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voorwoord

 
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Leerplein055, de stichting voor openbaar basisonderwijs 

en speciaal basis- en voortgezet onderwijs in Apeldoorn. Dit jaarverslag geeft een beeld van de 

belangrijkste ontwikkelingen in 2015 en een overzicht van de organisatie. 

Leerplein055 sluit 2015 af met een fors negatief resultaat door met name de geplande uitname 

uit de reserves zijnde de kosten voor het sociaal plan van 1.200.000 euro. De uitvoering van het 

sociaal plan is gericht op het voorkomen van gedwongen ontslag. Bij het afsluiten van het jaar 

2015 lag de uitvoering van het sociaal plan op schema, medio 2016 vindt een tussenevaluatie met 

de bonden plaats.

In 2015 was er –tegen de verwachting in- sprake van een licht stijgend leerlingaantal. Meer ouders 

hebben gekozen voor het openbaar onderwijs en daar zijn we trots op! Daardoor zien de leerling-

prognoses er iets gunstiger uit. Deze nieuwe aantallen zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.

In dit jaarverslag geven we naast de financiële verantwoording ook een inhoudelijke verantwoor-

ding in de vorm van een bestuursverslag.

Voor de jaren 2016 en verder zijn de leerlingprognose en de natuurlijke uitstroom van medewer-

kers tegen elkaar afgezet waaruit bleek dat er vanaf 2020 vermoedelijk weer vacatureruimte zal 

zijn vanwege de grote groepen medewerkers die dan de organisatie verlaten wegens het berei-

ken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ondanks de huidige situatie is het goed ook dit kantel-

punt scherp in beeld te houden, te meer omdat dit ook een landelijk beeld betreft. 

Het geven van onderwijs vanuit vernieuwende kaders en het op een andere wijze organiseren 

van het onderwijs is van belang om kinderen nu en in de toekomst maatwerk te bieden. Deze 

alternatieve concepten bieden ook handvatten om kleinere scholen in stand te houden waardoor 

de bereikbaarheid van het openbaar onderwijs in Apeldoorn beter geborgd kan worden.  

Leerplein055 is vernieuwend als het gaat om ICT-toepassingen in de volle breedte. In onze scho-
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len wordt gezocht naar mogelijkheden om het onderwijs op deze wijze te vorm te geven en te 

ondersteunen.

De raad van de gemeente Apeldoorn ontvangt het concept-jaarverslag 2015 en kan haar visie via 

een zienswijze aan het College van Bestuur kenbaar maken. Na goedkeuring door de Raad van 

Toezicht stelt het College van Bestuur het jaarverslag vast en wordt het gepubliceerd op onze 

website. Op deze wijze verantwoordt Leerplein055 zich aan zijn stakeholders over de besteding 

van publieke middelen.

Dankzij de inzet en het enthousiasme van alle medewerkers van Leerplein055 hebben we het 

openbaar onderwijs in de gemeente Apeldoorn op professionele wijze vorm gegeven. Dit alles is 

in het belang van onze leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen.

Fred Berends 

Hans Wegter 

College van Bestuur Leerplein055 

Stichting voor openbaar primair onderwijs Apeldoorn

en voor spciaal- en voortgezet onderwijs

voorwoord
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bestuursverslag

MISSIE

Ruim 4200 leerlingen bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Onderwijs aan kin- 

deren staat bij ons centraal, dat betekent dat alles wat we doen, op hen gericht is, op de 

ontplooiing van hun talenten en op de veelzijdige ontwikkeling van hun persoonlijkheid. De 

scholen van Leerplein055 hebben veel aandacht voor plezier in leren en respectvol omgaan 

met elkaar.

Onze missie is het verzorgen van goed onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. 

Daarbij gaan we uit van de kernwaarden modern, betrokken en toegankelijk en wij verwach-

ten van alle medewerkers van Leerplein055 dat zij zich hiermee identificeren en deze in het 

dagelijks handelen centraal te stellen.

DE KERNWAARDEN VAN LEERPLEIN055: MODERN, BETROKKEN EN TOEGANKELIJK

De missie van Leerplein055 wordt gekenmerkt door drie kernwaarden: modern, betrokken 

en toegankelijk. Alle medewerkers van Leerplein055 worden gestimuleerd om vanuit deze

kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van mede-

werkers kan een voorbeeld zijn voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen 

voor een groot deel het imago en de ‘uitstraling’ van iedere school afzonderlijk en van onze 

organisatie als geheel.

MODERN

Het onderwijs van Leerplein055 is van kwalitatief hoog niveau. Dat blijkt uit allerlei rapporta-

ges, o.a. die van de Inspectie. Leerplein055 is actief in onderwijsvernieuwing, zet moderne 

leermiddelen in en maakt veel gebruik van ICT-toepassingen.

BETROKKEN

Betrokkenheid van ouders, kinderen en leerkrachten bij elkaar en bij de school is essentieel.

Ouderbetrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor de leerprestaties en ontwikkeling 

van kinderen. Ouders, kinderen en medewerkers zijn de ambassadeurs van de school.

TOEGANKELIJK

Onze scholen zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen. Ieder kind is welkom, ongeacht 

geloofsovertuiging en culturele afkomst, met respect voor elkaar en respect voor verschillen.

Leerplein055 ziet verschillen als verrijkend en dat er daarnaast veel aandacht wordt besteed 

aan normen en waarden is vanzelfsprekend.

Met alle kinderen bij elkaar vormen de scholen van Leerplein055 een goede afspiegeling van 

de samenleving. De scholen van Leerplein055 besteden aandacht aan de verschillende

wereldgodsdiensten en culturele stromingen.



Leerplein055 staat garant voor kwalitatief hoogwaardig on-
derwijs, optimale leerresultaten van leerlingen vormen de 
basis voor beleid.

Ieder kind is welkom ongeacht afkomst of geloofsovertui-
ging. 

Waarden en normen zijn vanzelfsprekend bij Leerplein055. 
Wij werken vanuit een houding van respect en aandacht 
voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. 

Talenten van kinderen worden optimaal en veelzijdig ont-
wikkeld in een veilige, moderne  leeromgeving. Er is pas-
send onderwijs en zorg voor ieder kind.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt ge-
stimuleerd met nadruk op zelfstandigheid en eigen verant-
woordelijkheid.
 
Competente medewerkers zorgen voor een optimale 
leeromgeving voor ieder kind.

Iedere medewerker (en school) van Leerplein055 werkt (in-
ter)actief samen met ouders en andere betrokkenen in de 
maatschappelijke omgeving van de school. 

De medewerkers van Leerplein055 staan open voor nieuwe 
ontwikkelingen en werken voortdurend aan verbetering en 
vernieuwing
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VISIE

Leerplein055 wil een organisatie zijn die kwalitatief goed onderwijs biedt aan kinderen en 

daardoor aantrekkelijk is voor ouders. De optimale ontwikkeling van ieder kind is onze zorg. 

Onze scholen staan borg voor goede leerprestaties en leerplezier! Daarbij gaan we uit van 

de kernwaarden modern, betrokken en toegankelijk en verwachten van alle medewerkers 

van Leerplein055 dat zij zich hiermee identificeren en deze in het dagelijks handelen centraal 

te stellen. Daarvoor is een organisatie met sterke scholen, professionele leerkrachten en 

een krachtig management nodig. In het strategisch beleidsplan 2015-2019 met de titel 

‘Leren doe je samen’ zijn vijf thema’s verder uitgewerkt: 

uitstekend onderwijs | uitstekende medewerkers | ondernemen en innoveren | 

Leerplein055-identiteit | Leren doe je samen.

SCHETS VAN DE ORGANISATIE  

Leerplein055 is een stichting met ca. 445 medewerkers (320 fte’s), die dagelijks onderwijs 

verzorgen voor ruim 4.200 leerlingen op 27 scholen. Het bevoegd gezag van de stichting 

wordt gevormd door het College van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van 

Toezicht. 

De Raad van Toezicht heeft gekozen voor het Policy Governance® model, omdat binnen 

dit model bestuurlijke principes en uitgangspunten gelden die de scheiding van bestuur en 

toezicht nader invullen en omdat dit een compleet, integraal model is.

De scholen worden aangestuurd door twee bestuurders (College van Bestuur) en onder-

steund door de medewerkers van het bestuursbureau. Er is een maandelijks directeuren-

beraad. De medezeggenschap wordt behartigd door medezeggenschapsraden op iedere 

school en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De Raad van Toezicht 

vergadert ca. zes keer per jaar en kent een remuneratiecommissie en een auditcommissie.

Daarnaast worden de begroting en de jaarrekening jaarlijks door de Gemeenteraad voorzien 

van een zienswijze. In deze, statutair vastgelegde zienswijze, geeft de gemeenteraad haar 

visie op de begroting en jaarrekening. Het College van Bestuur voorziet de zienswijze van 

zijn reactie alvorens deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Toezicht.

STRATEGISCH BELEID

Het strategisch beleidsplan 2015-2019 met de titel ‘Leren doe je samen’ bevat de beleids-

voornemens op de terreinen Onderwijs, Personeel, Financiën, Huisvesting en PR/Commu-

nicatie en vormt bovendien de basis voor de schoolplannen van de scholen. Het strategisch 

beleid van Leerplein055 wordt geconcretiseerd op schoolniveau in de ontwikkelplannen van 

de scholen. Jaarlijks worden de behaalde resultaten geëvalueerd.

organisatie
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GMR

bestuursbureau

directeurenberaad

Van Voorthuysenschool (SO/VSO)

de Boemerang (SBO)

Praktijkschool Apeldoorn (VO)

MR

MR

MR

gemeenteraad

raad van toezicht college van bestuur
bevoegd gezag

Leerplein055

Intensieve Taalklassen
(ITK-beheerscommissie)

            Leerplein055

basisscholen

De Dalk is een nevenvestiging van Het Gilde
De Steenbeek is een locatie van De Mheen

Leerplein055

Beekbergen 

Berg en Bos

De Bongerd

De Bundel

De Dalk

De Eendracht

Het Gilde

Heuvellaan

De Horst

De Kosmos

De Marke

Meester Lugtmeijer

De Mheen

Oosterhuizen

De Parkenschool

De Reiziger

De Rietendakschool

Spitsbergen

Sprengenpark

De Steenbeek

Sterrenschool Apeldoorn

De Tweede Stee

De Vliegenier

Het Web

Het Woudhuis

medezeggenschapsraden

situatie december 2015

12
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DE SPECIALE SCHOLEN HEBBEN EEN APARTE POSITIE BINNEN LEERPLEIN055

Naast 24 reguliere basisscholen (die vallen onder de WPO) heeft Leerplein055 nog drie an-

dere scholen, de SBO De Boemerang, de Praktijkschool Apeldoorn (die valt onder de WVO) 

en de Van Voorthuysenschool (die valt onder de WEC), school voor zeer moeilijk lerende 

kinderen en kinderen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking. Zij nemen qua 

regelgeving, financiën en administratie een aparte positie in. 

