 1,35 fte en de loonkosten 

bedragen ca. € 70.000.  

4.3 Werving  

In de vacature op de Piramide is in februari voorzien door de benoeming van Dave van der Valk als 

directeur. Hij heeft een contract voor drie jaar met een omvang van 0,8 fte. In de vacature op de 

Europaschool is in augustus 2019 voorzien door de benoeming van Anne Ensink. Zij heeft een 

benoeming voor onbepaalde tijd met een omvang van 0,6 fte. 

Tijdelijk werk wordt middels aanstellingen voor bepaalde tijd en via payroll contracten ingevuld. Door 

het lage ziekteverzuim in 2019 zijn er weinig tot geen problemen geweest m.b.t. de vervanging. 

4.4 Mobiliteit   

Elk jaar wordt tijdens de functioneringsgesprekken en voorafgaand aan de formatiebespreking gevraagd 

of personeelsleden mobiel willen zijn. Dit jaar hebben enkele personeelsleden, gedwongen door 

terugloop in leerlingaantal op de school waar men werkte, een overstap gemaakt naar een andere 

school. Daarnaast is er ook gebruik gemaakt van vrijwillige mobiliteit.   

4.5 Ziekteverzuim  

Het ingezette beleid om het ziekteverzuimpercentage zo laag mogelijk te houden is ook in 2019 

doorgezet. Het is van groot belang dat ziek personeel op adequate wijze begeleid wordt met als doel 

op verantwoorde wijze en binnen afzienbare tijd terug te keren in het arbeidsproces. Het beleid 

verschuift van reactief naar proactief. Dit beleid heeft zijn vruchten afgeworpen in 2019. Het 

ziekteverzuimpercentage is uitgekomen op 3,6%. In 2018 was dat nog 7,61% en in 2017 zelfs 10,3%. 

  

 

 

 

 
4.6 Scholing   

Scholing op bestuursniveau  

In augustus 2017 zijn we gestart met de Primato Academie. Binnen de Academie is er gezorgd voor 

een gevarieerd aanbod van cursussen en trainingen. Medewerkers kunnen zich op vrijwillige basis en 

kosteloos inschrijven.  In het kader van doorzetten van ingezet beleid zijn er ook dit jaar weer diverse 

activiteiten vanuit de Academie geweest. Er zijn 9 cursussen en bijeenkomsten aangereikt waarop in 

totaal 89 leerkrachten hebben ingetekend.  
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Twee locatieleiders van de Piramide volgen de opleiding tot schoolleider. Beiden hopen in 2020 af te 

studeren. 

 

Individuele scholing  

Leerkrachten van de Montessorischolen hebben een opleiding gevolgd of zijn deze gaan volgen tot 

Montessori leerkracht, zodat de scholen voorzien zijn van gekwalificeerd personeel gericht op het eigen 

concept.  

Scholing op schoolniveau  

Naast de centraal aangestuurde scholing heeft er op elke school nog andere scholing plaatsgevonden. 

Dit is beschreven in de scholingsplannen van de scholen. Ook wordt er via de lerarenbeurs gebruik 

gemaakt van individuele scholing. Naast de Stichting heeft ook het samenwerkingsverband een 

initiërende rol voor wat betreft de scholing van leerkrachten en IB-ers.  

 

4.7 Vertrouwenspersoon  

Primato heeft een eigen externe vertrouwenspersoon. Op de websites van de scholen wordt naar haar 

verwezen. Personeel, ouders en kinderen kunnen haar altijd benaderen. De 

externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Daarnaast is er op elke locatie een 

schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersonen hebben 2x per jaar een scholing onder leiding van 

de externe vertrouwenspersoon. Uit het jaarverslag 2019 van de externe vertrouwenspersoon blijken 

er 7  personen een beroep te hebben gedaan.      

  

4.8 Beheersing uitkeringen na ontslag  

De Stichting Scholengroep Primato werkt met een flexibele schil aan personeel.  Op formatieve tijdelijke 

plekken in de stichting werken we, waar nodig, met payrollcontracten. Daarnaast hebben we 

medewerkers op detacheringsbasis binnen onze stichting werkzaam. Hierdoor vermijden we 

noodzakelijke verplichtingen en daaropvolgend vermijden we WW-lasten.   

 

4.9 Werkdrukmiddelen  

Met ingang van schooljaar 2018-2019 worden per leerling werkdrukmiddelen ontvangen. Voor het 

schooljaar 2019-2020 was dit een bedrag van € 225 per leerling. De scholen hebben deze gelden 

ingezet in de formatie 2019-2020. De teams hebben per school overlegd waar de gelden voor ingezet 

konden worden en de P-MR’en hebben ingestemd met de voorgestelde inzet. Er zijn met name extra 

leerkrachten aangesteld. De inzet op de scholen is verschillend, de ene school roostert leerkrachten 

vrij voor andere taken, de andere zet specifiek in op één (extra) groep.   

 

4.10 Strategisch personeelsbeleid 

De kwaliteit van het personeel is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Stichting Primato 

levert  met haar personeelsbeleid een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van 

personeel gedurende hun volledige loopbaan. Medewerkers wordt een aantrekkelijk 

loopbaanperspectief geboden waarin ze zich kunnen blijven ontwikkelen en ontplooien. Primato 

stimuleert en geeft medewerkers de ruimte om zich te scholen, zowel op individueel niveau als in 

teamverband. Primato stimuleert en begeleidt interne mobiliteit en draagt zorg voor goede begeleiding 

van startende leerkrachten. Ook wordt doorgroei naar ander taken of functies daar waar mogelijk 

gestimuleerd. 
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A5  Huisvesting 
 

5.1 Algemeen 
Het schoolgebouw en de inrichting daarvan zijn in belangrijke mate medebepalend voor de 

schoolkeuze die ouders maken. Aantrekkelijke gebouwen en speelterreinen zijn belangrijk als 

plezierige leer- en werkomgeving. Schoolgebouwen zijn aangepast aan de recente eisen.  

De schoolgebouwen moeten goed onderhouden zijn en een goede uitstraling hebben die zichtbaar 

bijdraagt aan de perceptie van kwaliteit. De scholen zijn schoon en zien er van binnen netjes en 

verzorgd uit. De scholen van Primato moeten zodanig zijn ingericht dat het onderwijs en nieuwe 

ontwikkelingen op het terrein van ICT, brede school, voorschoolse en buitenschoolse opvang e.d. 

optimaal kunnen worden uitgevoerd. Daar waar nodig en mogelijk zullen verbeteringen worden 

doorgevoerd. De gebouwen zijn door de gemeente Hengelo in juridisch eigendom overgedragen aan 

de Stichting Scholengroep Primato.  

Primato is in gesprek met de Dr. Schaepmanstichting over een fusie. Hierbij zal samen met de 

gemeente Hengelo gekeken worden welke effecten dit heeft op de huisvesting van scholen. De 

Hengelose schoolbesturen stellen samen met de gemeente een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op.   

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van voor-, tussen- en naschoolse opvang zullen in toenemende 

mate het gebruik van de schoolgebouwen intensiveren hetgeen een extra druk zal leggen op de 

exploitatie.  

De 6 scholen zijn gevestigd op 8 locaties.  

De locaties zijn ook van dusdanige omvang dat het “volwaardige scholen” zijn waaronder: 

- De Piramide heeft drie zelfstandige locaties, de Woolderschool, hoofdlocatie en als dislocaties 
de Willemschool en Wilbertschool (Jenaplan) met een eigen gezicht; 

- De overige scholen zijn allen gehuisvest in één schoolgebouw. 
 

De gebouwen van Stichting Scholengroep Primato worden in onderling overleg onderhouden door de 

afdeling Bouwservice & Faciliteiten van de Gemeente Hengelo. De kosten komen volledig ten laste van 

het schoolbestuur.   

In 2019 zijn er op het gebied van huisvesting verschillende activiteiten geweest die gericht waren op het 

onderhoud van de gebouwen en de schoolpleinen.  

5.2 Gerealiseerd groot onderhoud 
In 2019 is er bij enkele scholen groot onderhoud uitgevoerd. Zo is bij Dalton Hengelo Zuid binnen het  

schilderwerk uitgevoerd, zijn keukenblokjes vervangen en het dak gerenoveerd, zijn bij de 

Anninksschool de boeien vervangen, bij de Wilbertschool zijn de screens vervangen en is buiten 

geschilderd. Bij IKC de Es zijn LED-armaturen geplaatst.  

5.3 Voorziening groot onderhoud 
Er is een voorziening groot onderhoud gevormd via jaarlijkse dotaties. De dotaties vinden plaats o.b.v. 

een meerjarenonderhoudsplan. Hierbij wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen.  

Het onderhoud betreft jaarlijks en meerjaarlijks onderhoud. De werkelijke uitgaven voor groot 

onderhoud worden onttrokken aan deze voorziening. 
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A6  Externe relaties 
 
6.1 Algemeen 
De bestuurders en de scholen onderhouden diverse contacten met externe instanties. Ook dit jaar 
hebben vele van deze contacten plaatsgevonden.  

 

6.2 Onderwijsbureau Twente 
Het Onderwijsbureau Twente vervult een belangrijke ondersteunende rol voor de organisatie van de 

Stichting Scholengroep Primato. Op personeelsgebied is er de ondersteuning van Marloes Hemmer. Zij 

verzorgt de salarisadministratie, registreert het ziekteverzuim en ondersteunt de commissie personele 

zaken bij het samenstellen van de schoolformatieplannen en het bestuursformatieplan. Annebel 

Kamphuis is als P&O-adviseur een flexibel aantal uren werkzaam voor onze stichting. 

Op financieel gebied is Hendrik Scheepstra de contactpersoon. Hij voert de financiële administratie voor 

het bestuur en ondersteunt de commissie beheer bij het opstellen van de begrotingen, management 

rapportages en de jaarrekening. Vanuit ObT is Marloes Steenbergen als controller gedetacheerd op het 

stafbureau voor 2 dagen per week.  

6.3 Netwerken 
De bestuurders namen deel aan verschillende netwerken:  

  PMT (Samenwerkingsverband Plein Midden Twente) 

  IKC (Integraal Kind Centrum) 

  Saxion OidS (Opleiden in de school) 

  OSG (Openbaar voortgezet onderwijs Hengelo) 

  Programmaraad Opgroeien en Ontwikkelen Gemeente Hengelo 

  POVO (primair onderwijs – voortgezet onderwijs) 

  Huisvestingsoverleg gemeente breed  

  Besturenoverleg primair onderwijs Hengelo 
 

6.4 Opleidingscentra (Pabo, MBO-opleidingen, Calo) 
De individuele scholen hebben ook dit jaar regelmatig contact gehad met allerlei opleidingscentra. 

Studenten van de Pabo’s uit Zwolle, Enschede en Deventer maar ook van opleidingen voor onderwijs-  

en klassenassistent en sportopleidingen lopen stage op de basisscholen. De goede contacten zijn 

belangrijk omdat de opleidingscentra de collega’s voor de toekomst opleiden. 

6.5 Onderwijsinspectie  
De onderwijsinspectie richt zich steeds meer op toezicht op bestuursniveau. In 2019 zijn er geen 

inspectiebezoeken geweest. Wel zijn er meerdere besprekingen met de onderwijsinspectie gevoerd, 

opgeschaald naar de Directie Rekenschap in verband met het aangescherpt financieel toezicht. Deze 

besprekingen vonden deels ook plaats in een bredere setting, nl met de bestuurlijke vertegenwoordiging 

van de gemeente Hengelo, CvB Schaepman. Van de zijde van Primato nam ook de voorzitter van de 

RvT regelmatig deel aan de genoemde besprekingen. Medio 2019 nam het continuiteitsperspektief een 

positieve wending, doordat de lokale partners (Gemeente, Schaepman, Samenwerkingsverband 23.02) 

de handen ineensloegen en de overdracht en samenvoeging van Primato met Schaepman, wensten te 

ondersteunen en faciliteren. Eind 2019 is in het kader van het periodiek bestuurlijk toezicht afgesproken 

dat drie Primatoscholen in het schooljaar 19/20 voor themaonderzoek bezocht gaan worden. 