De schoolplannen van de Praktijkschool Apeldoorn en de Van Voorthuysenschool vormen het 

strategisch beleid van Leerplein055 voor deze vormen van onderwijs.

BESTUURSSTRUCTUUR  

Leerplein055 kent een tweehoofdig College van Bestuur met een Raad van Toezicht, bestaan-

de uit vijf leden en heeft zich aangesloten bij de ‘Code Goed Bestuur in het primair onderwijs’ 

van de PO-raad (regelt de scheiding van bestuur en intern toezicht conform artikel 5c uit die 

code).  Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Leerplein055 en is verant-

woordelijk voor het beleid van de organisatie; de Raad van Toezicht houdt daar toezicht op.

Ondanks het feit dat het bestuur optreedt als bevoegd gezag van meerdere onderwijssecto-

ren (PO, VO en WEC) kiest het bestuur conform het bepaalde in artikel 4 ad 1 van de ‘Code 

Goed Bestuur primair onderwijs’ van de PO-raad voor deze ene code PO. Overweging hierbij 

is dat de scholen die onder het bevoegd gezag van het bestuur vallen, in grote meerderheid 

in de sector Primair Onderwijs thuishoren.

DE SCHOLEN VAN LEERPLEIN055  

Leerplein055 streeft naar een goede spreiding en toegankelijkheid van het openbaar onder-

wijs in Apeldoorn en de omliggende dorpen. Om ook de kleine scholen open te houden, is 

een gemiddelde schoolgrootte nodig van minimaal 163 leerlingen. In 2015 is dat gemiddelde 

gerealiseerd.

In 2015 is een nieuwe instandhoudingsnotitie vastgesteld. Daarin worden de verwachte, 

toekomstige ontwikkelingen per wijk in beeld gebracht. Deze zijn gebaseerd op de nieuwste 

prognoses van de gemeente Apeldoorn. Daaruit blijkt dat het leerlingaantal van Leerplein055 

de komende vijf jaar (2015-2020) verder zal dalen met ruim 7%. In schooljaar 2016-2017 zijn 

fusies van scholen niet noodzakelijk maar op langere termijn zal dit nader worden onder-

zocht. De Instandhoudingsnotitie wordt jaarlijks geactualiseerd. 

College van Bestuur functie portefeuilleverdeling op hoofdlijnen

dhr. F. Berends voorzitter Financiën, Huisvesting, Organisatie en ICT

dhr. H. Wegter lid Onderwijs, Personeelsbeleid en PR

organisatie
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Het totaal aantal leerlingen binnen het basisonderwijs in Apeldoorn van 2012 - 2015 is 

gedaald van resp. 14.018 naar 13.238 (-780 leerlingen). Voor een aanzienlijk deel wordt deze 

daling veroorzaakt door de terugloop van het aantal leerlingen in het buitengebied, te weten 

van 1.475 naar 1.192 (-283 leerlingen). Het aantal leerlingen in het stedelijk gebied daalde 

daarentegen van 12.543 naar 12.046 (-497 leerlingen).

Het marktaandeel basisonderwijs van Leerplein055 steeg in 2015 van 28,3% naar 28,9%.

Directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor een of meerdere scholen en worden daarbij 

aangestuurd door één van beide bestuursleden. Met alle directeuren wordt in het directeu-

renberaad maandelijks overleg gevoerd. Daarnaast heeft iedere directeur een verantwoorde-

lijkheid in het uitvoeren van het strategisch beleidsplan.

Hieronder de belangrijkste wijzigingen binnen Leerplein055:

HET WEB

Per 1 augustus 2014 zijn de basisscholen M. L. King en obs De Gentiaan gefuseerd tot de 

nieuwe basisschool Het Web. Het Web wordt gevestigd in een nieuw schoolgebouw waar-

van de bouw begin 2015 gestart is en voor de zomervakantie 2016 gereed zal zijn.

DE KAKELHOF

Per 1 augustus 2015 zijn obs De Kakelhof (17ZA)  en obs Beekbergen (17ZF) gefuseerd 

waarbij De Kakelhof in Hoenderloo is opgeheven. Het aantal leerlingen op deze school liep 

zeer snel terug waardoor er geen toekomstperspectief meer was. Beide scholen vielen 

onder dezelfde directie.

DE STEENBEEK

Obs De Steenbeek (17SE) is gefuseerd met obs de Mheen (17PZ). Deze fusie heeft geleid 

tot formele opheffing van De Steenbeek per 1 augustus 2015. In Ugchelen houdt Leer-

plein055 de leslocatie De Steenbeek in stand (als onderdeel van De Mheen). Beide scholen 

vallen onder de directie van De Mheen.

BESTUURSBUREAU

Het College van Bestuur en de scholen worden ondersteund door de medewerkers van 

het bestuursbureau van Leerplein055. Daar zijn 13 medewerkers (9 fte) actief in de onder-

steuning en de facilitering van de scholen, met name op de terreinen P&O, ICT, Financiën, 

Huisvesting, PR en Communicatie en administratie. Leerplein055 voert haar eigen perso-

neels- en salarisadministratie.

MEDEZEGGENSCHAP

Elke school heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel vertegenwoor-

digd zijn. Bovenschools is sprake van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

organisatie
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(GMR) waarbij nagenoeg alle scholen zijn aangesloten. Het College van Bestuur vindt een 

goed functionerende medezeggenschap binnen Leerplein055 van groot belang. Daartoe 

wordt intensief overleg gevoerd met de GMR en de kerngroep van de GMR. Het overleg 

met de medezeggenschapsraden van de scholen is gemandateerd aan de directeuren van 

de betreffende scholen.

De GMR heeft in de verslagperiode haar instemming, c.q.  advies verleend aan een groot 

aantal zaken, waaronder: de instandhoudingsnotitie 2015, het bestuursformatieplan 2015-

2016, de voortgang bij de invoering van de functiemix, de financiële tussenrapportages 2015, 

de jaarrekening 2015 en begroting 2016.

Daarnaast heeft de GMR over een groot aantal beleidszaken proactief gesproken en meege-

dacht over de belangrijkste beleidsontwikkelingen binnen de organisatie.

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS

Passend Onderwijs gaat over alle kinderen en jongeren in de leeftijd tot 23 jaar en heeft 

betrekking op alle reguliere en speciale onderwijsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan 

een succesvolle schoolloopbaan. Schoolbesturen krijgen zorgplicht en de middelen en de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Passend Onderwijs. Zij werken samen in het 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn Primair Onderwijs. 

Leerplein055 maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn 

(PO 25-05), een overzicht van de wijze waarop de ondersteuning van scholen is georgani-

seerd is te vinden in het ondersteuningsplan (www.swvapeldoornpo.nl). De medezeggen-

schap is geregeld in de ondersteuningsplanraad. 

KLACHTENREGELING

Leerplein055 beschikt over een klachtenregeling en is aangesloten bij de Landelijke Klach-

tencommissie. Iedere school van Leerplein055 beschikt over een interne vertrouwensper-

soon. De functie externe vertrouwenspersoon is belegd bij De IJsselgroep.

Voor klachten op het gebied van seksuele intimidatie bestaat een aparte externe vertrou-

wenspersoon van de GGD.

Tweejaarlijks is er een netwerkbijeenkomst voor alle vertrouwenspersonen van onze scholen.

In 2015 zijn er vier klachten gemeld bij de externe vertrouwenspersoon, geen van deze mel-

dingen heeft geleid tot een formele klacht bij de Landelijke Klachtencommissie.

Op schoolniveau worden uiteraard met enige regelmaat informele ‘klachten’ uitgesproken. 

Deze worden door de schoolleiding in overleg met alle betrokkenen besproken en eventueel 

ook na inschakeling van de interne vertrouwenspersoon en/of bestuur opgelost. Twee direc-

teuren treden in die gevallen op namens het bestuur.

organisatie
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VISIE OP ONDERWIJSBELEID

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. 

Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaal basisonderwijs en 

het speciaal onderwijs. Recht doen aan de onderwijsbehoeften van elke leerling staat hierbij 

centraal. 

Om dit te kunnen realiseren, wordt op alle scholen doelgericht en planmatig gewerkt. Toets-

gegevens van leerlingen worden gebruikt om relevante acties vast te stellen op schoolniveau, 

groepsniveau en leerlingniveau. Voor leerlingen die zich niet naar verwachting ontwikkelen, 

wordt een verdere analyse uitgevoerd om gerichte aanvullende hulp te kunnen bieden.

De scholen van Leerplein055 zijn verbonden, maar hebben ieder een eigen identiteit/

concept. Dit betekent onder andere dat er binnen de organisatie een diversiteit van onder-

wijsconcepten bestaat: Jenaplan (De Mheen en De Steenbeek), Dalton (De Reiziger i.o., 

De Horst en De Vliegenier), Sterrenscholen (Sterrenschool Apeldoorn, Dalton Sterrenschool 

De Vliegenier en vanaf zomer 2015 ook Sterrenschool De Bongerd). Tevens betekent dat, dat 

elke school werkt vanuit een eigen visie en zich onderscheidt van de overige scholen binnen 

de stichting. 