6.6 AVS, PO-raad, ABOP en VOS-ABB. 
Het afgelopen jaar zijn er contacten geweest met de vakorganisaties AVS en AOB en de 

bestuursorganisaties PO-raad en VOS-ABB. PO-raad en VOS-ABB worden geraadpleegd voor 

adviezen op het gebied van de rechtspositie en de beleidsplannen. 
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6.7 Gemeenten 
Overleg met de gemeente Hengelo vindt met regelmaat plaats. In dit overleg is het afgelopen jaar 

gesproken over decentralisatie van het buitenonderhoud, passend onderwijs en de transitie jeugdzorg 

en de leerlingenkrimp. De gemeente heeft een rol bij het uitvoeren van het landelijke beleid ten aanzien 

van de centra voor jeugd en gezin. Het onderwijs heeft hier ook een rol in. 
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A7  Financiën 
 
In dit hoofdstuk worden de balans, exploitatie, kengetallen en risicoanalyse over het boekjaar 2019 

gepresenteerd en afgezet tegen de begroting 2019 en de realisatie van 2018. Daarnaast vindt er een 

stuk toelichting plaats op de allocatie van middelen, inzet op onderwijsachterstanden en verantwoording 

van werkdrukmiddelen.  

Allocatie van middelen 

De toedeling van het Rijk vindt plaats aan het bestuur. De hoeveelheid geld is afhankelijk van het 

leerlingenaantal en van budgetten die los van het leerlingaantal aan de school worden toegekend. 

Alles wordt daarbij uitgerekend op schoolniveau, maar beschikbaar gesteld op bestuursniveau. 

Kernvraag is: ”Hoe worden gelden beschikbaar gesteld aan, of verdeeld over de scholen en welke 

gelden worden ingezet voor gezamenlijke en/of bovenschoolse kosten?”  

In de begroting is opgenomen hoe de gelden worden verdeeld.  Uitgangspunt voor de verdeling van 

gelden is: 

1. De solidariteitsgedachte; vanuit het principe er zijn meerdere scholen binnen het bestuur die wij 

trachten gelijk te behandelen, 

2. De continuïteitsgedachte; vanuit het principe dat beleid een proces is en dat ingezette 

onderwijskundige vernieuwingen langer tijd nodig hebben dan een schooljaar, 

3. De effectiviteitsgedachte; gezamenlijk maken wij afspraken welke gelden zo effectief  en efficiënt 

mogelijk kunnen worden ingezet, 

4. De kwaliteitsgedachte; onderwijs moet steeds verbeteren: een schoolteam kan maar met een heel 

beperkt aantal onderwerpen per jaar bezig zijn, meerdere teams kunnen meerdere onderwerpen 

tegelijkertijd uitvoeren en overdraagbaar maken aan elkaar. Samen staan we sterk in het belang van 

goed onderwijs voor de aan onze zorg toevertrouwde leerlingen. 

Uitgangspunt: de budgetten vallen de scholen toe, tenzij het beter is een bovenschools budget te 

maken om voordeel te behalen. 

Zo ontvangen de scholen 60% van de materiële instandhouding voor bijv. de aanschaf van 

leermiddelen, investeringen in ICT en meubilair. De 40% voor bovenschools wordt bijv. besteed aan 

groot onderhoud. Van het personeel- en arbeidsmarktbeleid gaat 17,5% naar bovenschools bijv. voor 

arbokosten en nascholing. De scholen besteden het p&a geld aan verminderen werkdruk, 

professionalisering en vrijwilligersvergoedingen. De gelden voor prestatiebox gaan geheel naar de 

scholen en worden aan materiële zaken besteed. Vanuit de personele bekostiging gaat 85% naar de 

formatie van de scholen, 15% gaat naar bovenschools voor bekostiging van o.a. duurzame 

inzetbaarheid, kosten voor ziektevervanging en bekostiging van het bestuursbureau. De kosten van 

het bestuursbureau bedragen ca. € 390.000. Dit zijn de kosten van het personeel (interim bestuurders, 

p&o, kwaliteit, controller, managementondersteuning) en kantoorkosten.  

 

Onderwijsachterstanden 

Twee scholen ontvangen middelen voor onderwijsachterstanden. De scholen krijgen deze middelen 

geheel toegevoegd aan hun formatiebudget. Deze toedeling is volgens de kaders van ons financieel 

beleidsplan tot stand gekomen. De RvT en GMR hebben hiermee ingestemd.  

Op de scholen waar deze gelden ontvangen worden wordt dit aangewend voor de inzet van extra 

personeel.  
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Verantwoording werkdrukverlagende middelen 

De schoolbesturen hebben gedurende 2019 extra budget ontvangen om de werkdruk op de scholen te 

verlagen. Deze middelen zijn met ingang van het schooljaar 2018-2019 beschikbaar gekomen. Het 

ging om een bedrag van € 155 per leerling (peildatum 1 oktober 2020) zodat iedere school eenvoudig 

kon uitrekenen welk bedrag er per school beschikbaar kwam. 

Dit was noodzakelijk, zodat iedere schooldirecteur in overleg kon treden met zijn/haar schoolteam 

over de inzet van de werkdrukmiddelen. Dit heeft er vervolgens toe geleid dat er op iedere school een 

bestedingsplan is opgesteld welke ter goedkeuring is voorgelegd aan de personeelsgeleding van de 

MR.  

De werkdrukmiddelen zijn vervolgens voor het grootste gedeelte aan de diverse formaties toegevoegd 

in de vorm van extra leerkrachten. Daarnaast is een klein gedeelte van deze middelen naar materiële 

zaken gegaan onder andere in de vorm van ICT-middelen. Ook dit zal, is de overtuiging van sommige 

schoolteams, namelijk leiden tot een verlaging van de werkdruk. De teams waren wat dat betreft vrij in 

hun keuze om de beschikbare middelen in te zetten. 

  

7.1 Balans en kengetallen 
 

Balans 

 

Kengetallen als solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit (en weerstandsvermogen) geven mede inzicht in 

de continuïteit van de organisatie en zijn ook van belang wanneer het schoolbestuur plannen heeft om 

forse investeringen te doen. Deze kengetallen zijn ‘slechts’ een momentopname, berekend naar de in 

de jaarrekening vastgelegde situatie per 31 december. 

Liquiditeit 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (liquide middelen en vorderingen) en de kortlopende 

schulden. 

 

De liquiditeit is verbeterd. De liquiditeitsratio geeft aan dat in 2019 1,14 keer kon worden voldaan aan 

de uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit het crediteurensaldo, nog te betalen (salaris)posten 

en de overlopende passiva. De stijging van 0,73 naar 1,14 kan deels verklaard worden doordat in 

december 2019 bijzondere bekostiging ad € 133.000 is uitgekeerd door het Rijk en doordat er in 2019 

reeds ca. 2% bekostiging was ontvangen voor een nieuwe cao. De uitbetaling m.b.t. de nieuwe cao zal 

plaatsvinden in februari 2020.  

 

 

Activa 31-12-2019 31-12-2018 Passiva 31-12-2019 31-12-2018

Materiële vaste activa 737.820 799.080 Eigen vermogen 553.990 122.860

Vorderingen 676.890 712.550 Voorzieningen 326.350 378.400

Liquide middelen 479.990 89.490 Kortlopende schulden 1.014.360 1.099.860

Totaal activa 1.894.700 1.601.120 Totaal passiva 1.894.700 1.601.120

Kengetal 2019: 1,14

Kengetal 2018: 0,73

Kengetal 2017: 0,96

Kengetal 2016: 1,08

Kengetal 2015: 0,78
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Primato had op 31 december 2019 de beschikking over € 479.990 liquide middelen en had daarnaast 

€ 676.890 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. Dit laatste bedrag is binnen één jaar opeisbaar, 

waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden die binnen één jaar voldaan moesten zijn, 

te weten € 1.014.360. Het Ministerie geeft als grenzen voor de liquiditeit 0,5 en 1,5 aan, wat betekent 

dat de Stichting zich binnen deze grenzen bevindt.  

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en verschaft dus inzicht in 

de financieringsopbouw. Ze geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar 

verplichtingen kan voldoen. Er zijn twee definities van solvabiliteit.  

Definitie: Eigen vermogen (exclusief voorzieningen) gedeeld door het totale vermogen (balanstotaal). 

 

De solvabiliteitsratio geeft aan dat 29% van het totale vermogen uit eigen vermogen (reserves) bestond. 

Dat houdt in dat 71% van het totale vermogen gefinancierd werd met vreemd vermogen.  

Definitie: (Eigen vermogen + voorzieningen)/ totaal passiva 

 

Deze ratio geeft aan op welke wijze de bezittingen, op de actiefzijde van de balans, zijn gefinancierd.  

Aan de door het Ministerie vastgestelde ondergrens van 30% voor de solvabiliteit wordt voldaan.  

Rentabiliteit 

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot 

de totale baten. Definitie: Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten. 

 

De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de omzet als resultaat wordt behaald. Op een omzet van 

€ 9.415.320 heeft de stichting een positief resultaat van € 431.130 behaald.  

Dit negatieve resultaat was 5% van de omzet. Anders geformuleerd betekent dit dat 95% van de omzet 

direct is besteed aan de doelen van de organisatie, oftewel het verzorgen van goed onderwijs. 

De ondergrens en bovengrens van het ministerie zijn 0% en 5%. Met een rentabiliteit van 5% scoort de 

Stichting dus binnen de normen vanuit het Ministerie.  

 

 

Kengetal 2019 29%

Kengetal 2018 8%

Kengetal 2017 25%

Kengetal 2016 25%

Kengetal 2015: 4%

Kengetal 2019 46%

Kengetal 2018 31%

Kengetal 2017 42%

Kengetal 2016 43%

Kengetal 2015: 21%

Kengetal 2019: 5%

Kengetal 2018: -3%

Kengetal 2017: -1%

Kengetal 2016: 4%

Kengetal 2015: 0%



 Jaarverslag 2019                          21 

 

 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft een beeld, hoe solide de financiële positie van Primato is. Het 

weerstandsvermogen geeft daarmee inzicht om niet voorziene financiële tegenvallers (risico’s) in het 

begrotingsjaar op te vangen met de hiervoor gereserveerde financiële middelen (weerstandscapaciteit). 

Het weerstandsvermogen van de Stichting bedraagt over 2019 -2% en is daarmee verbeterd t.o.v. het 

percentage in 2018 (-7%) en volgens de normen van het primair onderwijs (>5%) niet voldoende om 

financiële tegenvallers op te vangen. 

Kapitalisatiefactor 

De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het totale vermogen (actiefzijde van de balans) 

minus gebouwen en terreinen en de totale baten. Het geeft aan of onderwijsinstellingen een deel van 

het kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken.  

De bovengrens in het PO bedraagt 35% voor grote instellingen (vanaf € 8 miljoen jaarlijkse baten). De 

kapitalisatiefactor van de Stichting Primato bedroeg op 31 december 2019 20% (2018: 16%) wat 

betekent dat deze onder de grenzen van het Ministerie lag.  

7.2 Investeringen 
Inventaris, apparatuur en hulpmiddelen van € 500 of meer worden vanaf 2006 geactiveerd, wat met zich 

meebrengt dat de jaarlijkse afschrijvingsbedragen in de exploitatie worden opgenomen. 

Aanschaffingen beneden dit bedrag worden rechtstreeks in de exploitatierekening verantwoord.  
 

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: 

- Kantoormeubilair    5,00 % 
- Schoolmeubilair    5,00 % 
- Inventaris en apparatuur 10,00 % 
- ICT    20,00 % 
- Leer- hulpmiddelen  12,50  % 
 

De waarde van de materiële vaste activa is gedurende het kalenderjaar 2019 gedaald met € 61.260 tot 

een totaalbedrag van € 737.820. Deze daling werd veroorzaakt doordat de investeringen in  

inventaris en apparatuur in 2019 lager waren dan de afschrijvingen over dezelfde periode.  