CITO-SCORES

De gemiddelde Cito-score van Leerplein055 is hoger dan de afgelopen jaren en is bijna gelijk 

aan het landelijk gemiddelde. Het aantal scholen onder de ondergrens neemt af, het aantal 

scholen boven de bovengrens neemt toe en het aantal scholen tussen de onder en boven-

grens is nagenoeg gelijk.

onderwijs

536

535

534

533

532
2012 2013 2014 2015

Leerplein055 534,6 534,7 534,4 535,1

Landelijk gemiddelde 535,5 535,1 534,9 535,3 

CITO - Schoolrapport zonder correctie 2012-2015CITO - SCHOOLRAPPORT ZONDER CORRECTIE 2012 - 2015
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UITSTROOMCIJFERS VO 

Elke basisschool probeert het maximale uit ieder kind te halen en draagt er zorg voor dat het 

kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt om zich verder te 

ontwikkelen. Hieronder een overzicht van de uitstroom van de leerlingen naar het voortgezet 

onderwijs. 

Wat betreft de uitstroom is er een opvallende daling van het aantal leerlingen naar VMBO- 

kadergericht, hiervoor is geen verklaring. Verder is een daling te zien van het aantal leerlin-

gen VMBO/HAVO en HAVO/VWO. Dit wordt veroorzaakt doordat gestuurd is op het geven 

van enkelvoudige schooladviezen.

INSPECTIERAPPORTEN

De inspectierapporten zijn openbaar en te vinden op de website van de Onderwijsinspectie: 

www.onderwijsinspectie.nl 

De inspectie heeft een nieuw inspectiekader en een nieuwe werkwijze opgesteld, welke 

in 2015 door middel van pilots is getest. Verschillende elementen vanuit het huidige in-

spectiekader zijn herkenbaar in het nieuwe kader. De inspectie beschrijft de analysepunten 
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2012/2013 2,6% 2,0% 1,2% 6,9% 10,3% 3,0% 16,8% 14,4% 4,3% 20,1% 10,3% 8,3%
2013/2014 1,6% 1,3% 1,4% 6,5% 14,2% 3,6% 18,2% 13,1% 7,0% 12,2% 14,6% 6,3%
2014/2015 0,7% 0,9% 2,1% 8,6% 10,0% 3,2% 17,4% 8,6% 16,9% 7,9% 16,4 7,4%
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echter niet meer als indicatoren, maar als standaarden. Elke standaard kent een portret. Van 

scholen wordt voorafgaande aan het inspectiebezoek gevraagd aan te geven in hoeverre de 

specifieke schoolsituatie overeenkomt met het beschreven portret en in hoeverre scholen 

vinden dat zij zeer zwak, zwak, voldoende of goed presteren op de gevraagde standaard. 

Dit nieuwe inspectiekader heeft nog geen wettelijke grondslag, om die reden kunnen 

scholen niet het predicaat ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ krijgen vanuit het nieuwe inspectiekader. 

Kwaliteitsonderzoeken die worden uitgevoerd nadat de inspecties risico’s heeft gesignaleerd 

en onderzoeken naar kwaliteits-verbetering worden om die reden uitgevoerd vanuit het 

huidige inspectiekader. 

In de tabel hieronder is aangegeven vanuit welk inspectiekader scholen zijn bezocht.

Kwaliteitsonderzoeken en onderzoeken naar kwaliteitsverbetering. 

In 2014 zijn De Vliegenier, Het Gilde en de Van Voorthuysenschool door de inspectie bezocht 

in het kader van een kwaliteitsonderzoek of onderzoek naar kwaliteitsverbetering. De kwa-

liteit van het onderwijs aan Dalton Sterrenschool De Vliegenier te Apeldoorn vertoonde tij-

dens het onderzoek voldoende verbeteringen maar deze waren nog niet voldoende geborgd 

om weer in het basisarrangement te komen. Op Het Gilde constateerde de inspectie tevens 

goede vorderingen. Het Gilde heeft daarmee aan de verwachtingen voldaan. Op de Van 

Voorthuysenschool constateerde de inspectie een goed pedagogisch klimaat, maar ernstige 

tekortkomingen in de didactiek. De school is daarom onder toezicht van de inspectie komen 

te staan.

Noot: In het voorjaar 2016 zijn zowel Het Gilde als de Van Voorthuysenschool opnieuw bezocht door de inspectie. 

Op Het Gilde is een aanzienlijke kwaliteitsverbetering geconstateerd die leidde tot het toekennen van het basisar-

rangement. De Van Voorthuysen is van zeer zwak naar zwak gegaan. 

Kwaliteitsonderzoek 

huidige inspectiekader

(geen risico’s)

Kwaliteitsonderzoek 

vanuit het vernieuwde 

inspectiekader (pilot) 

(geen risico’s)

Kwaliteitsonderzoek na 

signalering risico’s 

(huidig inspectiekader)

Onderzoek naar 

kwaliteitsverbetering bij 

scholen onder toezicht 

(huidig inspectie kader)

Meester Lugtmeijer De Bongerd Van Voorthuysenschool Het Gilde

 Sprengenpark  De Vliegenier

 De Boemerang
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BREDE SCHOOL 

In 2015 participeerden 6 scholen van Leerplein055 in het gemeentelijk beleid Brede Scholen. 

Per school is een activiteitenplan opgesteld. Door deelname aan de Brede School zijn scho-

len in staat om extra (buitenschoolse) activiteiten aan te bieden op terreinen als sport en 

spel, cultuur, zorg en kunstzinnige vorming. De coördinatie ligt geheel bij de scholen, voor 

de activiteiten is een budget beschikbaar. 

PASSEND ONDERWIJS

Elke leerling krijgt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Leerplein055 is aangesloten bij 

het Samewerkingsverband Apeldoorn PO. Alle ondersteuning die scholen vanuit hun eigen 

basiskwaliteit kunnen bieden, valt onder de basisondersteuning. Dat kan van toepassing zijn 

op de op school aanwezige expertise, of op ondersteuning van experts van buiten de school. 

Als blijkt dat de onderwijs- of ondersteuningsbehoefte van een leerling verder gaat worden 

specialisten ingezet. Zo wordt voorzien in preventieve en lichte curatieve ondersteuning. 

Passend onderwijs maakt onderscheid tussen lichte ondersteuning (vanuit de basisonder-

steuning) en zware ondersteuning (vanuit het samenwerkingsverband). De zware onder-

steuning wordt vergoed vanuit het Samenwerkingsverband. De lichte ondersteuning wordt 

vergoed door de besturen, het budget  hiervoor ontvangen de besturen vanuit het samen-

werkingsverband. 

Leerplein055 besteedt de gelden vanuit het samenwerkingsverband op twee niveaus:

1.  Versterken en borgen van de basiskwaliteit op alle scholen van Leerplein055

  Leerplein055 vindt het van groot belang dat alle scholen (blijven) voldoen aan de vereisten 

van het samenwerkingsverband. Hiervoor heeft Leerplein055 een beleidsmedewerker 

Onderwijskwaliteit aangesteld. Tevens heeft Leerplein055 een bovenschools interne 

begeleider benoemd zodat er op bestuursniveau specifieke expertise en ondersteuning 

geboden kan worden, daar waar dat wenselijk is. 

2. Inzet van de lichte middelen voor onderwijsbehoefte van de leerling 

  Een aanvraag voor extra ondersteuning wordt door de scholen ingediend bij het bestuur, 

die besluit over de toekennen. Het bestuur verantwoordt de inzet van deze middelen aan 

het samenwerkingsverband. 

HOOG- EN MEERBEGAAFDHEID

Leerplein055 staat op het standpunt dat meer- en hoogbegaafde leerlingen zoveel mogelijk 

in de eigen school en omgeving begeleid moeten worden. Daarvoor zijn en worden op onze 

scholen plusprogramma’s en plusgroepen ingericht. Voor extra begeleiding is er de hoogbe-

gaafdengroep, Groep 9. In Groep 9 worden kinderen één ochtend per week begeleid bij hun 

meer- of hoogbegaafdheid. 

onderwijs
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VVE (VROEG EN VOORSCHOOLSE EDUCATIE)

Tien scholen van Leerplein055 zijn VVE-school en ontvangen via het bestuursformatieplan 

extra middelen om het VVE-programma uit te voeren. De tien scholen van Leerplein055 

namen deel aan het gemeentelijke VVE-programma, gericht op het versterken van de 

doorgaande lijn peuterspeelzaal-basisschool. Er wordt o.a. geïnvesteerd in het versterken 

van de ouderbetrokkenheid en het verbeteren van de overdracht van de aanwezige kennis 

over de peuters naar de basisschool. De samenwerking met de peuterspeelzalen is hierdoor 

geïntensiveerd. Leerplein055 participeert namens het basisonderwijs in de gemeentelijke 

stuurgroep VVE. 

INTENSIEVE TAALKLASSEN (ITK)

In het kader van het nieuwe beleid schakelklassen heeft Leerplein055 samen met de twee 

andere grote besturen voor basisonderwijs intensieve taalklassen ontwikkeld. In 2013 wer-

den op 13 scholen dergelijke klassen georganiseerd. Zes hiervan vallen onder Leerplein055. 

Dit betreft de scholen: De Kosmos, De Reiziger, Het Web, De Rietendakschool, Spitsber-

gen en de Meester Lugtmeijer. Het doel van het intensieve taalonderwijs is de kans op de 

taalachterstand van leerlingen te verkleinen zodat een optimale ontwikkeling van kinderen 

wordt bevorderd.

In 2015 was er één bovenschoolse groep voor nieuwkomers. Alle scholen kunnen kinderen, 

korter dan een jaar in Nederland, aanmelden voor deze deeltijdopvang. De administratieve 

organisatie van de Intensieve Taalklassen is ondergebracht bij Leerplein055. De ITK wordt 

mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gemeente Apeldoorn. De opgedane ervaringen 

zijn voor externen beschikbaar op de website www.intensievetaalklassen-apeldoorn.nl 

HVO/GODSDIENST

Sinds de subsidieregeling in 2009 biedt Leerplein055 lessen Godsdienstig Vormingsonder-

wijs (GVO) en Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) aan, welke gegeven worden door 

bevoegde en betaalde leerkrachten. De lessen worden over het algemeen in de bovenbouw 

(groepen 5 t/m 8) gegeven, in een enkel geval op de hele school. 

SOCIALE VEILIGHEID

In augustus 2015 is de Wet Veiligheid op School van kracht geworden. Een veilige omge-

ving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer op school is. 

Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal en agressie dienen te worden voor-

komen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook 

voor het bestrijden van pestgedrag. De essentie van deze wet is het bieden van een sociaal 

veilige leeromgeving voor ieder kind. 

onderwijs
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De onderwijsinspectie zal vanaf 1 augustus 2016 handhavend optreden, dan moet elke 

school kunnen aantonen dat de monitoring van het veiligheidsbeleid werkt en met welke 

interventies of programma’s zij een sociaal veilige omgeving creëren. Alle scholen van Leer-

plein055 zijn al zeer actief op het gebied van sociale veiligheid. In schooljaar 2015 – 2016 zal 

het beleid hierop verder worden ontwikkeld. 

ICT

ICT is nauwelijks nog als aparte voorziening te benoemen. ICT is faciliterend voor het 

dagelijks onderwijs en hardware wijzigt snel. Alle scholen beschikken inmiddels over een 

adequaat WIFI-netwerk.

ICT-BASISCOMPETENTIES BIJ IEDERE LEERKRACHT

Eind 2015 heeft iedere leerkracht een ICT-zelfscan uitgevoerd. Deze zelfscan geeft een beeld 

van de ICT-competenties op drie niveaus: individueel, op schoolniveau en op het niveau van 

Leerplein055.

Het individuele- en schooloverzicht wordt op school ingezet bij functioneringsgesprekken en 

het afstemmen van scholing. Op het niveau van Leerplein055 wordt bekeken welke ontwik-

kelingen voor de toekomst gewenst zijn.

DIGITAAL LEREN 

Vier scholen zijn “ICT-pilotschool”, te weten De Reiziger, beide Sterrenscholen en De Parken-

school. Deze scholen zijn volop bezig met het inrichten van een digitale leeromgeving, het 

gebruik van digitale lesmethodes en het open stellen van een ouderportaal. Inzet is dat ieder 

kind over een eigen device beschikt, in de meeste gevallen betreft het een iPad. 

LEERLINGRESULTATEN ONLINE

Alle scholen van Leerplein055 gebruiken het leerlingadministratie- en volgsysteem Parnas-

sys-webbased. Daarin kunnen ouders via een ouderportaal toegang krijgen tot de gegevens 

van hun kind. Scholen die starten met het ouderportaal kunnen hulp krijgen van de ervaren 

leerkrachten binnen Leerplein055 voor het organiseren van een teambijeenkomst. Zeventien 

scholen werken inmiddels met het ouderportaal. 

INTRANET

Het intranet voor alle medewerkers is in 2015 verder ingevoerd. Nieuwsberichten worden 

binnen de organisatie verspreid, vergaderingen worden gefaciliteerd en een aantal kennis-

kringen is ontstaan.

Iedere medewerker beschikt over Office365, een mailadres van Leerplein055 en een profiel 

op het intranet. Office365, het intranet en het schoolportaal vormen een logisch geheel in 
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één online omgeving. Medewerkers van Leerplein055 kunnen overal werken en over hun 

bestanden beschikken. Het intranet op schoolniveau, het schoolportaal, is voor alle scholen 

ingericht. In 2015 hebben de eerste schoolteams het schoolportaal in gebruik genomen. Het 

intranet moet het interne communicatieplatform worden voor medewerkers van Leer-

plein055. 

SOFTWARE EN INTERNETVERBINDINGEN

Het beheer van de schoolnetwerken en software is ondergebracht bij Heutink-ICT middels 

het concept Deklas.nu. Alle scholen beschikken over een breedband internetverbinding van 

UPC, een belangrijke voorwaarde om optimaal gebruik te kunnen maken van de digitale 

mogelijkheden. 

De mail- en communicatieomgeving (Office365) alsmede veel andere ICT-voorzieningen zijn 

overgebracht naar de ‘cloud’. Dat vergroot de mogelijkheden en beperkt de beheerslast.

onderwijs
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De medewerkers van Leerplein055 zijn van kapitaal belang om de doelstellingen van het 

onderwijs te realiseren. Er wordt veel gevraagd van haar medewerkers en daarom zal 

Leerplein055 blijven investeren in scholing en deskundigheidsbevordering. Medewerkers 

dienen flexibel en breed inzetbaar te zijn en mobiliteit maakt een vast onderdeel uit van alle 

gesprekken en ieders loopbaan binnen Leerplein055. Bij een afnemend personeelsbestand 

is het plan ‘Leerplein055, Klaar voor de toekomst’ met name gericht op een evenwichtige 

leeftijdsopbouw binnen Leerplein055.

VAN ONTSLAGBELEID NAAR WERKGELEGENHEIDSBELEID

In 2014 werd duidelijk dat de daling van het aantal leerlingen sterker was dan geprognosti-

ceerd. Daarnaast werd duidelijk dat de loonkosten van personeel hoger zijn dan waarmee in 

de begroting rekening wordt gehouden. Vanwege deze ontwikkelingen werden per 1 augus-

tus 2014 medewerkers in het rddf (risicodragend deel van de formatie) geplaatst. Het gevolg 

hiervan was dat vooral jonge medewerkers per 1 augustus 2015 de organisatie zouden 

moeten verlaten. Door de vervroegde pensionering van medewerkers en door het aflopen 

van tijdelijke aanstellingen was er op 1 augustus 2015 echter geen ontslagruimte meer. De 

rddf-plaatsing is daardoor opgeheven. Conclusie was echter ook dat er personele reductie 

moest plaatsvinden om de personele lasten in lijn te brengen met de personele baten.

Om te voorkomen dat uitsluitend jonge mensen de komende jaren verplicht de organisatie 

moeten verlaten, heeft het College van Bestuur besloten over te stappen naar werkgelegen-

heidsbeleid. De PGMR heeft daarmee op 20 januari 2015 ingestemd. De Raad van Toezicht 

heeft op 26 januari 2015 de overstap goedgekeurd. Met de vakbonden is een sociaal plan 

overeengekomen dat per 1 juli 2015 in werking is getreden.

SOCIAAL PLAN

Het sociaal plan voor de eerste fase is geldig vanaf de datum van ondertekening tot 1 augus-

tus 2016. In deze fase van het sociaal plan hebben alle instrumenten een vrijwillig karakter, 

waarbij de werkgever de werknemers met instrumenten tracht te begeleiden van werk naar 

werk of zodanige instrumenten aanbiedt dat een werknemer vrijwillig besluit de aanstelling 

te beëindigen. Rechten en voorzieningen met een langere werkingsduur dan de looptijd van 

dit sociaal plan blijven van toepassing, ook na het verstrijken van de looptijd.

CAO PRIMAIR ONDERWIJS 2014 - 2015

Per 1 juli 2015 is de nieuwe cao PO van kracht geworden. In deze cao staan een aantal 

vernieuwingen centraal:

● 40-urige werkweek voor medewerkers;

● Duurzame inzetbaarheid;

● Professionalisering;

● Uitwerking van startbekwaam, naar basisbekwaam, naar vakbekwaam;

● Taakbeleid.

personeel



 ja
ar

ve
rs

la
g 

Le
er

pl
ei

n0
55

 2
01

5

26

Leerplein055 heeft met instemming van de PGMR gekozen voor het overlegmodel. Dit biedt 

scholen de mogelijkheid om na overleg deze cao toe te passen op een wijze die past bij 

schoolontwikkeling, concept en afspraken die binnen schoolteams gemaakt worden.

Het schooljaar 2015-2016 is een invoeringsjaar en hierin zullen de diverse onderdelen van de 

cao worden gemonitord en waar nodig nog verder worden uitgewerkt.

GEDIFFERENTIEERDE SCHOOLTEAMS

Op veel scholen wordt, in relatie tot de gehanteerde concepten, gewerkt met gedifferenti-

eerde schoolteams. Naast leerkrachten in LA- en LB-functies, wordt er in toenemende mate 

gebruik gemaakt van functies als onderwijsassistent en leraar-ondersteuner.

UITWISSELING VAN KENNIS EN EXPERTISE

Leerplein055 vindt uitwisseling van expertise en het delen van kennis van groot belang. 

Hiervoor zijn kenniskringen ingericht, waarin specifieke onderwerpen aan de orde komen: 

het jonge kind, groep 8, IB-netwerk, PR coördinatoren, etc. Deze kenniskringen komen een 

aantal keren per jaar bijeen om thema’s met elkaar te bespreken en uit te diepen.

SCHOOLLEIDERSREGISTER EN LERARENREGISTER

Het overgrote deel van de Leerplein055 schoolleiders heeft zich reeds aangemeld bij het 

schoolleidersregister. Scholing voor directeuren zal de komende jaren afgestemd zijn op de 

vereiste competenties.

Steeds meer leraren hebben zich aangemeld bij het lerarenregister. De scholing binnen het 

Leerplein055 Kenniscentrum wordt de komende jaren verder afgestemd op de ontwikkeling 

van competenties van leraren.

VERZUIMCIJFERS 2015

In 2015 is het ziekteverzuimpercentage van Leerplein055 gestegen naar 8,36%. Het lande-

lijke verzuimcijfer voor het primair onderwijs is voor 2015 nog niet bekend, het verzuimcijfer 

van 2014 bedroeg 7%.   

Hoewel Leerplein055 geen kengetal heeft voor de verzuimduur, is op meer gespecificeer-

de overzichten te zien dat het verzuim over het algemeen lang duurt. In de categorie “lang 

verzuim” (43 t/m 365 dagen) zit 4,4% van het verzuim en in  “langer verzuim” (365 dagen 

en langer) zit 1,07% van het verzuim. 

Leerplein055 heeft te maken met relatief veel langdurend verzuim. Langdurend verzuim be-

strijden kan door preventie of door interventie tijdens ziekte op een vooraf bepaald tijdstip. 

personeel



27

 ja
ar

ve
rs

la
g 

Le
er

pl
ei

n0
55

 2
01

5

Preventie vraagt van medewerkers een reële kijk op hun grenzen en mogelijkheden en een 

actieve houding ten opzichte van de inzetbaarheid voor hun vak (scholing, leefstijl).

Preventie vraagt van de werkgever een goed oog voor de medewerkers, tijdige signalering 

van eventueel dreigende uitval en zo nodig een sturende rol in het bijwerken van de inzet-

baarheid van de medewerker. 