 
Er is in 2019 meer geïnvesteerd dan begroot. Voor 2019 is € 110.100 opgenomen in de 

investeringsbegroting, in 2019 is € 137.400 uitgegeven. Er is € 55.000 geïnvesteerd in methodes en 

leermiddelen en  € 80.000 in chromebooks/computers/touchscreens en software.   

7.3 Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van Primato is van € 122.860 op 31 december 2018 gestegen naar € 553.990 per 

31 december 2019 als gevolg van het positieve exploitatieresultaat van € 431.130 in 2019. Van het 

positieve resultaat wordt € 260.000 opgenomen in een bestemmingsreserve. Dit bedrag wordt in februari 

2020 aangewend voor de nabetaling vanuit de nieuwe cao. 
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7.4 Voorzieningen 
Voorziening jubilea 

De stand van de voorziening jubilea is op 31 december 2019 aangepast aan het nieuwe aantal van 88 

fte’s op balansdatum (ten opzichte van 98 Fte per 31-12-2018). Het verplichte forfaitaire bedrag per fte 

is in 2018 en 2019 gelijk gebleven en bedraagt € 780. De stand van de voorziening bedraagt per 31 

december 2019 € 68.250.   

Onderhoudsvoorziening 
Jaarlijks wordt € 315.000 gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening.  
 
Het saldo van de onderhoudsvoorziening bedraagt per ultimo 2019 € 258.100 als gevolg van 
bovenstaande dotatie en onderhoudsuitgaven in 2019 van in totaal € 358.860. 
 

7.5 Exploitatie en toelichting  
Het resultaat over het kalenderjaar 2019 bedraagt € 431.130 positief, terwijl er een negatief resultaat 
van € 246.350 was begroot. Ten opzichte van het jaar 2018 is het resultaat € 768.260 verbeterd.  
Hierna wordt ingegaan op de verschillen en worden deze verklaard: 
 

 
 
 
 
Exploitatie 2019 versus exploitatie 2018 

Ten opzichte van het vorige kalenderjaar zijn de volgende opvallende verschillen te benoemen: 

3.1* Rijksbijdragen OC&W 

De normatieve rijksbijdragen OCW zijn € 567.200 lager dan in 2018.  

De bekostiging van het kalenderjaar 2019 wordt bepaald door de leerlingenaantallen van 1 oktober 

2017, 1578 leerlingen en 1 oktober 2018, 1344 leerlingen. De bekostiging van het kalenderjaar 2018 

wordt bepaald door de leerlingenaantallen van 1 oktober 2016, 1780 leerlingen en 1 oktober 2017, 

1578 leerlingen. Gerekend over de kalenderjaren is er een leerlingendaling van 215 leerlingen 

Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil

2019 2019 Real/Begr 2019 2018 Real 19/Real 18

Baten

Rijksbijdragen OCW 8.851.680     8.415.920     435.760        9.418.880     567.200-        

Overige overheidsbijdragen en -subsidies -                  -                  -               10.640          10.640-          

Overige baten 563.640        419.600        144.040        521.260        42.380          

Totaal baten 9.415.320     8.835.520     579.800        9.950.780     535.460-        

Lasten

Personeelslasten 7.399.720     7.456.300     -56.580         8.501.620     1.101.900-     

Afschrijvingen 198.660        190.080        8.580            221.390        22.730-          

Huisvestingslasten 744.520        747.210        -2.690           831.380        86.860-          

Overige lasten 640.080        687.780        -47.700         732.630        92.550-          

Totaal lasten 8.982.980     9.081.370     -98.390         10.287.020   1.304.040-     

Saldo baten en lasten 432.340        245.850-        678.190        336.240-        768.580        

Financiële baten en lasten 1.210-           500-              -710             890-              -320             

Totaal resultaat voor res.verdeling 431.130        246.350-        677.480        337.130-        768.260        

Vormen bestemmingsreserve 260.000        -                   260.000        -                   260.000        

T.l.v. bestemmingreserve 13.990          13.990          -               65.140          -51.150         

T.l.v. / t.b.v algemene reserve 185.120        232.360-        417.480        271.990-        457.110        
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geweest. Uitgaande van een gemiddelde bekostiging van € 5.000 per leerling is dit een daling van de 

rijksbijdragen van ca. € 1.075.000.  

In 2018 is de Drienermarke gesloten en is de Timp gefuseerd met ’t Schöppert. In het schooljaar 
2018-2019 zijn de leerlingen van ’t Heem verhuisd naar IKC de Es (voorheen AMG Schmidtschool). 
Door de sluiting en het fuseren van locaties worden minder rijksbijdragen ontvangen.  
In 2018 zijn er extra gelden ontvangen i.v.m. de nieuwe cao. Ook in 2019 is rekening gehouden met 
een nieuwe cao, hiervoor is ca. 2% bekostiging extra ontvangen.   
 

Vanuit het samenwerkingsverband is ca. € 125.000 minder ontvangen in 2019 dan in 2018. De 

bijdrage is gedaald doordat er minder leerlingen zijn en doordat de bijdrage aan het 

samenwerkingsverband voor verwijzingen van leerlingen naar het speciaal (basis) onderwijs hoger is 

geworden. Daarnaast worden de bijdragen voor zware zorg verevend (landelijk beleid) en wordt 

jaarlijks minder ontvangen. 

3.2 Overige overheidsbijdragen   

De gemeentelijke baten (overige overheidsbijdragen) waren in 2018 € 10.640 hoger. Dit betrof het 

project verlengde tijd. In 2019 heeft Primato geen gebruik gemaakt van dit traject.  

3.5 Overige baten 

De overige baten zijn € 42.380 lager dan in 2018. De detacheringsbaten zijn € 133.000 hoger, de 

overige baten zijn € 95.000 lager. Dit komt doordat er niet langer gelden worden ontvangen voor het 

project gedragsaanpak en er worden minder orthopedagogen uitgeleend aan andere besturen.   

4.1 Personele lasten 

De personele lasten bestaan uit de lonen en salarissen (incl. uitkeringen vervangingsfonds) en de 

overige personele lasten. De personele lasten zijn € 1.101.900 lager uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt 

door € 931.000 lagere lonen en salarissen en € 170.000 lagere overige personele lasten.  

Lonen en salarissen 

De loonkosten zijn € 930.000 lager uitgevallen dan in 2018. In 2018 waren er gemiddeld ca.111 fte in 

dienst bij Primato tegenover 94 fte in 2019. Dit is 17 fte minder, uitgaande van een gemiddelde 

personeelslast van € 70.000 per fte geeft dit € 1.190.000 lagere kosten.   

Overige personele lasten 

Met betrekking tot de kosten personeel niet in loondienst, P&A, nascholing en Arbo kosten is ca.          

€ 170.000 minder uitgegeven dan in 2018.  

Aan loonkosten derden is € 145.000 meer uitgegeven dan in 2018.  

In 2018 was de verwachte malus € 60.000. Uiteindelijk is deze vastgesteld op € 30.000, een voordeel 

van € 30.000 dus, deze is geboekt in de cijfers van 2019. Gezien het lage ziekteverzuim hoeft er over 

2019 geen malus betaald te worden. Een malus wordt opgelegd door het vervangingsfonds o.b.v. het 

ziekteverzuim. Of een bonus of een malus ontvangen wordt, heeft te maken met de verhouding tussen 

de premie vervangingsfonds die over het kalenderjaar is betaald en de vergoeding voor vervanging 

die over dat kalenderjaar wordt ontvangen.  

Aan scholing en professionalisering is € 17.000 minder uitgegeven dan in 2018, p&a kostte € 35.000 

minder o.a. door minder kosten voor begeleiding bij het actieplan en de arbokosten waren € 17.000 

lager met name doordat er minder langdurig zieken waren en daardoor minder 2e spoortrajecten 

ingezet moesten worden.  

In 2018 heeft Primato € 165.000 wachtgelduitkeringen terug moeten betalen, in 2019 € 6.000.  
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4.2 Afschrijvingen 

De afschrijvingen over 2019 vallen € 22.730 lager uit dan in 2018. Dit wordt met name veroorzaakt 

doordat er i.v.m. de beperkte liquiditeit minder geïnvesteerd wordt.    

4.3 Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn in 2019 € 86.860 lager dan in 2018. Dit komt doordat enkele locaties 

gesloten zijn in 2018.  

4.4 Overige lasten 

De overige lasten zijn in 2019 € 92.550 lager dan in 2018. De kosten voor ICT zijn ca. € 50.000 lager 

dan in 2018, dit komt met name door de sluiting/fusie van drie scholen medio augustus 2018. Verder 

zijn de overige beheerslasten € 15.000 lager dan in 2018 en de juridische kosten € 8.000 lager. De 

overige beheerslasten zijn lager doordat in 2018 een eenmalige fee betaald moest worden aan de 

Onderwijs Inkoop Groep voor gerealiseerde besparingen.   

5.1 5.2 Financiële baten en lasten 

Gezien het geringe saldo van de liquiditeit  en de lage stand van de rente waren er geen rentebaten. 
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Exploitatie 2019 versus begroting 2019 

Resultaat begroting 2019    -246.350  

Baten  

Extra baten indexatie 18-19 en 19-20     180.000  

Extra baten uitkering december t.b.v. cao uitbetaling februari 2020     133.000  

Extra subsidie onderwijsachterstandenbeleid door wijziging regelgeving       18.000  

Extra studieverlof en subsidie leraren ontwikkelfonds       45.000  

Schakelklassen (door mutatie in personeel)       10.000  

Extra bijdragen samenwerkingsverband (te laag begroot)       50.000  

Extra verhuurbaten       10.000  

Extra detacheringsbaten (er was tot en met juli begroot, augustus t/m december was 
niet begroot, uitgangspunt was terugkeer bij Primato en geen inzet tijdelijk 
personeel) 

    132.000  

Personele lasten  

Malus 2019, er was € 75.000 begroot, Primato verwacht een bonus, bonus is niet 
opgenomen in de baten 2019. 

      75.000  

Malus 2018, was te hoog ingeschat       30.000  

Kosten ziektepool 55% i.p.v. 25% en wijziging in inzet       95.000  

Lagere kosten nascholing en professionalisering       55.000  

Lagere arbokosten       45.000  

Lagere loonkosten door minder ziekteverzuim     290.000  

Hogere loonkosten door extra groepen     -125.000  

Mutatie voorziening jubilea niet begroot      -20.000  

Extra personele inzet werkdrukmidddelen      -35.000  

Extra kosten interimdirecteur Europaschool door langere inzet      -25.000  

Extra kosten verrekening uitkeringen      -10.000  

Extra kosten tijdelijke aanstellingen (ter vervanging gedetacheerd personeel)     -100.000  

Afschrijvingslasten, huisvestingslasten en overige lasten  

Hogere afschrijvingen, door hogere investeringen dan begroot       -8.500  

Lagere huisvestingslasten, energiekosten € 14.000 lager dan begroot, huurkosten € 
10.000 hoger (Oldenzaalsestraat langer gehuurd dan begroot), verder afronding 

       2.500  

Lagere overige lasten, overige beheerslasten € 15.000 lager dan begroot, juridische 
kosten € 15.000 lager dan begroot, ict kosten € 12.000 lager dan begroot 

      45.000  

Afronding       31.830  

Verschil realisatie 2019 en begroting 2019     677.480  

 

Het resultaat over 2019 is € 677.480 hoger uitgevallen dan begroot.  

Ten opzichte van het vorige kalenderjaar zijn de volgende opvallende verschillen te benoemen: 

3.1 Rijksbijdragen OC&W 

De normatieve rijksbijdragen OCW zijn € 435.760 hoger dan begroot.  

De bekostiging over 2018-2019 en 2019-2020 valt door indexaties € 180.000 hoger uit. Daarnaast is 

er in december 2019 € 133.000 extra bekostiging ontvangen zodat de nieuwe cao bekostigd kan 

worden. In februari 2020 kan van dit geld een deel van de extra uitkering betaald worden. Verder is 

zijn er extra baten ontvangen voor onderwijsachterstandenbeleid, € 18.000, € 10.000 extra baten voor 

de schakelklassen i.v.m. een mutatie in personeel, € 45.000 extra baten i.v.m lerarenbeurs/Leraren 

Ontwikkelfonds en € 50.000 extra bijdragen van het samenwerkingsverband. De bijdrage van het 

samenwerkingsverband was te laag begroot.  
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3.2 Overige overheidsbijdragen   

- 

3.5 Overige baten 

De overige baten zijn € 144.040 hoger dan begroot. Dit komt met name door € 10.000 meer 

verhuurbaten en € 132.000 hogere detacheringsbaten. De detacheringen waren begroot tot en met juli 

2019. Tijdens de formatie voor 2019-2020 zijn een aantal detacheringen verlengd, dit wordt vanuit het 

voorzichtigheidsprincipe niet begroot.   

4.1 Personele lasten 

De personele lasten bestaan uit de lonen en salarissen (incl. uitkeringen vervangingsfonds) en de 

overige personele lasten. De personele lasten zijn € 56.580 lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt 

veroorzaakt door € 7.260 hogere lonen en salarissen en € 63.840 lagere overige personele lasten.  

Lonen en salarissen 

De lonen zijn € 7.260 hoger dan begroot. Het is lastig om dit verschil te verklaren doordat er veel 

mutaties zijn geweest die niet voorzien waren. Zo zijn er een aantal verschuivingen geweest tussen 

personeel in dienst en loonkosten derden en zijn er na juli 2019 weer een aantal fte gedetacheerd 

naar andere besturen.  

In 2018 zijn 111 fte uitbetaald inclusief ziektevervanging, in 2019 94 fte. Eind 2019 waren er 88 fte in 

dienst bij Primato, eind 2018 106 fte. Voor het schooljaar 19-20 was 84 fte begroot (excl 

detacheringen).  

Door het lage ziekteverzuim zijn minder loonkosten gemaakt dan begroot, ca. € 290.000. Voor de 

personeelsformatie 2019-2020 zijn 4 extra groepen ingezet t.o.v. de begroting, de kosten hiervan zijn 

ca. € 125.000, daarnaast is extra personeel ingezet op de werkdrukmiddelen de kosten hiervan zijn 

ca. € 35.000 en de interim-directeur op de Europaschool is langer ingezet dan begroot, extra kosten 

waren € 25.000. Verder zijn, doordat er wederom personeelsleden gedetacheerd zijn, extra tijdelijke 

aanstellingen verstrekt, de kosten hiervan zijn ca. € 100.000. Verder zijn de kosten van de 

vervangingspool lager uitgevallen dan begroot, in de begroting was rekening gehouden met een inzet 

van 25% (dit was aan de voorzichtige kant), de feitelijke inzet voor 2019 was ca. 55%, hierdoor is er 

een meevaller van € 95.000. 

Overige personele lasten 

De overige personele lasten zijn € 63.840 lager dan begroot.  

De loonkosten derden zijn € 145.000 hoger dan begroot. Dit komt met name doordat de 

orthopedagogen worden ingehuurd via andere besturen en doordat op 1 augustus 2 interim 

bestuurders zijn gestart. Eerder vielen deze aanstellingen onder de lonen en salarissen en deze 

kosten waren ook begroot onder de lonen en salarissen. De loonkosten van de bestuurders zijn 

gerealiseerd conform begroting.  

Voor de malus van het vervangingsfonds was € 75.000 begroot, door het lage ziekteverzuim zal er 

geen malus volgen. Daarnaast was de malus over 2018 verkeerd ingeschat, een meevallen van  

€ 30.000. 

 

Verder is er € 55.000 minder uitgegeven aan scholing (scholen zetten de € 500 per fte niet optimaal 

in) en € 45.000 minder aan arbokosten doordat het ziekteverzuim lager was.  

4.2 Afschrijvingen 

De afschrijvingen over 2019 vallen € 8.580 hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door 

investeringen die niet begroot waren.  
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4.3 Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn in 2019 € 2.690 lager uitgevallen dan begroot. De huurkosten zijn ca.  

€ 10.000 hoger dan begroot doordat de verhuizing van het bestuurskantoor was uitgesteld. De 

energielasten zijn € 14.000 lager dan begroot, de schoonmaakkosten zijn € 7.000 hoger uitgevallen 

doordat een zomerschoonmaak niet begroot was.    

 

4.4 Overige lasten 

De overige lasten zijn in 2019 € 47.700 lager uitgevallen dan begroot. Dit komt met name door          

lagere kosten voor juridische ondersteuning ad € 15.000 en € 15.000 lagere kosten voor juridische 

ondersteuning. Daarnaast is er € 10.000 minder uitgegeven aan ICT-licenties dan begroot.  

 

5.1 5.2 Financiële baten en lasten 

Gezien het geringe saldo van de liquiditeit waren er geen rentebaten, deze waren ook niet begroot. 

 

7.6 Begroting 2020 
 

 

Het begrote geconsolideerde exploitatieresultaat van Stichting Scholengroep Primato is voor het 
kalenderjaar 2020 € 257.090 negatief. De Raad van Toezicht heeft akkoord gegeven op de begroting 
voor 2020. 
  
Voor de jaren 2021-2023 worden ook negatieve resultaten verwacht.  
Primato is momenteel in gesprek met de Dr. Schaepmanstichting om de stichtingen samen te voegen 
omdat op lange termijn de kwaliteit van onderwijs van Primato niet gewaarborgd kan worden. Een deel 
van de scholen van Primato zijn te klein van omvang en de liquiditeit is onvoldoende om de nodige 
investeringen te doen.  
 

 

Begroting

Baten

(Rijks)bijdragen OC&W    7.886.341 

Overige overheidsbijdragen               -   

Overige baten       274.474 

Totaal baten    8.160.815 

Lasten

Personele lasten    6.961.291 

Afschrijvingen       186.939 

Huisvestingslasten       640.175 

Overige instellingslasten       628.125 

Totaal lasten    8.416.530 

Saldo baten minus lasten      -255.715 

Saldo financiële baten en lasten         -1.375 

Saldo exploitatie      -257.090 

Exploitatiebegroting 2020
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A8 Continuïteitsparagraaf 
 

8.1 Algemeen 
In de brief van 20 december 2013 geeft de minister van OC&W aan dat de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs (RJO) is uitgebreid met een voorschrift dat voorziet in de opname in het jaarverslag van de 

zogeheten Continuïteitsparagraaf.  

De Stichting onderkent het belang van het structureel inbedden hiervan in onze PDCA-cyclus.  

8.2 Kengetallen 

 

 
 

     

De jaren 2020 tot en met 2023 betreffen geprognosticeerde aantallen die door de schooldirecteuren en 

aan de hand van gemeenteprognoses zijn opgesteld en als uitgangspunt dienen voor de te ontvangen 

gelden vanuit het Rijk in de meerjarenbegroting.  

Ten aanzien van de personele bezetting is Stichting Primato zich bewust van de krimp in het 

leerlingenaantal en dus zal het personeelsbestand ook moeten krimpen. De Raad van Toezicht heeft in 

november 2019 met de begroting 2020 ingestemd.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020* 2021* 2022* 2023*

Personele bezetting

- Directie 3,96 4,20 4,20 4,20 4,20

- OP 82,12 74,12 70,76 67,32 64,98

- OOP 7,60 5,60 2,41 2,16 1,94

Totaal 93,68 83,92 77,37 73,68 71,12

Leerlingentelling per 1 oktober 1.277 1.226 1.151 1.129 1.098

* Prognoses
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8.3 Meerjarenbegroting 
 

 

 

Balans

Activa 2019 2020* 2021* 2022* 2023*

Vaste activa

- Materiële vaste activa 737.820       611.448       441.636       308.653       216.739       

Totaal vaste activa 737.820      611.448      441.636      308.653      216.739      

Vlottende activa

- Vorderingen 676.890       637.670       624.800       613.340       605.170       

- Liquide middelen 479.990       149.332       23.803         (75.896)        (158.206)     

Totaal vlottende activa 1.156.880   787.002      648.603      537.444      446.964      

Totaal activa 1.894.700   1.398.450   1.090.239   846.097      663.703      

-                    

Passiva

Eigen vermogen (na resultaatbestemming)

- Algemene reserve 215.880       231.790       (125.111)     (441.743)     (743.647)     

- Bestemmingsreserve publiek 338.110       65.110         52.110         39.110         26.110         

Totaal eigen vermogen 553.990      296.900      (73.001)       (402.633)     (717.537)     

Voorzieningen

- Personeelsvoorzieningen 68.250         61.150         56.380         53.690         51.820         

- Overige voorzieningen 258.100       78.100         171.100       278.100       423.100       

Totaal voorzieningen 326.350      139.250      227.480      331.790      474.920      

Kortlopende schulden

- Crediteuren 147.500       135.110       135.210       131.410       131.200       

- Belastingen en premies soc.verz. 288.890       258.820       238.630       227.250       219.360       

- Schulden terzake pensioenen 92.270         82.670         76.220         72.580         70.060         

- Overige kortlopende schulden 94.220         94.220         94.220         94.220         94.220         

- Overlopende passiva 391.480       391.480       391.480       391.480       391.480       

Totaal kortlopende schulden 1.014.360   962.300      935.760      916.940      906.320      

Totaal passiva 1.894.700   1.398.450   1.090.239   846.097      663.703      

     
De belangrijkste ontwikkelingen lichten wij hieronder toe. 
 
De ontwikkeling van de materiële vaste activa is gebaseerd op de voorgenomen investeringen alsmede 
de daaruit voortvloeiende afschrijvingslasten zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2020-2023. Er  
zijn nauwelijks investeringen begroot gezien de nauwelijks aanwezige liquiditeit. Dit is geen wenselijk  
scenario, de onderwijskwaliteit komt in dit scenario onder druk te staan.  
 
De vorderingen zullen naar verwachting de komende jaren een redelijk constant beeld vertonen, deze dalen 
iets door de dalende leerlingenaantallen. Het grootste bedrag van de vorderingen is jaarlijks het gevolg  
van het betaalritme van het Ministerie OCW dat niet evenredig met het baten- en lastenstelsel loopt. 
 
  

   



 Jaarverslag 2019                          30 

 

 

*prognose 

Hieronder lichten wij de belangrijkste ontwikkelingen toe. Het resultaat over 2020 zal naar verwachting 

€ 257.090 negatief bedragen (zie ook paragraaf 7.6).   

Deze begroting is de begroting die in november 2019 is opgesteld. Bij bovenstaande cijfers is geen 

rekening gehouden met de extra uitkering in februari 2020 en een loonsverhoging van 4,5% vanaf 

januari 2020. In de begroting 2020-2023 is rekening gehouden met een loonsverhoging van 2%.  

De te verwachten leerling daling is in de meerjarenbegroting verwerkt en zorgt voor een daling van de 

hieraan gekoppelde lumpsum. In bovenstaande cijfers is rekening gehouden met een leerlingenaantal 

van 1226 leerlingen per 1-10-2020.  De lerarenformatie dient derhalve ook te worden aangepast aan de 

afname van het leerlingenaanbod. 

Hiervoor is in de personeelslasten vanaf 2019 jaarlijks een afname van personeel verwerkt (zie tabel 

8.2 kengetallen), wat kan worden gerechtvaardigd door het natuurlijk verloop o.a. als gevolg van 

pensionering. Het meerjareninvesteringsplan van Primato is ook opgenomen in de meerjarenbegroting 

Raming van baten en lasten

Baten 2019 2020* 2021* 2022* 2023*

Rijksbijdragen 8.851.680   7.886.341   7.569.548   7.287.478   7.086.517   

Overige baten 563.640       274.474       105.489       105.489       105.489       

Totale baten 9.415.320   8.160.815   7.675.037   7.392.967   7.192.006   

Lasten

Personeelslasten 7.399.720   6.961.291   6.598.794   6.349.441   6.177.821   

Afschrijvingen 198.660       186.939       175.569       138.233       96.164         

Huisvestingslasten 744.520       640.175       640.175       640.175       640.175       

Overige lasten 640.080       628.125       629.025       593.375       591.375       

Totaal lasten 8.982.980   8.416.530   8.043.563   7.721.224   7.505.535   

Saldo baten en lasten 432.340       (255.715)     (368.526)     (328.257)     (313.529)     

Saldo financiële bedrijfsvoering (1.210)          (1.375)          (1.375)          (1.375)          (1.375)          

Totaal resultaat 431.130      (257.090)     (369.901)     (329.632)     (314.904)     

 
 
De mutaties van het eigen vermogen in de komende jaren zijn het gevolg van de hierna gepresenteerde  
meerjaren exploitatieresultaten. 
De voorziening groot onderhoud muteert als gevolg van de voorgenomen dotaties alsmede de te verwachten 
uitgaven zoals blijkt uit de meerjarenonderhoudsplannen.  
De voorziening jubilea daalt de komende jaren doordat er minder personeel in dienst zal zijn.  
 