Interventies tijdens dreigend langdurende ziekte worden in samenspraak met de arbodienst 

ingezet. 

SAMENWERKING ARBODIENST

Leerplein055 werkt sinds 2008 met arbodienst Tredin. In 2015 heeft Leerplein055 het con-

tact met de arbodienst geïntensiveerd door de arbeidsdeskundige van Tredin een werkplek 

te bieden op het bestuursbureau tijdens haar werk voor Leerplein055. Jaarlijks wordt de 

samenwerking met de arbodienst geëvalueerd.  

LEEFTIJD PERSONEELSLEDEN

De effecten van het sociaal plan (afvlakking van het aantal medewerkers 61 jaar en ouder) 

zijn zichtbaar. Opvallend is het grote aantal medewerkers in de leeftijd 55-59 jaar. De groep 

59 jarigen is opvallend groot. Zij vormen een ‘piek’ in de leeftijdsopbouw van het aantal 

medewerkers. Er zijn slechts 21 medewerkers jonger dan 30 jaar.

kort middel   lang 1 jr. 2 jr
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Het aantal vrouwen in het medewerkersbestand van 443 is beduidend hoger, te weten 359 

vrouwen ten opzichte van 84 mannen (82% vrouwen - 18% mannen). De gemiddelde leef-

tijd is nagenoeg hetzelfde gebleven doordat een aantal oudere werknemers via het sociaal 

plan afscheid heeft genomen.

30-34 12% 

60+ 15% 

20-24 0% 

25-29 5% 

55-59 23% 

35-39 12% 

40-44 10% 
45-49 8% 

50-54 15% 

2015 - aantal personeelsleden op leeftijdsgroep

personeel
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VISIE OP PR EN COMMUNICATIE

Leerplein055 profileert zich als een organisatie die hoge onderwijskwaliteit biedt aan haar 

leerlingen en daardoor aantrekkelijk is voor ouders. De kernwaarden ‘Modern, betrokken en 

toegankelijk’ bepalen het imago van Leerplein055. De leerlingen, ouders en medewerkers 

zijn trots op de school en stralen dat als ambassadeur uit. Een actieve rol op social media 

van zowel de school als de organisatie dragen bij aan de zichtbaarheid van de school.

Leerplein055 biedt haar scholen praktische handvatten bij een professionele benadering van 

en communicatie met haar ouders en met potentiele ouders en andere betrokkenen. PR- en 

communicatiebeleid is een vast onderdeel van het schoolbeleid, iedere school heeft een 

PR-coördinator met wie regelmatig overleg wordt gevoerd over het PR-beleid van de school.

De PR is gericht op het op de juiste wijze in beeld brengen van scholen afzonderlijk en Leer-

plein055 als geheel. De belangrijkste communicatie-uitingen worden op organisatieniveau 

aangestuurd en gefaciliteerd.

INTERNE COMMUNICATIE

Alle medewerkers van Leerplein055 hebben op een laagdrempelige en professionele manier 

online toegang tot informatie van de organisatie en hebben de mogelijkheid om informatie 

met collega’s te delen. Medewerkers weten elkaar via verschillende online werkgroepen en 

kenniskringen steeds beter te vinden om informatie en kennis te delen.

ONLINE COMMUNICATIEONDERZOEK

Door alle Leerplein055 scholen wordt online communicatie ingezet om de betrokkenheid 

van ouders te intensiveren en online zichtbaar en vindbaar te zijn voor belangstellenden. 

Iedere school heeft een professionele website en maakt gebruik van periodieke e-mailings. 

Daarnaast gebruiken scholen in meer of mindere mate sociale media zoals Facebook en 

Twitter om nieuws te delen over activiteiten op school, om foto’s van lessen te delen en de 

interactie aan te gaan met ouders en andere volgers. Veruit de meeste signalen van ouders 

zijn positief over de inzet van online communicatie door de scholen.  

 

In het huidige tijdperk waarin het medialandschap in een snel tempo verandert, privacy-

vraagstukken toenemen in complexiteit en publieke communicatie ook voor basisscho-

len steeds belangrijker wordt, vraagt dit van Leerplein055 om heldere keuzes te maken. 

Leerplein055 vindt het belangrijk om hierbij een goed beeld te hebben van de wensen en 

behoeften van ouders ten aanzien van de inzet van online communicatie. Wat vinden ouders 

van de huidige inzet van communicatie en de visie van de Leerplein055-basisscholen? Welke 
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kanalen gebruiken ouders privé en/of zakelijk en welk type berichten willen ouders via de 

verschillende kanalen ontvangen? 

 

Leerplein055 gaf in maart 2015 online communicatiebureau Johnny Wonder de opdracht 

een onderzoek te doen naar de wensen en behoeften van ouders over de inzet van online 

communicatie en hierover aanbevelingen te formuleren. Het onderzoek bestond uit twee 

onderdelen: een focusgroep en een online enquête. De focusgroep heeft relevante inzichten 

opgeleverd om gerichte vragen te formuleren in de daaropvolgende online enquête.  

 

Het aantal deelnemers aan de enquête mag in aantal representatief genoemd worden voor 

de gehele populatie unieke gezinnen van alle Leerplein055-scholen. Er zijn aanbevelingen 

gedaan ten aanzien van online communicatie en specifiek de inzet van kanalen door de 

scholen van Leerplein055. Leerplein055 gaat in 2016 aan de slag met de aanbevelingen.

PR en communicatie
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huisvesting

De schoolgebouwen van Leerplein055 zijn modern en veilig. De inrichting en de uitstraling 

wijzen op kwaliteit en professionaliteit. Dat geldt ook voor het speelterrein en de omgeving 

van de school. Schoolgebouwen ontwikkelen zich mee aan de hand van de veranderende 

eisen die gesteld worden aan een moderne school.

Onderwijskundige vernieuwingen en de vorming van integrale kindcentra hebben invloed op 

schoolgebouwen. Een voorbeeld is het nieuwe schoolgebouw van Het Web dat gebouwd 

wordt voor onderwijs in drie units. Het Huurbeleid wordt afgestemd op het feitelijk gebruik 

en de ontwikkeling van integrale kindcentra. Dit zal in afstemming met de gemeente en 

de andere schoolbesturen moeten gebeuren om zo tot een nieuw huurbeleid te komen. 

Huurbeleid is bovendien gericht op het voorkomen van leegstand. In 2015 is hiervoor door 

de gezamenlijke schoolbesturen een nieuw voorstel aan de gemeente gedaan, vooralsnog 

houdt de gemeente Apeldoorn vast aan het huidige beleid. 

GOED ONDERHOUD EN UITSTRALING 

VAN SCHOOLGEBOUWEN EN SCHOOLOMGEVING

Op basis van het MeerJarenOnderhoudsPlan is in overleg met het extern adviesbureau 

Asset het uitvoeringsplan 2015 vastgesteld en in uitvoering genomen.

De doordecentralisatie van het buitenonderhoud is met ingang van dit jaar van kracht. Het 

kalenderjaar is gebruikt om te bekijken wat dit voor de afdeling huisvesting betekent en om 

strategische keuzes te maken. Besloten is om op basis van het bestaande contract met 

Asset de advisering en de begeleiding van het groot onderhoud op regiebasis in opdracht te 

geven. Bepaald is dat op basis hiervan en in afwachting van het Integraal Huisvestingsplan 

2016 en 2017-2020 in 2015 alleen het noodzakelijke groot onderhoud uitgevoerd is.

VEILIGE SCHOOLGEBOUWEN

De veiligheid van de schoolgebouwen blijft een belangrijk onderdeel voor huisvesting en is 

een structureel item. Zo worden de jaarlijkse keuringen ten aanzien van de cv-installaties, 

alarminstallaties, noodverlichting, elektrische installaties, brandblusmiddelen en speeltoe-

stellen uitgevoerd. Een groot deel van het budget voor onderhoud wordt uitgegeven aan 

deze jaarlijkse onderhoudskeuringen.

Het onderhoud van de elektrische- en cv-installatie van alle schoolgebouwen is in 2015 op 

basis van een aanbesteding in een nieuw contract vastgelegd.  

In het kader van het landelijke project ‘Asbest in scholen’ van het Ministerie van Infrastruc-

tuur en Milieu zijn in 2014 de rapportages van de nulmeting (risicoscan op basis van visuele 

inspectie) beschikbaar gekomen voor een 15-tal schoolgebouwen met een bouwjaar van 
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1990 of eerder. Daar waar deze nulmeting een vermoeden van de aanwezigheid van asbest 

liet zien zijn de materialen bemonsterd en is een asbestbeheersplan opgesteld en voorge-

legd aan de economische eigenaar van het gebouw, de gemeente Apeldoorn. De gemeente 

heeft vastgesteld dat verwijdering van asbest niet noodzakelijk is.

BINNENKLIMAAT EN HYGIËNE

Het binnenklimaat op de scholen blijft een actueel onderwerp. Het gaat tenslotte om de 

leefbaarheid en daarmee de leerprestaties van kinderen. Er is onvoldoende budget voor 

grote investeringen in bijvoorbeeld luchtventilatie. Maar door bewustwording, kleine aanpas-

singen, handmatige ventilatie en dergelijke is het binnenklimaat over het algemeen goed op 

peil te houden. Daarnaast is in het verleden gekozen voor harde materialen voor de vloerbe-

dekking en zo weinig mogelijk gordijnen wat hieraan bijdraagt.

Alle verbruiksmaterialen sanitaire voorzieningen worden centraal ingekocht bij Vendor. 

De uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden vindt plaats op basis van resultaatgericht 

schoonmaakonderhoud. De kwaliteit van het schoonmaakonderhoud op de scholen wordt 

periodiek gecontroleerd.

ZUINIG MET ENERGIE

Duurzaamheid, zuinig omgaan met energie, is van groot belang. Door het inzetten van slim-

me meters wordt energieverbruik gemonitord zodat ingezoomd kan worden op opvallend 

verbruik door scholen.