Bij de overige kortlopende schulden zijn op dit moment geen noemenswaardige mutaties te verwachten.  
Dit alles zal vervolgens leiden tot het voorgaande verloop van de post liquide middelen. Deze fungeert 
namelijk als sluitpost. In de liquide middelen is niet meegenomen dat er in februari 2020 € 260.000 extra 
lonen uitbetaald moeten worden n.a.v. de nieuwe cao. Op het moment van het opstellen van de meerjaren- 
begroting was dit nog niet bekend.  
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en leidt tot een daling van de afschrijvingen. Gezien de liquiditeitspositie zijn alleen noodzakelijke 

onvermijdbare investeringen opgenomen. 

De huisvestingslasten zijn gelijkblijvend begroot. In de begroting voor 2020 en verder zijn nog geen 

maatregelen opgenomen zoals fusie of sluiting van scholen. Gezien het feit dat inmiddels 2 scholen 

onder de opheffingsnorm opereren ligt een sluiting of fusie wel voor de hand.  

De overige lasten dalen door de leerlingenkrimp en verdere bezuinigingen.  

In de meerjarenbegroting is te zien aan de aanhoudende verliezen dat Primato het zelfstandig niet redt 

om een positieve begroting te presenteren. In de balans zien we het saldo van de liquide middelen ook 

steeds verder dalen. O.a. om deze reden is het noodzakelijk om de samenwerking met een ander 

bestuur aan te gaan, Primato ziet als zelfstandig bestuur geen toekomst op termijn. Verder is het 

gesprek aangegaan met het samenwerkingsverband om te bekijken hoe de lasten van de 

doorverwijzingen naar het SO/SBO verminderd kunnen worden. Hieruit is een overeenstemming 

gekomen waardoor in de komende vijf jaren € 1.900.000 anders verrekend gaan worden en niet ten 

laste van het toekomstig bevoegd gezag worden gebracht. Mede daarom is dat niet verwerkt in 

bovengenoemde cijfers.   

In 2019 is verder gewerkt aan de plannen om samen te gaan werken met de Dr. Schaepmanstichting 

in Hengelo. De intentie is om de beide organisaties samen te voegen. Hierbij is ook de gemeente 

Hengelo betrokken, tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan.  

Met de voorgenomen bestuurlijke overdracht willen de besturen van de Stichting Scholengroep 

Primato (openbaar) en de katholieke Dr. Schaepmanstichting inspelen op de krimp en zich 

voorbereiden op de toekomst.  

De fusie moet voor 1 augustus 2020 haar beslag krijgen. De nieuwe stichting trekt vier jaar uit om de 

samenwerking vorm te geven. Doel is onder andere om efficiënt gebruik te maken van de gebouwen 

en te komen tot een goede spreiding van de scholen over de stad. In verband met achterstallig 

onderhoud, frictiekosten, advieskosten, investeringen in leermiddelen en ICT, zal de gemeente ca.  

€ 3.100.000 bijdragen. Al eerder stelde de gemeente Hengelo ruim 8 ton beschikbaar. In december 

2019 is hierover een raadsbesluit genomen. In het bedrag is tevens opgenomen het aflossen van de 

schuldpositie welke Primato ten tijde van de feitelijke overdracht zal hebben. 

De beide Raden van Toezicht hebben tijdens de gezamenlijke vergadering d.d. 13 november 

ingestemd met het plan van aanpak overdracht en samenvoeging van Primato aan Schaepman. De 

besluitvorming zal plaatsvinden aan de hand van een beslisdocument (vergelijkbaar met de Fusie 

Effect Rapportage) en naar verwachting rond april/mei 2020 afgerond kunnen worden. Daartoe wordt 

de bestuurlijke grondslag van de Dr. Schaepmanstichting omgevormd zodat zij ook het bevoegd 

gezag kan uitoefenen over openbare en samenwerkingsscholen. Bovendien zal de Gemeente 

Hengelo in een convenant vastleggen op welke wijze de borging van de openbare grondslag plaats 

zal vinden. 

Met vertegenwoordigers van de Dienst Rekenschap van de Inspectie van het Onderwijs worden 

(periodiek) voortgangsgesprekken gevoerd, recentelijk d.d. 25 november 2019. Hiervan wordt evenals 

vorig jaar een rapport opgesteld en gepubliceerd (naar verwachting februari 2020) op de site van de 

inspectie. 

Met betrekking tot de ontwikkeling van de financiële kengetallen onderkent het schoolbestuur 

nadrukkelijk dat op termijn de zelfstandigheid moet worden opgeheven. De al geïncasseerde 

leerlingendaling in combinatie met de daling in de komende jaren, levert onvoldoende mogelijkheden 

op om op eigen kracht onder meer de liquiditeitsposities weer op acceptabel niveau te brengen. In de 

conceptbegroting 2020 is een liquiditeitsplanning opgenomen, daaruit is af te lezen dat het 

schoolbestuur in de komende 15 maanden aan al haar betalingsverplichtingen kan voldoen.  
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Gebeurtenis(sen) na balansdatum 
 
Hoewel de coronacrisis diepgaande impact heeft op het onderwijs, verwachten wij geen verhoogde 
risico’s ten aanzien van de continuïteit van de stichting. 
Daarnaast verwachten wij geen significante bijstelling van de toekomstige exploitaties. 
De belangrijkste risico’s voor de organisatie betreffen de gezondheid van de leerlingen en het 
personeelsbestand en de kwaliteit van het onderwijs. 
Wij verwachten dat de coronacrisis invloed heeft op het ziekteverzuim en de benodigde investeringen 
in het digitaliseren van de lesmethodes. Deze risico’s zijn vooralsnog echter niet te kwantificeren in 
financiële zin.        
  
 

 

A9 Treasury en risicomanagement 
 

9.1 Treasury 
Het bestuur van Primato heeft een rekening-courant bij de Rabobank.  
 
Sinds 1 juli 2013 is Primato overgegaan op “Schatkistbankieren”. Voornamelijk vanwege het risico van 
een negatief banksaldo. Eén van de voorwaarden daarvan is dat er geen overige (spaar) rekeningen 
gebruikt mogen worden. Zolang Primato gebruik maakt van het “Schatkistbankieren” is er geen sprake 
van “beleggen en belenen”.   
 
Schatkistbankieren houdt in dat instellingen hun publieke middelen risico-arm aanhouden in de 
schatkist. Schatkistbankieren leidt tot risicoreductie omdat publieke middelen niet langer worden 
uitgezet in de markt. 
 
Primato doet mee op grond van artikel 45, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001. De 
onderwijsinstelling houdt haar liquide middelen, voor zover deze samenhangen met de door haar te 
vervullen publieke taak, aan in de door de Staat te beheren schatkist. 
Het aanhouden van de publieke middelen in de schatkist kan plaatsvinden in de vorm 
van een rekening-courant of deposito. De Staat heeft op naam van de Instelling een rekening-courant 
geopend, die gekoppeld is aan één of meerdere bankrekeningen van de onderwijsinstelling. 
 
In 2017 is een treasurystatuut vastgesteld. Hierin is het beleid opgenomen dat Primato zal voeren in 
het geval er geen gebruik wordt gemaakt van schatkistbankieren.  
 
Hierbij moet dan worden voldaan aan de kaders van de Regeling van de Minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016, nr. WJZ/800938 (6670), houdende regels voor 

onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van 

verbintenissen voor financiële derivaten (Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016). 

Beleggen en lenen mag alleen risicomijdend plaatsvinden; d.w.z. dat de liquide middelen zodanig 

beheerd dienen te worden dat de uitgezette hoofdsom gegarandeerd blijft. Bij het uitzetten van alle 

overtollige middelen wordt gehandeld overeenkomstig de in deze regeling gestelde verplichtingen.  

De algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn: 

 

 het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen 

acceptabele condities; 

 het minimaliseren van de kosten van het verkrijgen van financiële middelen; 

 het optimaliseren van het rendement van eventuele tijdelijk overtollige liquide financiële 

middelen; 

 het beheersen van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen zijn 

verbonden; 

 het registreren van transacties in de administratie;   
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 een goede interne en externe informatievoorziening over de uitvoering van het treasurybeleid; 

 het nakomen van wettelijke verplichtingen inzake bovenstaande. 

 

 
 
 
Rapportage risicobeheersingssysteem 
 
Risico’s worden gezien als die factoren die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen. 
Primato is zich bewust van verschillende risico’s en is er mee bezig om deze risico’s te beheersen of 
te verkleinen. In het proces van de overdracht van Primato naar de Dr. Schaepmanstichting hebben 
deze risico’s een belangrijke rol gespeeld.  

 Huisvestingssituatie in relatie tot leerlingenaantal ontwikkeling en prognose; er ontstaat steeds 
meer leegstand maar kosten verminderen niet in verhouding tot de lagere inkomsten. 
Beheersingsmaatregel: na de overdracht van het bevoegd gezag aan Schaepman, worden de 
meeste scholen van Primato (6 stuks) samengevoegd met scholen van Schaepman. Daarbij 
wordt de leegstand goeddeels weggewerkt. 

 Leerlingenkrimp; er zijn minder leerlingen in Hengelo maar Primato verliest ook marktaandeel. 
Daardoor is het ook moeilijk om goede prognoses op te stellen van de leerlingenaantallen.  
Beheersingsmaatregel: de al genoemde overdracht en samenvoeging zal ook gepaard gaan 
met het reduceren van het aantal locaties. Hierdoor wordt het voorzieningenniveau in balans 
gebracht met het aantal leerlingen. 

 Onderwijskwaliteit; interne audits hebben uitgewezen dat er op verschillende scholen 
aandachtspunten zijn m.b.t. de kwaliteit van onderwijs. 
Beheersingsmaatregel: gedurende het schooljaar worden drie keer ‘kwaliteitsgesprekken’  
gevoerd tussen het schoolbestuur bijgestaan door de kwaliteitszorgmedewerker en de 
schooldirecteur en de Intern Begeleider van de betreffende school. Tijdens deze gesprekken 
ligt de focus op het versterken van de systematische en planmatige aanpak, realisatie en 
evaluatie van het onderwijsleerproces op de gehele school (doorgaande lijn). 

 Gesprekkencyclus voor personeel, hieraan is niet altijd aandacht gegeven.  
Beheersingsmaatregel: in het komende schooljaar zal vanuit de nieuwe organisatie de 
gesprekkencyclus worden geintensiveerd. Hiertoe wordt een digitaal instrument gebruikt. 

 Verouderde activa door relatief lage investeringen afgelopen jaren. Met name op het gebied 
van meubilair en ICT is een inhaalslag nodig.  
Beheersingsmaatregel: er is een eerste scan gemaakt van de urgente investeringen en 
onderhoudsprojecten. De rapportage is inmiddels besproken in de Raad van Toezicht en 
wordt betrokken bij de implementatie activiteiten behorende bij de overdracht en 
samenvoegingen. Vwb ICT is er via Kennisnet een extern advies ingewonnen m.b.t. de ict-
architectuur en de bijbehorende ict-beheerorganisatie. Bovendien heeft de gemeente Hengelo 
een financieel budget beschikbaar gesteld t.b.v. de noodzakelijke / urgente investeringen 
behorende bij de overdracht en samenvoegingen. 