EFFICIËNTE EXPLOITATIE

Om de exploitatie en daarmee de inzet van het budget zo efficiënt mogelijk te houden is 

er in 2012 een contract afgesloten voor de centrale inkoop van het klein onderhoud van de 

schoolgebouwen, tuinonderhoud, jaarlijkse keuring en klein onderhoud van de speeltoe-

stellen en de consignatiedienst c.q. alarmopvolging. Dit contract is afgesloten met Evisiun 

waarbij vanuit maatschappelijk ondernemen ook medewerkers ingezet worden met een 

afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarnaast is het plan in uitvoering om te komen tot sluiting van zoveel mogelijk normatief 

leegstaande lokalen. Dit levert onder meer een besparing op ten aanzien van het schoon-

maakonderhoud en het energieverbruik.

Op basis van de recente gemeentelijke prognoses wordt er in de periode 2015-2028 een 

daling van het aantal leerlingen voorzien van ongeveer 8% als gevolg van de krimp van het 

aantal leerplichtige kinderen in Apeldoorn. Leerplein055 vindt de spreiding en toegankelijk-

heid van het openbaar onderwijs van groot belang. De kleinere scholen worden daarom in 

huisvesting
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stand gehouden via de maatregel van ‘de gemiddelde schoolgrootte’. 

Indien noodzakelijk wordt een ‘instandhoudingsnotitie’ opgesteld om een goede afweging 

van de te nemen maatregelen te maken.

In afstemming met de Gemeente Apeldoorn (in het kader van het Integraal Huisvestings-

Plan (IHP) en de andere schoolbesturen wordt bezien hoe Leerplein055 de komende jaren 

met haar schoolgebouwen moet omgaan. In het licht van de dalende leerlingaantallen biedt 

dit een kans om te groeien naar een evenwichtig scholenbestand.

Zo zijn in 2015 de gebouwen van De Gentiaan, De Kakelhof en het noodlokaal van De 

Boemerang aan de gemeente Apeldoorn teruggegeven i.v.m. sluiting van deze schoolgebou-

wen.

De Gentiaan -gefuseerd met M.L. King en samen verder onder Het Web- is eind 2015 

verhuisd naar de locatie van Het Web aan de Agricolastraat 36. Daarnaast is begonnen met 

de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor Het Web aan de Descartesstraat 10. Een 

duurzaam gebouw midden in het groen; het schoolgebouw komt namelijk op de plek in het 

park waar in het verleden de kleuterschool heeft gestaan. Het wordt van een PV-installatie 

(‘Photo-Voltaic’) voorzien, in samenwerking met de energiecoöperatie deA in het kader van 

het provinciale project Zon op School. 

Op basis van deze samenwerking en het project is het schoolgebouw van Jenaplanschool 

De Mheen in 2015 ook voorzien van zonnepanelen.

huisvesting
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Leerplein055 voert een verantwoord financieel beleid, waarbij middelen worden ingezet voor 

het verhogen van de onderwijskwaliteit en tegelijkertijd de risico’s in de organisatie voldoen-

de worden afgedekt. De komende strategische periode geeft het plan ´Leerplein055, Klaar 

voor de toekomst´ de belangrijkste personele en financiële kaders aan.

De voordelen van gezamenlijke inkoop worden blijvend benut, contracten worden waar mo-

gelijk minimaal eens per twee jaar herzien. Doel is blijvende efficiënte inzet van middelen.

In 2015 is een ‘realtime’ instrument in gebruik genomen om personele kengetallen te gene-

reren. Voor de financiën zal eenzelfde instrument in gebruik genomen worden.

FINANCIEEL BELEID EN PLANNING & CONTROL

Er is een heldere cyclus van planning en control met financiële en personele kengetallen 

waarbij afwijkingen tijdig worden gesignaleerd. Adequate managementinformatie is maande-

lijks beschikbaar.

De schooldirecties zijn budgethouders voor een aantal schoolgebonden uitgaven, te weten 

onderhoud en vervanging onderwijsleerpakket, gedeelten van ICT en scholing, alsmede een 

aantal overige ‘schoolse’ uitgaven (culturele vorming, abonnementen, telefoon- en portokos-

ten, en dergelijke).

Ten behoeve van de bedrijfsvoering van Leerplein055 wordt gewerkt met een planning- en 

controlcyclus. Daarin zijn opgenomen de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en verplich-

tingen binnen de organisatie. Eveneens zijn hierin de jaarcyclus en de monitoring opgeno-

men. Binnen de jaarcyclus/monitoring zijn onderwerpen als begroting, rekening en kwartaal-

rapportages nader beschreven.

JAARLIJKSE RISICOANALYSE

Met de invoering van de lumpsumfinanciering dienen bedrijfsrisico’s door de onderwijsin-

stelling zelf te worden afgedekt. Hiertoe dient op basis van een risicoanalyse een passend 

systeem van voorzieningen en reserves te worden ingesteld. Door bezuinigingen en dalende 

leerlingaantallen, nemen de financiële risico’s toe. Daarom is ook in 2015 bij de opstelling van 

de begroting een actuele risicoanalyse opgesteld. In 2015 is gestart met de uitvoering van 

het plan “Leerplein055, klaar voor de toekomst” met maatregelen om de geconstateerde 

risico’s het hoofd te bieden.

CENTRALISERING LEERLINGADMINISTRATIE

Omdat een eenduidige en verantwoorde registratie van leerlingen van groot belang is voor 

de bekostiging is deze administratie gecentraliseerd. Voor wat betreft de financiële admini-

stratie van de scholen is dat proces inmiddels afgerond.

Met het voeren van de centrale leerling- en financiële administratie wordt de administratieve 

financiën
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last bij de school/directeur verlaagd. Daarbij is er een centrale leerlingadministratie/boekhou-

ding op bestuursniveau, waarmee het inzicht in de financiën van de scholen is verbeterd.

LEERPLEIN055, KLAAR VOOR DE TOEKOMST

In 2015 is besloten € 1.2 miljoen uit de reserves in te zetten voor de uitvoering van het sociaal 

plan met als doel een reductie van het personeelsbestand te realiseren. In de meerjarenbe-

groting zijn de dalende leerlingaantallen en het afnemend aantal personeelsleden als basis ge-

nomen. Of het sociaal plan ook tot feitelijk ontslag zal leiden wordt medio april 2016 bekend, 

na de tussenevaluatie met de bonden. Een jaarlijks sluitende begroting is uitgangspunt. 

WEERSTANDSVERMOGEN

Op basis van de jaarlijkse risicoanalyse is het risicoprofiel voor Leerplein055 als ‘gemiddeld’ 

gekwalificeerd en dient het weerstandsvermogen zich daarmee te bevinden tussen de 6,4% 

en 10,4%. In de jaarrekening 2015 bedraagt het weerstandsvermogen 5,65% (in 2014: 9,45%).

TREASURYVERSLAG

In het treasurystatuut, gebaseerd op de ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen 

voor onderwijs en onderzoek 2010’ is het treasurybeleid uiteengezet en een beschrijving ge-

geven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie.

Leerplein055 beschikt over een rekening-courant en een bedrijfsspaarrekening en een beleg-

gingsrekening, waarop op basis van het saldo de rentetoekenningen plaats vinden.

JAARCIJFERS: GEZOND FINANCIEEL BELEID

De jaarrekening 2015 is door de accountant voorzien van een goedkeurende verklaring.

De volgende grafieken geven op basis van de definitieve cijfers een getrouw beeld van de 

financiële baten en lasten met betrekking tot het kalenderjaar 2015.

rijksbijdrage 
overige overheidsbijdrage 
overige baten  
financiële baten

2,3%

7,5%

3,9%
2,5%

83,8%94,9%

2,7%
2,2% 0,2%

baten en lasten 2015

personeel
afschrijvingen 
huisvesting 
overige instellingslasten 
leermiddelen

financiën
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FINANCIËLE POSITIE

Het negatieve exploitatieresultaat over het boekjaar 2015 bedraagt € 1.377.354. Met betrek-

king tot diverse posten binnen de jaarrekening worden de afwijkingen ten opzichte van de 

begroting 2015 in de toelichting op de exploitatierekening nader uitgewerkt.

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

De continuïteitsparagraaf richt zich ten eerste op de financiële gevolgen van toekomstige 

ontwikkelingen voor de drie jaren volgend op het verslagjaar. Daarnaast is een inhoudelijke 

en procesmatige beschrijving van het risicomanagement opgenomen alsmede de wijze 

waarop het bestuur omgaat met de Code Goed Bestuur. 

In het jaarverslag 2014 is al aangegeven dat Leerplein055 te maken heeft met demogra-

fische krimp. Op basis van de prognoses blijkt dat de demografische leerlingendaling de 

komende jaren zal doorzetten. Het natuurlijk verloop blijkt echter te klein om de personele 

consequenties van de leerlingendaling op te vangen. Met de vaststelling in 2015 van het 

reorganisatieplan ‘Leerplein055, klaar voor de toekomst’ en het daaruit voortvloeiende 

sociaal plan zijn belangrijke instrumenten ontwikkeld om de personele inkomsten in balans 

te brengen.

De personele bezetting is gebaseerd op het aantal fte per ultimo 2015. Daarbij is rekening 

gehouden met het natuurlijk verloop in de jaren 2016 tot en met 2018. Daarnaast is er nog 

rekening mee gehouden dat onder de verdere werking van het sociaal plan nog een reductie 

van het aantal fte dient plaats te vinden.

De ontwikkeling van de leerlingenaantallen is gebaseerd op de prognoses, waarbinnen voor 

de scholen van Leerplein055 de eerder aangegeven demografische krimp is voorzien.