 Verouderde meerjarenonderhoudsplannen (2008). 
Beheersingsmaatregel: na overdracht en samenvoegingen zal mede in het kader van het 
opstellen van het gemeentelijke Integraal Huisvestingsplan een geactualiseerd meerjarig 
onderhoudsplan worden geformuleerd. Hierin zal met name de verduurzaming van het 
gebouwen bestand een belangrijke plaats innemen. 

 Beperkte liquiditeitspositie 
Beheersingsmaatregel: het bevoegd gezag van Primato heeft onderkend dat zelfstandig 
voortbestaan niet tot de mogelijkheden behoort en heeft vervolgens in nauwe samenwerking 
met Schaepman en de Gemeente Hengelo een plan opgesteld gericht op overdracht bevoegd 
gezag aan Schaepman geflankeerd door een substantiele financiele budget van de gemeente 
Hengelo. 

 Door de beperkte financiële ruimte is er geen ruimte om tegenvallers te begroten.  
Beheersingsmaatregel: per kwartaal een financiele rapportage opstellen, voorzien van een 
update m.b.t. de liquiditeitsprognose en forecast. 
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Deze risico’s hebben de aandacht van de diverse geledingen. Door de overdracht van Stichting 

Scholengroep Primato naar de Dr. Schaepmanstichting zal een deel van het effect van deze risico’s 

verminderd worden. De gemeente Hengelo zal o.a. een bijdrage doen zodat bijv. de verouderde activa 

vervangen kunnen worden. Na de overdracht zullen er ook nieuwe meerjarenonderhoudsplannen 

opgesteld worden.  

 

 

 

A10 Verslag Raad van Toezicht  
 
 
Samenstelling  
Omvang en samenstelling  
Per 5 juli 2017 is de huidige Raad van Toezicht in functie.    
  
Binnen de Raad van Toezicht zijn de volgende functies onderscheiden:  

 Voorzitter  

 Vice-voorzitter  

 Lid  
  
Leden van de Raad van Toezicht en rooster van aftreden  
  

Naam   Functie   Datum van 
aantreden   

Jaar van aftreden   

Dhr. G.J.C. van de Steeg  Voorzitter   5-7-2017  4-7-2021  

Dhr. L.A. Schmid  Lid  5-7-2017  4-7-2021  

B.H.J.T. Muijsenberg   Vice-voorzitter  5-7-2017  4-7-2021  

Mevr. M. Morsink  Lid  5-7-2017  4-7-2021  

  
Zwangerschapsvervaning 

Gedurende het zwangerschapsverlof van mevr. M. Morsink hebben wij een tijdelijke uitbreiding van de 
raad gehad, in de persoon van de heer Lex Hilbers. Van februari t/m eind juni 2019 heeft hij haar 
waargenomen. We zijn hem hiervoor zeer erkentelijk, hij heeft in deze hectische periode ons 
bijgestaan met zijn expertise en goede adviezen. Na bevallen te zijn van een preachtige dochter heeft 
Mevrouw M. Morsink haar rol weer op gepakt, 
  
Honorering  
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van € 7.200 (voorzitter) of € 4.800 
(overige leden) op jaarbasis.   
 
Visie op toezicht   
De Raad van Toezicht en het  bestuur hebben de taken en bevoegdheden uitgeoefend conform de 
statuten van de Stichting en zoals die zijn uitgewerkt in het managementstatuut.   
 
Toezicht  
De raad van Toezicht en het bestuur hanteren de “Code Goed Bestuur van de PO-raad”.   
Er is in het verslagjaar geen rechtsreeks contact geweest tussen de Raad van Toezicht en de 
inspectie van het Onderwijs. De gesprekken zijn gevoerd door het college van bestuur mede namens 
de Raad van Toezicht.  
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Accountant  
De Raad van Toezicht heeft Mazars aangewezen als accountant voor de controle van de jaarrekening 
2019. De accountant heeft zijn verklaring afgegeven en toegelicht tijdens de vergadering van de Raad 
van Toezicht d.d. 18 mei 2020.  
 
Inrichting van de rechtspersoon  
In 2017 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden i.v.m. de overgang van bestuur naar Raad van 
Toezicht.  De reglementen en de Code Goed Bestuur zijn ongewijzigd gebleven.  
  
Vergaderingen  
In het jaar 2019 heeft de Raad van Toezicht 10 keer met de voorzitter(s) van het College van Bestuur 
vergaderd en 3 maal is er een gezamenlijke vergadering met de Raad van Toezicht van de Dr. 
Schaepmanstichting geweest.  
 
Daarnaast is er veelvuldig overleg geweest met de gemeente Hengelo, ministerie OC &W, inspectie, 
directie Rekenschap, directeuren en GMR. 
 
Samenwerking 
Vanaf begin 2019 is met de Dr. Schaepmanstichting verder doorgesproken om tot een eventuele 
verdere samenwerking te komen. Deze gesprekken stonden onder de leiding van een externe 
procesbegeleider. Ook de gemeente Hengelo, de onderwijsinspectie en ministerie van OC&W zijn 
nauw betrokken. 
 
Besluitvorming over de toekomst  
Op 27 juni 2019 hebben de Raad van Toezicht van de Dr. Schaepmanstichting en Primato 
besloten om de eigen Stichting te hervormen tot één organisatie voor katholiek onderwijs, 
samenwerkingsscholen en openbaar onderwijs en over te gaan tot het uitwerken van deze 
plannen. Dit was de 1e formele stap, waar we als Raad van Toezicht erg blij mee zijn. Hiermee 
wordt de toekomst van openbaar primair onderwijs gewaarborgd. 
 
Het was een 1e stap en vele gesprekken zouden nog volgen, waarbij we ook nog geconfronteerd werden 

met het vertrek van de heer A.G. Lentfert als voorzitter van het College van Bestuur.  Hij was een 

voorvechter van de samenwerking en het samengaan en heeft zicht hier met hart en ziel voor ingezet. 

Voor de zomervakantie hebben we met elkaar afscheid genomen en ook hier willen we nogmaals onze 

dank uitspreken voor alles dat hij gedaan heeft. 

Na een uitgebreide zoektocht hebben we gelukkig 2 nieuwe bestuurders gevonden en met ingang van 

1 augustus 2019 vormen de heer H. Meuzelaer en de heer H. Wevers op interimbasis het College van 

Bestuur.   

Vanaf de zomervakantie hebben zij de draad opgepakt op de scholen met de directeuren en 
leerkrachten en daarnaast maakten ze onderdeel uit van de stuurgroep over het verder uitwerken van 
de samenwerking 
 
In december 2019 heeft de gemeenteraad van Hengelo akkoord gegeven op de plannen voor 
samengaan. En ondertussen zijn er verschillende gesprekken geweest met de GMR en inmiddels ook 
tussen de beide GMR’s. 
 
Financiën 
De verklaring bij de jaarrekening 2018 is pas begin 2020 afgegeven. De uiteindelijke jaarrekening was 
gelijk aan het concept dat reeds in het voorjaar 2019 met de accountant en de auditcommissie 
besproken was. Maar gezien alle onzekerheden en de nog niet formeel genomen besluiten m.b.t. de 
overdracht en samenvoegingen, kon er toen nog geen verklaring zonder continuïteitsvoorbehoud 
verstrekt worden. 
 
De begroting 2019-2022 wordt in eerste instantie niet goedgekeurd, de gepresenteerde tekorten zijn 
niet acceptabel. Na het opnemen van een taakstelling, 9 fte bezuinigen per augustus 2019, wordt 11 
februari 2019 ingestemd met de begroting 2019. De meerjarenbegroting wordt niet akkoord gegeven, 
omdat deze na het samengaan niet meer van toepassing is. 
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Onderwijskwaliteit 

Als laatste het punt over onderwijs en kwaliteit en dat is toch eigenlijk waar het met name over moet 
gaan. In 2019 is hier zeker veel aandacht voor geweest en iedereen op de scholen heeft zich hier voor 
meer dan 100% voor ingezet. Op onze agenda is het een vast punt, maar veel van de tijd werd in 
beslag genomen door alle andere punten. We zijn ervan overtuigd dat vanuit de nieuwe organisatie er 
juist weer meer tijd een aandacht komt voor het kind en het kwalitatief goede onderwijs waar iedereen 
recht op heeft. 
 
De RvT is op de hoogte gesteld van de audits die zijn uitgevoerd en de maatregelen die genomen zijn. 
Met name de kwaliteitsgesprekken (drie keer per schooljaar) vormen een goede basis om 
systematisch en duurzaam te werken aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs.  
  
 

Dhr. G.J.C. van de Steeg 
Voorzitter Raad van Toezicht 

April 2020 

 

 



Algemene gegevens

Bestuursnummer : 41814
Naam instelling : Stichting Scholengroep Primato

Adres : Brusselstraat 15
Postadres : Brusselstraat 15
Postcode : 7559 NN
Plaats : Hengelo
Telefoon : 074-2556950
E-mailadres : secretariaat@primatohengelo.nl

Website : www.primatohengelo.nl

Contactpersoon : de heer H. Wevers
de heer H. Meuzelaar

Telefoon : 074-2556950
E-mailadres : h.wevers@primatohengelo.nl

BRIN-nummer
15JC : Openbare Basisschool Anninkschool
15XP : Basisschool 't Schöppert
15ZP : Montessori IKC de Es
16BH : Daltonschool Hengelo Zuid
16IE : Openbare Basisschool De Piramide
23RX : Europaschool

A11  Instellingsgegevens
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Stichting Scholengroep Primato

Jaarrekening 2019



B  Jaarrekening 2019

B1 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. 
Met betrekking tot de ontwikkeling van de 
financiële kengetallen onderkent het 
schoolbestuur nadrukkelijk dat op termijn de 
zelfstandigheid moet worden opgeheven. De al 
geïncasseerde leerlingendaling in combinatie met 
de daling in de komende jaren, levert onvoldoende 
mogelijkheden op om op eigen kracht onder meer 
de liquiditeitsposities weer op acceptabel niveau te 
brengen. In de begroting 2020 is een 
liquiditeitsplanning opgenomen, daaruit is af te 
lezen dat het schoolbestuur in de komende 15 
maanden aan al haar betalingsverplichtingen kan 
voldoen.  
In 2019 is verder gewerkt aan de plannen om 
samen te gaan werken met de Dr. 
Schaepmanstichting in Hengelo. De intentie is om 
de beide organisaties samen te voegen. Hierbij is 
ook de gemeente Hengelo betrokken, tegelijkertijd 
wordt er gewerkt aan een nieuw Integraal 
Huisvestingsplan.  
 

 

 
 

 
Met de voorgenomen bestuurlijke overdracht 
willen de besturen van de Stichting Scholengroep 
Primato (openbaar) en de katholieke Dr. 
Schaepmanstichting inspelen op de krimp en zich 
voorbereiden op de toekomst. De fusie moet voor 
1 augustus 2020 worden afgerond. 

  
Activiteiten 
De Stichting Scholengroep Primato voert het 
bevoegd gezag over 6 scholen (8 locaties, 6 
Brinnummers) voor basisonderwijs. Deze scholen 
verzorgen het openbaar primair onderwijs in de 
gemeente Hengelo. Voor alle scholen is de 
openbare identiteit een leidend principe, verdere 
profilering ten aanzien van een specifiek 
onderwijsconcept is op schoolniveau aan de orde. 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers van 2018 zijn waar nodig, 
geherrubriceerd teneinde vergelijking met de 
cijfers van 2019 mogelijk te maken. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en 
van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 
 
Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen 
van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat de leiding van de instelling zich over  
verschillende zaken een oordeel vormt en dat de  
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen 
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de  
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten. 
 
 

Grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van 
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
verwachte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de  
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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 

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. 
 
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.  
 
Bestemmingsreserves 
Hieronder zijn opgenomen de reserves die bedoeld 
zijn voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de 
huidige beschikbare middelen gedekt moeten 
worden, waarbij om die reden door het bestuur 
een beperktere bestedingsmogelijkheid is 
aangebracht.  
 