GEGEVENSSET  -  CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 2015

Kengetallen verslagjaar jaart + 1 jaart+ 2 jaart + 3
 2015 2016 2017 2018

Personele bezetting in fte

- management / directie 29,9 28,9 28,9 28,9

- onderwijzend personeel 237,4 230,5 225,2 217,2

- overige medewerkers 54,2 54,2 54,2 54,2

Leerlingenaantallen 4.233 4.088 3.975 3.788

Bedragen x € 1.000

Balans verslagjaar jaart + 1 jaart + 2 jaart + 3

 2015 2016 2017 2018

Activa

Vaste activa

materiële vaste activa 2.492.380  2.426.440  2.399.927  2.279.262

financiële vaste activa 0  0  0  0

Totale vaste activa 2.492.380  2.426.440  2.399.927  2.279.262

Vlottende activa 7.160.120  5.837.191  6.040.038  6.112.390

Totaal activa 9.652.500  8.263.631  8.439.965  8.391.652 

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 3.983.926  3.654.939  3.986.273  3.992.960

Voorzieningen

- spaarverlof 10.760  0  0  0

- jubileumuitkeringen 177.650  169.400  164.400  159.400

- reorganisatie 170.149  0  0  0

- groot onderhoud 1.331.925  1.331.925  1.331.925  1.331.925

Totaal voorzieningen 1.690.484  1.501.325  1.496.325  1.491.325

Kortlopende schulden 3.978.090  3.107.367  2.957.367  2.907.367

Totaal passiva 9.652.500  8.263.631  8.439.965  8.391.652

  € - 

financiën
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Baten en lasten verslagjaar jaart + 1 jaart + 2 jaart + 3
 2015 2016 2017 2018

Baten
Rijksbijdrage 26.419.092 25.647.627 24.956.750 24.374.584

Overige overheidsbijdragen 801.173 727.200 727.200 727.200

Overige baten 784.674 385.965 385.965 385.965

Totaal baten 28.004.939 26.760.792 26.069.915 25.487.749

Lasten
Personeelslasten 24.110.750 21.988.053 20.688.777 20.476.860

Afschrijvingen 665.786 586.300 586.300 586.300

Huisvestingslasten 2.829.472 2.912.700 2.892.700 2.872.700

Overige lasten 1.819.691 1.632.726 1.600.804 1.575.202

Totaal lasten 29.425.699 27.119.779 25.768.581 25.511.062

Saldo baten en lasten -1.420.760 -358.987 301.334 -23.313

Saldo financiële bedrijfsvoering 43.406 30.000 30.000 30.000

Totaal resultaat -1.377.354 -328.987 331.334 6.687

Incidentele baten en lasten in  0 0 0 0

totaal resultaat

OVERIGE RAPPORTAGES

 De gevraagde overige rapportages zijn elders in dit jaarverslag opgenomen, te weten:

●  Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 

 controlsysteem (blz. 35 e.v.);

● Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

 (zie risicoparagraaf – blz. 63e.v.);

● Rapportage toezichthoudend orgaan (zie blz. 40 e.v.).

financiën

GEGEVENSSET  -  CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 2015

Kengetallen verslagjaar jaart + 1 jaart+ 2 jaart + 3
 2015 2016 2017 2018

Personele bezetting in fte

- management / directie 29,9 28,9 28,9 28,9

- onderwijzend personeel 237,4 230,5 225,2 217,2

- overige medewerkers 54,2 54,2 54,2 54,2

Leerlingenaantallen 4.233 4.088 3.975 3.788

Bedragen x € 1.000

Balans verslagjaar jaart + 1 jaart + 2 jaart + 3

 2015 2016 2017 2018

Activa

Vaste activa

materiële vaste activa 2.492.380  2.426.440  2.399.927  2.279.262

financiële vaste activa 0  0  0  0

Totale vaste activa 2.492.380  2.426.440  2.399.927  2.279.262

Vlottende activa 7.160.120  5.837.191  6.040.038  6.112.390

Totaal activa 9.652.500  8.263.631  8.439.965  8.391.652 

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 3.983.926  3.654.939  3.986.273  3.992.960

Voorzieningen

- spaarverlof 10.760  0  0  0

- jubileumuitkeringen 177.650  169.400  164.400  159.400

- reorganisatie 170.149  0  0  0

- groot onderhoud 1.331.925  1.331.925  1.331.925  1.331.925

Totaal voorzieningen 1.690.484  1.501.325  1.496.325  1.491.325

Kortlopende schulden 3.978.090  3.107.367  2.957.367  2.907.367

Totaal passiva 9.652.500  8.263.631  8.439.965  8.391.652

  € - 
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Leerplein055 – Stichting voor openbaar primair onderwijs Apeldoorn

Graag legt de Raad van Toezicht verantwoording af, zodat de lezer inzicht heeft in haar taken, 

verantwoordelijkheden en activiteiten in 2015. De Raad van Toezicht onderschrijft het belang 

van goed openbaar onderwijs in Apeldoorn. De Raad van Toezicht voert aan de hand van de 

statuten en het reglement haar taken uit. Bij het uitoefenen van toezicht hanteert de Raad 

van Toezicht het in 2014 vastgestelde bevoegdheidskader. Bij de uitoefening van haar taak en 

bevoegdheden richt de Raad van Toezicht zich op de belangen van alle stakeholders van de 

school. In dat kader heeft de Raad van Toezicht bijvoorbeeld gesproken met de GMR. Ook 

hebben in 2015 alle leden van de Raad een aantal scholen bezocht. De Raad van Toezicht 

houdt integraal intern toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht zijn allen maatschappelijk betrokken en denken vanuit 

hun verschillende expertise en professionele achtergrond mee bij de ontwikkelingen in de 

organisatie. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gekeken naar en aandacht 

besteed aan de verschillende competenties van de leden en hun expertisegebied zodat 

gezamenlijk voldaan wordt aan het voor de Raad van Toezicht gestelde profiel. Volgens een 

rooster van aftreden wordt de continuïteit van de Raad van Toezicht gewaarborgd.

Raad van Toezicht Functie Zitting in

mevr. mr. M.P. Smilde* voorzitter -

dhr. C.J. Spruyt vice-voorzitter tot 1-2-2015

mevr. J.T. Stevels* lid m.i.v. 1-2-2015 auditcommissie

dhr. S.H. Baas vice-voorzitter m.i.v. 1-2-2015  remuneratiecommissie

dhr. drs. P.H. Hijlkema RA  lid auditcommissie

dhr. drs. E. de Vette lid remuneratiecommissie

*) herbenoemd voor een tweede termijn van 1-06-2015 tot 1-06-2019

Raad van Toezicht

mevr. mr. M.P. Smilde (Marike)* Beroep: Interim management en coaching.

 Nevenfuncties: Secretaris van een Vereniging van eigenaren

mevr. J.T. Stevels (Jolien)* Beroep: Manager Innovatie en R&D bij AFP Holland.

 Nevenfuncties: geen

dhr. S.H. Baas (Sicco)  Beroep: onderwijsadviseur, gericht op kwaliteit, bestuur en management. 

 Nevenfuncties: geen

 Er worden geen opdrachten voor Leerplein055 uitgevoerd

dhr. drs. P.H. Hijlkema RA (Patrick)  Beroep: zelfstandig interimmanager en managementadviseur in eigen onderneming 

 PHinadin B.V. 

 Nevenfuncties: - Lid RvT bij Stichting IJsseldal Wonen;

 - Lid RvT bij Openbare Scholengemeenschap Erasmus;

 - Voorzitter auditcommissie Stichting IJsseldal Wonen;

 - Voorzitter auditcommissie Openbare Scholengemeenschap Erasmus.

dhr. drs. E. de Vette (Edo) Beroep: zelfstandig ondernemer New Public Support

 Nevenfuncties: geen

verslag Raad van Toezicht
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Informatie betreffende beloning van de toezichthouders is verderop in het jaarverslag opge-

nomen.

 

WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD IN 2015

In het jaar 2015 heeft de Raad van Toezicht zeven keer vergaderd, steeds in het bijzijn van 

het College van Bestuur. 

De Raad van Toezicht vindt professionalisering en evaluatie van haar eigen functioneren van 

groot belang. Er is dan ook een budget voor het volgen van trainingen en de individuele 

leden maken hiervan ook gebruik. Over 2015 heeft zelfevaluatie plaatsgevonden, waarbij 

ook de leden van het College van Bestuur betrokken zijn geweest. Afgesproken is om de 

zelfevaluatie ieder jaar te laten plaatsvinden, waarvan om de twee jaar extern begeleid.

Het College van Bestuur zorgt ervoor dat de Raad van Toezicht de benodigde informatie ont-

vangt om op goede, tijdige en zorgvuldige wijze haar taken te kunnen vervullen. Daarnaast 

is een informatieprotocol afgesproken tussen Raad en College. Daarin is opgenomen op 

welke wijze de Raad verder haar informatie ontvangt dan wel inwint. Daarbij valt te denken 

aan gesprek met de GMR, schoolbezoek, bijeenkomst met de kwaliteitsmedewerker etc. 

En naast alle stakeholders vergeten we ook onze kinderen niet. Zo zijn de leden van de Raad 

van Toezicht altijd bereid om waar mogelijk voor te lezen op de Nationale Voorleesdagen.

Onder andere de volgende onderwerpen passeerden de revue:

● Reorganisatie ‘Leerplein055, klaar voor de toekomst’ en uitvoering sociaal plan;

● Resultaten inspectierapporten en kwaliteit onderwijs;

● Uitstroomcijfers VO en leerlingtelgegevens;

● CITO-eindtoetsuitslagen;

● Kwartaalrapportages en managementinformatie;

● Begroting 2016 en vaststelling jaarrekening 2014;

● Passend onderwijs;

● Strategisch beleidsplan;

● Verkenning samenwerking schoolbesturen. 

De Raad van Toezicht wordt in financiële zaken bijgestaan door een uit haar midden ge-

vormde Auditcommissie. Daarnaast is  een Remuneratiecommissie actief die de Raad van 

Toezicht ondersteunt bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van de 

werkgeversrol ten aanzien van het College van Bestuur. 

AUDITCOMMISSIE

De Auditcommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht en is ingesteld om het 

interne financiële toezicht te versterken. De Auditcommissie besprak in 2015 onder andere de 

verslag Raad van Toezicht
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volgende onderwerpen voor met de controller en de voorzitter van het College van Bestuur:

● Jaarrekening/jaarverslag;

● Begroting en meerjarenbegroting;

● Liquiditeit, solvabiliteit en treasuryaangelegenheden;

● Administratieve organisatie en interne beheersing;

● Management control en informatievoorziening;

● Relatie met de externe accountant;

● Overige financiële aangelegenheden.

 

De Auditcommissie heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd, waarbij de nadruk heeft 

gelegen op de eerste twee hierboven genoemde onderwerpen. Twee vergaderingen zijn 

belegd om de jaarrekening over boekjaar 2014 te bespreken. Op 1 mei 2015 heeft de  Audit-

commissie een vergadering gehad waarin tevens gesproken is met de externe accountant 

inzake de jaarrekeningcontrole die zij hebben verricht. De resultaten uit dit overleg met de 

externe accountant zijn vervolgens door de Auditcommissie toegelicht in de vergadering van 

de voltallige Raad van Toezicht.