Dit betreft: 
- de reserve eerste waardering ter dekking van de    
afschrijvingslasten van de schouw van de 
aanwezige materiële vaste activa voor invoering 
van de Lumpsum per 1 augustus 2006.  
- de reserve personele kosten ter dekking van de 
éénmalige uitkering van februari 2020. 
Het bestuur van de instelling heeft deze beperking 
aangebracht. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is 
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 
schatten. 
 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde van de uitgaven die 
naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 
vermeld. 
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In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste 
activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen 
voor de jaarverslaglegging is het voor 
onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018 en 
2019 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de 
voorziening groot onderhoud te bepalen op basis 
van het voorgenomen groot onderhoud gedurende 
de gehele planperiode van het groot onderhoud op 
het niveau van het onderwijspand gedeeld door 
het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat, 
voor zover deze methode reeds in 2017 werd 
toegepast en indien is gewaarborgd dat de 
voorziening groot onderhoud gedurende de 
planperiode niet op enig moment negatief wordt. 
Stichting Scholengroep Primato maakt van deze 
overgangsregeling gebruik. 
 
 
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 bepaald op basis van  
€ 780 per FTE per jaareinde. Betaalde bedragen 
inzake jubileum worden ten laste van deze 
voorziening gebracht. 
 
Onderhoudsvoorziening 
Deze voorziening wordt gevormd ter dekking van 
groot planmatig onderhoud. Dagelijks onderhoud 
wordt rechtstreeks ten laste van het 
exploitatieoverzicht gebracht. De 
meerjarenonderhoudsvoorziening is gevormd op 
basis van eigen dotaties en verminderd met 
uitgaven voor groot onderhoud. 
 
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 
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  
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waardering en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop deze betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de op de 
verslagperiode betrekking hebbende ontvangen 
en betaalde rente-ontvangsten en -uitgaven van 
uitgegeven en ontvangen leningen en overige 
kredietfaciliteiten. 
 
 

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen en vlottende effecten, met uitzondering 
van deposito’s met een looptijd langer dan drie 
maanden. 
 
Ontvangen en betaalde interest en ontvangen 
dividenden en winstbelastingen 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. 
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B2 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
1.2.2 Inventaris en apparatuur 529.070           594.760          
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 208.750           204.320          

1.2 Materiële vaste activa 737.820           799.080          

Totaal vaste activa 737.820           799.080          

Vlottende activa

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 110.630           140.020          
1.5.2 Ministerie OCW 359.650           410.640          
1.5.7 Overige vorderingen 34.050             31.230             
1.5.8 Overlopende activa 172.560           130.660          

1.5 Vorderingen 676.890           712.550          

1.7 Liquide middelen
1.7.2 Banken 479.990           89.490             

1.7 Liquide middelen 479.990           89.490             

Totaal vlottende activa 1.156.880       802.040          

Totaal activa 1.894.700       1.601.120       

2 Passiva 31-12-2019 31-12-2018
2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene Reserve 215.880           30.760             
2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 338.110           92.100             

2.1 Eigen vermogen 553.990           122.860          

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 68.250             76.440             
2.2.3 Overige voorzieningen 258.100           301.960          

2.2 Voorzieningen 326.350           378.400          

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren 147.500           169.670          
2.4.7 Belastingen en premies soc.verz. 288.890           375.480          
2.4.8 Schulden terzake pensioenen 92.270             84.170             
2.4.9 Overige kortlopende schulden 94.220             178.330          
2.4.10 Overlopende passiva 391.480           292.210          

2.4 Kortlopende schulden 1.014.360       1.099.860       

Totaal passiva 1.894.700       1.601.120       
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B3 Exploitatieoverzicht 2019

3 Baten Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

3.1 Rijksbijdragen OCW 8.851.680      8.415.920      9.418.880      

3.2 Overige overheidsbijdragen en  -subsidies -                      -                      10.640           
3.5 Overige baten 563.640         419.600         521.260         

Totaal baten 9.415.320      8.835.520      9.950.780      

4 Lasten Realisatie Begroting Realisatie
2019 2019 2018

4.1 Personeelslasten 7.399.720      7.456.300      8.501.620      
4.2 Afschrijvingen 198.660         190.080         221.390         
4.3 Huisvestingslasten 744.520         747.210         831.380         
4.4 Overige lasten 640.080         687.780         732.630         

Totaal lasten 8.982.980      9.081.370      10.287.020   

Saldo baten en lasten 432.340         245.850-         336.240-         

5 Financiële baten en lasten
5.5 Financiële lasten 1.210             500                 890                 

Saldo financiële baten en lasten 1.210-             500-                 890-                 

Totaal resultaat 431.130         246.350-         337.130-         
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B4  Kasstroomoverzicht over 2019

Kasstroomoverzicht over 2019 Referentie 2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 432.340          336.240-          

Aanpassingen voor:
    - Afschrijvingen 4.2 198.660          221.390          
    - Mutaties voorzieningen 2.2 52.050-            50.400            

Veranderingen in vlottende middelen:
    - Vorderingen (-/-) 1.5 35.660            33.110-            
    - Kortlopende schulden 2.4 85.500-            24.350            

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 529.110          73.210-            

    - Betaalde interest (-/-) 5.5 1.210              890                  

1.210-              890-                  

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 527.900          74.100-            

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (-/-) 1.2 137.400-          184.790-          

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 137.400-          184.790-          

Mutatie liquide middelen 390.500          258.890-          

Beginstand liquide middelen 1.7 89.490            348.380          
Mutatie liquide middelen 1.7 390.500          258.890-          

Eindstand liquide middelen 479.990          89.490            
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B5 Toelichting op de balans per 31 december 2019

1.2 Activa 1.2.2 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.2.3 1.2.3.2 Totaal

1.2 Materiële vaste activa Inventaris en 

apparatuur

School-

meubilair

Inventaris en 

apparatuur

ICT Andere vaste 

bedrijfs-

middelen

Leer- en 

hulpmiddelen

Aanschafprijs 1.450.730      551.170          196.310          703.240          525.660            525.660          1.976.390       

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

855.970         359.670          124.040          372.260          321.340            321.340          1.177.310       

Stand per 1 januari 2019 594.760         191.500          72.270            330.980          204.320            204.320          799.080          

Mutaties 2019
Investeringen 80.520            -                   5.470              75.050            56.880              56.880            137.400          
Afschrijvingen 146.210         23.520            13.410            109.270          52.450              52.450            198.660          

Saldo 65.690-            23.520-            7.940-              34.220-            4.430                4.430              61.260-            

Aanschafprijs 1.531.250      551.170          201.780          778.290          582.540            582.540          2.113.790       

Investeringssubsidies -                  -                   -                   -                   -                    -                   -                   

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

1.002.180      383.190          137.450          481.530          373.790            373.790          1.375.970       

Stand per 31 december 2019 529.070         167.980          64.330            296.760          208.750            208.750          737.820          

De afschrijvingen zijn per 31 december 2019 als volgt te splitsen:

Afschrijvingen schouw* 13.990               

Afschrijvingen nieuw 184.670            

Totaal 198.660            

* De afschrijvingen schouw zijn de afschrijvingslasten van de aanwezige materiële vaste activa voor invoering van de lumpsum per 1 augustus 

2006.
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1.5 Vlottende activa 31-12-2019 31-12-2018

1.5 Vorderingen

1.5.1 110.630            140.020           

363.160            413.610           
9.860-                11.290-              

-                         8.320                
6.350                -                         

1.5.2 359.650            410.640           

1.5.7 34.050              31.230              

115.960            116.470           
56.600              14.190              

-                         -                         

1.5.8 172.560            130.660           

Totaal vorderingen 676.890            712.550           

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

1.7 Liquide middelen

1.7.2 479.990            89.490              

479.990            89.490              

2.1 Passiva

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

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 30.760              185.120            -                         215.880           

2.1.2 92.100              246.010            -                         338.110           

122.860           431.130            -                         553.990           

2.1.2
92.100              13.990-              -                         78.110              

-                         260.000            -                         260.000           

92.100              246.010            -                         338.110           

2.2 Voorzieningen

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

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
Voorziening jubilea 76.440          20.670              28.860              -                         68.250              

2.2.3 Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening 301.960        315.000           358.860            258.100           

Totaal voorzieningen 378.400        335.670           387.720            -                         326.350           

Debiteuren

Te vorderen personele bekostiging

Vrijval

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

Totaal bestemmingsreserves

Te vorderen samenvoegingsgelden

Te vorderen prestatiebox

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Mutaties 2019

Dotaties Onttrekkingen

Reserve eerste Waardering
Bestemmingsreserve (publiek)

Reserve Personele kosten

Algemene Reserve

Totaal eigen vermogen
Bestemmingsreserve (publiek)

Ministerie van OCW

Te vorderen impulsgebieden
Te vorderen onderwijsachterstandenbeleid

Totaal liquide middelen

Overlopende activa

Overige vorderingen

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderwijsinstelling.

Mutaties 2019

Banken
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Stand per
31-12-2019

< 1 jaar > 1 jaar

2.2.1
6.560                61.690              68.250              

2.2.3 -                         
258.100            -                         258.100           

Totaal 264.660            61.690              326.350           

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

2.4.3 109.680            169.670           
251.960            286.400           

29.000              42.820              
45.750              46.260              

2.4.7 326.710            375.480           

2.4.8 92.270              84.170              

87.600              177.580           
6.620                750                   

2.4.9 94.220              178.330           

128.820            38.870              
215.040            226.840           

47.620              26.500              

2.4.10 391.480            292.210           

1.014.360        1.099.860        

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Personeelsvoorzieningen

Overige kortlopende schulden

Afdr. / inh. loonheffing

Afdr. / inh. Vervangingsfonds

Netto salarissen

Schulden terzake pensioenen

Overlopende passiva

31-12-2019

Overige subsidies OCW/niet geoormerkt

Overige kortlopende schulden

Overlopende passiva
Te betalen vakantie-uitkering

Afdr. / inh. Participatiefonds

Crediteuren

Voorziening jubilea

Totaal kortlopende schulden

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

Onderhoudsvoorziening

Onderverdeling saldo per

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-

2019

PO/ZO-

2007/12884
65.000      65.000       X

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instromers 2019-

2020

PO/ZO-

2007/12884
22.750      22.750       X

LerarenOntwikkelFonds 28.250      28.250       X

LerarenOntwikkelFonds 31.230      31.230       X

LerarenOntwikkelFonds 147.230      147.230       

Niet geheel afgerond
De prestatie ultimo 2019 conform subsidiebeschikkingToewijzing

Geheel afgerond
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Financiële verplichting

Er is sprake van een overeenkomst met Van
Gansewinkel, vanaf december 2017 Renewi
genaamd. Voor alle scholen samen is een
bovenschools contract afgesloten. De jaarlijkse
verplichtingen bedragen circa € 12.000.
De overeenkomst heeft 1 januari 2012 als
ingangsdatum met een looptijd van 5 jaar die
telkens met eenzelfde periode wordt verlengd.

Er is sprake van een aangepaste huurovereenkomst
met Ricoh per januari 2016 voor een looptijd
van 6 jaar tot eind 2021. De hieruit voortvloeiende
jaarlijkse verplichtingen bedragen circa € 60.000
(inclusief btw).

Er is sprake van een overeenkomst inzake
loonkosten derden. De verplichtingen die hieruit
voortvloeien en die eindigen per 31 juli 2020 
bedragen ca. € 80.000.

Duurzame inzetbaarheid

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.

B6 Niet in de balans opgenomen 

verplichtingen (passief)/niet uit de 

balans blijkende rechten (actief)
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B7

3 Baten Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 8.393.220       8.009.230       8.841.450       
3.1.2 Overige subsidies OCW 114.430           132.240           96.070             
3.1.3 Schakelklassen Hengelo 93.230             83.000             103.620           
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 250.800           191.450           377.740           

Totaal 8.851.680       8.415.920       9.418.880       

Specificatie -                        -                        -                        

3.1.1 Rijksbijdragen OCW
Vergoeding Personeel OCW 5.744.400       5.469.430       6.094.680       
Vergoeding Personeel P&A 1.185.790       1.119.240       1.077.570       
Vergoeding Impulsgebieden 70.130             90.460             124.060           
Vergoeding Prestatiebox 289.940           283.690           298.350           
Vergoeding MI 1.034.410       1.033.510       1.201.920       
Vergoeding studieverlof 29.790             12.900             44.870             
Vergoeding onderwijsachterstandenbeleid 38.760             -                        -                        

Totaal 8.393.220       8.009.230       8.841.450       

-                        -                        -                        
3.1.2 Overige subsidies OCW

Geoormerkte subsidies 30.630             -                        7.410               
Vergoeding bijz. bekostiging 't Heem 21.400             21.400             36.710             
Indexatie pensioenlasten -                        50.000             -                        
Vergoeding bekostiging samenvoeging 62.400             60.840             51.950             

Totaal 114.430           132.240           96.070             

-                        -                        -                        

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen* -                        -                        10.640             
Totaal -                        -                        10.640             

* Betreft Verlengde leertijd

Toelichting op de exploitatierekening over 2019
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3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 56.850             46.000             53.360             
3.5.2 Detachering personeel 461.350           328.600           328.700           
3.5.6 Overige 45.440             45.000             139.200           

Totaal 563.640           419.600           521.260           

Uitsplitsing -                        -                        -                        

3.5.6 Overige
Uren inzet ortho - Pab-ers -                        6.700               25.570             
SKOE OIDS 31.850             38.300             41.450             
Vierslagleren -                        -                        4.670               
Overige baten 13.590             -                        17.600             
Schaepman gedragsaanpak -                        -                        49.910             
Totaal 45.440             45.000             139.200           

4 Lasten Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 6.867.620       7.130.490       8.049.730       
4.1.2 Overige personele lasten 734.970           798.810           905.560           
4.1.3 Af: uitkeringen 202.870-           473.000-           453.670-           

Totaal 7.399.720       7.456.300       8.501.620       

Uitsplitsing -                        -                        -                        

4.1.1 Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen 4.890.980       5.225.360       5.831.900       
Sociale lasten 1.153.670       1.154.760       1.402.000       
Pensioenpremies 822.970           750.370           815.830           
Totaal 6.867.620       7.130.490       8.049.730       
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4.1.2 Overige personele lasten
Reiskosten (woon- werkverkeer) 15.600             13.860             17.940             
Dienstreizen 2.520               3.700               3.730               
Personeel niet in loondienst 531.320           385.020           387.030           
Vrijwilligersvergoeding 5.620               3.560               4.710               
Dotatie personele voorzieningen 20.670             30.000             10.910             
Scholing 112.060           170.550           131.000           
Personeels- en arbeidsmarktbeleid 44.480             47.120             79.020             
Arbo-dienstverlening 18.100             65.000             35.070             
Overige 15.400-             80.000             236.150           
Totaal 734.970           798.810           905.560           

Uitsplitsing
Overige
Bonus-malus 31.430-             75.000             60.000             
Verrekening WW-uitkeringen PF 6.400               -                        166.880           
Diversen 9.630               5.000               9.270               

15.400-             80.000             236.150           

Gemiddeld aantal FTE's incl. ziektevervanging 2019 2018 2017
- Directie 4,54 6,07 7,07
- Onderwijzend Personeel 82,12 96,60 111,03
- Onderwijs Ondersteunend Personeel 7,01 8,01 5,51

93,67               110,68             123,61             

Realisatie 

2019

Begroting 

2019

Realisatie 

2018
4.2 Afschrijvingen

4.2.3 Inventaris en apparatuur 146.210           138.350           160.360           
4.2.5 Leermiddelen 52.450             51.730             61.030             

Totaal 198.660           190.080           221.390           

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 42.630             31.850             74.230             
4.3.3 Onderhoud 27.150             31.650             37.880             
4.3.4 Energie en water 138.470           152.380           150.340           
4.3.5 Schoonmaakkosten 178.040           171.980           198.010           
4.3.6 Heffingen 11.170             10.480             14.210             
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorzieningen 315.000           315.000           315.000           
4.3.8 Overige huisvestingslasten 32.060             33.870             41.710             

Totaal 744.520           747.210           831.380           

-                        -                        -                        

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

zie bijlage B11.
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4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheerslasten 234.250           265.730           269.710           
4.4.2 Inventaris en apparatuur 151.510           164.050           202.420           
4.4.4 Overige 254.320           258.000           260.500           

Totaal 640.080           687.780           732.630           

Uitsplitsing

4.4.1 Administratie en beheerslasten
Administratie- en advieskosten 133.500           145.000           141.750           
Accountantskosten * 20.990             10.000             24.740             
Kantoorbenodigdheden 2.680               1.050               1.250               
Reis- en verblijfkosten 360                  650                  110                  
Telefoonkosten 7.280               7.350               9.310               
Portokosten 360                  1.030               390                  
Overige beheerslasten 60.590             75.650             75.680             
Juridische ondersteuning 8.490               25.000             16.480             
Totaal 234.250           265.730           269.710           

* Specificatie honorarium accountant

- onderzoek jaarrekening # 17.970             10.000             7.500               

- onderzoek due diligence -                        -                        17.240             
17.970             10.000             24.740             

4.4.2 Inventaris en apparatuur
Inventaris en apparatuur 1.530               1.100               1.580               
ICT-verbruikskosten 19.600             24.200             38.570             
ICT-licenties 130.380           138.750           162.270           
Totaal 151.510           164.050           202.420           

4.4.4 Overige
Wervingskosten 10.110             17.500             -                        
Representatiekosten 6.860               2.650               10.480             
Schoolse activiteiten 35.100             32.650             33.060             
Buitenschoolse activiteiten 4.770               4.000               4.180               
Verzekeringen 4.630               4.900               4.280               
Abonnementen 29.640             30.400             30.610             
Medezeggenschapsraad 950                  2.200               2.000               
GMR 1.750               2.000               2.420               
Verbruiksmateriaal onderwijs 86.160             89.000             94.330             
Kopieerkosten 74.350             72.700             79.140             
Totaal 254.320           258.000           260.500           

5.5 Financiële lasten

Rente- en bankkosten 1.210               500                  890                  
Totaal 1.210               500                  890                  

# Kosten in 2019 hebben deels nog betrekking op controle jaarrekening 2018.
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B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatieresultaat over het jaar 2019 bedraagt € 431.130 positief.
Het bestuur heeft besloten het exploitatieresultaat als volgt te verdelen en te onttrekken 
danwel toe te voegen aan de volgende reserves:

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

Algemene Reserve 30.760            185.120          -                       215.880          
Bestemmingsreserve (publiek) 92.100            246.010          -                       338.110          

122.860          431.130          -                       553.990          

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

Bestemmingsreserve (publiek)
Reserve eerste Waardering 92.100            13.990-            -                       78.110            
Reserve Personele kosten -                       260.000          -                       260.000          

Totaal bestemmingsreserves 92.100            246.010          -                       338.110          
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Hoewel de Coronacrisis diepgaande impact heeft op het onderwijs, verwachten wij geen verhoogde risico’s ten 

aanzien van de continuïteit van de stichting/de vereniging. Op korte termijn verwachten wij geen directe impact 

op de continuïteit van onze organisatie. De belangrijkste risico’s voor de organisatie betreffen de gezondheid 

van de leerlingen en het personeelsbestand en de kwaliteit van het onderwijs.

Wij verwachten dat de Coronacrisis invloed heeft op het ziekteverzuim en de benodigde investeringen in het 

digitaliseren van de lesmethodes. Deze risico’s zijn vooralsnog echter niet te kwantificeren in financiële zin.

Naam Juridische 

vorm

Oudervereniging van de Anninkschool Vereniging

Stichting Xbasis (de Es) Stichting

Stichting Dalton Hengelo Zuid Stichting

Stichting Vrienden van OBS Piramide Stichting

Stichting Vrienden van 't Schöppert Stichting

Ouderraad Europaschool Vereniging

Er is géén sprake van overheersende zeggenschap van verbonden partijen.

Hengelo

Hengelo

Hengelo

Hengelo

B9 Gebeurtenissen na balansdatum

B10 Overzicht verbonden partijen

Hengelo

Statutaire zetel

Hengelo

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)
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B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Met een totaal aan complexiteitspunten van 7, nader gespecificeerde als volgt:
- Baten 4
- Leerlingen 2
- Onderwijssoorten 1

Totaal 7

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

bedragen x € 1 A.G. Lentfert    

Functiegegevens Voorzitter CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 31-07  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00   

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                         63.560,75   

Beloningen betaalbaar op termijn  €                         10.778,18   

Subtotaal  €                         74.338,93   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                         80.153,00   

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

Totale bezoldiging  €                         74.338,93   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt

Gegevens 2018

bedragen x € 1 A.G. Lentfert   

Functiegegevens Voorzitter CvB

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

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                                  1,0000   

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €                         98.426,25   

Beloningen betaalbaar op termijn  €                         16.226,88   

Subtotaal  €                        114.653,13   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                        133.000,00   

Totale bezoldiging  €                        114.653,13   

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.

bedragen x € 1

Functiegegevens

Kalenderjaar 2019 2018 2019 2018

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 01-08 31-12 nvt 01-08 31-12 nvt

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 5 nvt 5 nvt

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar €187 €182 €187 €182 

Maxima op basis van de normbedragen per maand  €                        129.500,00 nvt  €                        129.500,00 nvt

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 

1 t/m 12
 €                         62.458,00 nvt  €                         64.141,00 nvt

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? ja nvt ja nvt

Bezoldiging in de betreffende periode  €                         22.758,04 nvt  €                         23.372,20 nvt

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12  €                         22.758,04 nvt  €                         23.372,20 nvt

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

Totale bezoldiging, exclusief BTW  €                         22.758,04 nvt  €                         23.372,20 nvt

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt nvt nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling nvt nvt nvt nvt

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 G.J.C. van de Steeg L.A. Schmid B.H.J.T. Muijsenberg M. van der Staman-Morsink

Functiegegevens Voorzitter Lid vice-voorzitter 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  €                           7.200,00  €                           4.800,00  €                           4.800,00  €                           4.800,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                         20.700,00  €                         13.800,00  €                         13.800,00  €                         13.800,00 

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

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  nvt nvt nvt nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  nvt nvt nvt nvt

Gegevens 2018

bedragen x € 1 G.J.C. van de Steeg L.A. Schmid B.H.J.T. Muijsenberg M. van der Staman-Morsink

Functiegegevens Voorzitter Lid vice-voorzitter 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  €                               4.800,00  €                               4.800,00  €                               4.800,00 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €                             13.300,00  €                             13.300,00  €                             13.300,00  €                             13.300,00 

WNT-verantwoording 2019

Het voor Stg Scholengroep Primato toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 138.000 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige 

functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

J.C. Meuzelaar H.J. Wevers

Voorzitter CvB Voorzitter CvB

Jaarverslag 2019 57



C   Overige gegevens

C1 Controleverklaring
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Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants
Zuiderval 60 - Postbus 2323 - 7500 CH Enschede
Tel: 088 277 11 00 - enschede@mazars.nl

MAZARS N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296)

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Scholengroep Primato

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019

ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Scholengroep Primato te Hengelo
gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
n geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Scholengroep Primato op
31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs;

n zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijs-
accountantsprotocol OCW 2019.

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

verslaggeving en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Scholengroep Primato, zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor
de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

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



NALEVING ANTICUMULATIEBEPALING WNT NIET GECONTROLEERD
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling
WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet
sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege
eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige
instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
n het bestuursverslag;
n de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
n met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
n alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en

paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is
vereist.

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

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

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



BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT
VOOR DE JAARREKENING
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur
is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.

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

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

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht,
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af
te geven oordeel.

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van 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 voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
n het identificeren en inschatten van de risico’s:

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude;

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
balansmutaties, die van materieel belang zijn;

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

n het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;

n het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

n het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet
langer kan handhaven;

n het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

n het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en
lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand zijn gekomen.



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

Enschede, 20 mei 2020

MAZARS N.V.

G.J.H. Oude Voshaar RA