 

In het najaar zijn twee vergaderingen belegd met de controller en de voorzitter van het 

College van Bestuur om de ontwerpbegroting 2016 en de meerjarenbegroting te bespreken. 

Gezien de ontwikkelingen binnen Leerplein055 heeft met name de meerjarenbegroting veel 

aandacht gekregen van de Auditcommissie en van de voltallige Raad van Toezicht.

 

REMUNERATIECOMMISSIE

De Remuneratiecommissie  is ingesteld om al hetgeen rondom functioneren, beoordelen 

en honoreren van de bestuurders van de organisatie voor te bespreken. De Remuneratie-

commissie heeft aan het begin van het verslagjaar een startgesprek gehad met het College 

van Bestuur waarin niet alleen de resultaten, maar ook de beoogde werkwijze en cyclus van 

functioneren en beoordelen aan de orde is gesteld. Daarnaast is de werkbelasting in relatie 

tot de vastgestelde taakverdeling binnen het College van Bestuur geëvalueerd.

Aan het eind van 2015 zijn functioneringsgesprekken gevoerd met de leden van het College 

van Bestuur afzonderlijk. In deze gesprekken is ingegaan op de persoonlijke ontwikkeling 

van iedere bestuurder. Daarnaast is er op basis van de specifieke verantwoordelijkheidsge-

bieden van iedere bestuurder een beoordeling gemaakt van de huidige stand van zaken en 

zijn er concrete en meetbare resultaatafspraken gemaakt. Dit als afgeleide van de bredere 

ondernemingsdoelstellingen van Leerplein055.

In het verslagjaar is de waardering van de functies van het College van Bestuur met terug-

werkende kracht doorgevoerd (2014). Een extern bureau heeft de functies gewaardeerd 

volgens de  CAO Primair Onderwijs. 

verslag Raad van Toezicht
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GOEDKEURING VAN DE JAARSTUKKEN 2015

In dit jaarverslag treft u het bestuursverslag en de jaarrekening over 2015 aan. De jaarreke-

ning is door DVE Onderwijs Audit onderzocht en goedgekeurd, zoals blijkt uit de controlever-

klaring die u in dit verslag aantreft. Daarnaast heeft DVE Onderwijs Audit het bestuursver-

slag beoordeeld. Het is vastgesteld door het College van Bestuur. In de vergadering van de 

Raad van Toezicht van 21 juni 2016 heeft de Raad van Toezicht de jaarstukken goedgekeurd. 

Deze goedkeuring strekt tot decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid. 

 

TENSLOTTE

Het was een spannend en druk jaar voor heel Leerplein055. We onderschatten niet hoeveel 

onzekerheid de reorganisatie voor de medewerkers heeft gehad. En we weten van het vele 

werk dat is verzet door alle medewerkers waaronder zeker ook het College van Bestuur. Van-

uit de Raad van Toezicht hebben we er alle vertrouwen in dat de ingezette koers van Leer-

plein055 een belangrijke bijdrage zal leveren aan goed openbaar onderwijs in Apeldoorn. De 

Raad van Toezicht wil graag het College van Bestuur bedanken voor de prettige en construc-

tieve samenwerking in het afgelopen jaar. De contacten vonden plaats in een goede sfeer.

 

namens de raad van toezicht,

Mevrouw mr. Marike Smilde, voorzitter

verslag Raad van Toezicht
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GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld conform het geldende OC&W-voorschrift Jaarverslaggeving voor 

de sector Primair Onderwijs en voldoet aan de wettelijke bepalingen, zoals opgenomen in het 

Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 9). 

De basis voor de financiële jaarrekening wordt gevormd door richtlijnen van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving (RJ) en in het bijzonder RJ660 Onderwijsinstellingen. 

De jaarrekening wordt opgesteld op het niveau van het bevoegd gezag. 

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro’s.

WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het juridisch eigendom van de gebouwen en terreinen wordt door de gemeente in principe 

overgedragen aan het bevoegd gezag van de scholen; de economische eigendom blijft echter 

in handen van de gemeente. Op basis daarvan worden de gebouwen en terreinen niet geac-

tiveerd op de balans.

Bij de overgang naar de stichtingsvorm voor het openbaar primair onderwijs zijn stappen 

gezet om de juridische eigendom van de gebouwen en terreinen over te dragen aan Leer-

plein055. De daadwerkelijke overdracht heeft echter nog niet plaats gevonden. 

De investeringen in materiële vaste activa zijn op de balans gewaardeerd tegen de aanschaf-

waarde verminderd met de afschrijvingen. 

Op de materiële vaste activa wordt afschreven in gelijke percentages van de aanschafwaarde 

met als restwaarde € 0. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar van aanschaf startend 

vanaf de maand die volgt op de maand van ingebruikname. 

Als ondergrens van de te activeren zaken wordt € 500 gehanteerd.

De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt:

● inventaris/meubilair 20 jaar

● onderwijsleerpakketten   8 jaar

● ICT – computers   5 jaar

● ICT – laptops   3 jaar

● ICT – activeboards 10 jaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

De beleggingen (c.q. effecten) worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs in 

casu de waarde van de effecten aan het einde van de looptijd.

jaarrekening 2015
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In december 2013 is het treasurystatuut gewijzigd en opnieuw vastgesteld door het College 

van Bestuur, waarin op basis van de actuele regelgeving de kaders zijn neergelegd voor het 

beleggen van de financiële middelen. Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van de 

‘Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek’.

ALGEMENE RESERVE

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van Leerplein055 

en wordt gevoed met de resultaatbestemming van overschotten in het boekjaar en waaraan 

onttrokken wordt bij tekorten.

BESTEMMINGSRESERVE ZELFBEHEER

Ten behoeve van de onder de stichting ressorterende scholen worden budgetten beschikbaar 

gesteld, waarvoor de scholen zelf verantwoordelijk zijn. Het betreft met name budgetten voor 

het onderwijsleerpakket, uitgaven voor scholing en ICT. De bestemmingsreserve omvat de 

nog niet bestede middelen die voor de scholen beschikbaar blijven.

VOORZIENINGEN

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorziening spaarverlof

De voorziening spaarverlof dient ter dekking van de kosten voor vervanging van personeels-

leden die hun aanspraak op spaarverlof opnemen. De noodzakelijke dotatie wordt gevormd 

vanuit de lumpsum-vergoeding personeel.

Voorziening jubileumuitkeringen

De voorziening dient ter dekking van de personele kosten voor personeelsleden die voort-

vloeien uit het 25-en 40-jarig ambtsjubileum van het personeel van Leerplein055. De noodza-

kelijke dotatie wordt gevormd vanuit de lumpsumvergoeding personeel.

Voorziening reorganisatie – sociaal plan

Met de vaststelling van het plan ‘Leerplein055, klaar voor de toekomst’ en het daaruit voort-

vloeiende sociaal plan zijn belangrijke instrumenten ontwikkeld om de personele inkomsten 

in balans te brengen. De voorziening reorganisatie dient ter dekking van de kosten van maat-

regelen, die voortvloeien uit de werking van het sociaal plan.

Voorziening groot onderhoud gebouwen

De onderhoudsvoorziening wordt gevoed door dotaties vanuit de rijksvergoeding onderhoud 

gebouwen, voor het deel dat niet benodigd is voor de jaarlijkse onderhoudskosten en gebruikt 

voor de uitgaven voor groot (lees: meerjaarlijks) onderhoud, zoals dit is opgenomen in het 

MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP).

jaarrekening 2015
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KORTLOPENDE VORDERINGEN EN SCHULDEN

De kortlopende vorderingen en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geam-

mortiseerde kostprijs.

 

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd te-

gen nomimale waarde.

KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het netto-

resultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor 

verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven.

RESULTAATBEPALING
Bij de bepaling van het exploitatiesaldo zijn de volgende beginselen gehanteerd.

Voor de baten en lasten is het baten- en lastenstelsel van toepassing. De kenmerken van dit 

stelsel zijn:

●  toerekeningbeginsel: lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrek-

king hebben;

●  realisatiebeginsel: baten zijn slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerea-

liseerd:

●  voorzichtigheidsbeginsel: lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van 

het verslagjaar en die bekend zijn geworden voor het opmaken van de jaarrekening, zijn in 

acht genomen.

Bovenstaande is ook voor de rijksvergoedingen van toepassing – deze zijn in de rekening 

verantwoord voor zover ze aan het verslagjaar zijn toe te rekenen.

jaarrekening 2015
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Balans per 31 december 2015

1. ACTIVA  31-dec.-2015 31-dec.-2014
    

1.2 Materiële vaste activa  2.492.380 2.857.864

1.3 Financiële vaste activa  0 0

 Totaal vaste activa  2.492.380 2.857.864

1.5 Vorderingen  1.972.190 2.189.596

1.7 Liquide middelen  5.187.929 5.354.206

 Totaal vlottende activa  7.160.119 7.543.802

Totaal activa  9.652.499 10.401.666

2. PASSIVA  31-dec.-2015 31-dec.-2014

2.1 Eigen vermogen  3.983.926 5.361.282

2.4 Voorzieningen  1.690.484 1.314.979

2.6 Kortlopende schulden  3.978.089 3.725.405

Totaal passiva  9.652.499 10.401.666

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Staat van Baten en lasten 2015 

3. BATEN  rekening 2015   begroting 2015   rekening 2014

3.1 Rijksbijdragen 26.419.092 27.215.786 26.483.401

3.2 Overige overheidsbijdragen 801.173 735.220 819.335

3.5 Overige baten 784.674 287.630 699.511

 Totaal baten 28.004.939 28.238.636 28.002.247 

4. LASTEN rekening 2015 begroting 2015 rekening 2014

4.1 Personele lasten 24.110.750 23.262.094 23.897.402

4.2 Afschrijvingen 665.786 629.280 617.084

4.3 Huisvestingslasten 2.829.472 2.933.250 2.524.897

4.4 Overige lasten 1.819.691 1.707.110 1.860.831

 Totaal lasten 29.425.699 28.531.734 28.900.214

Saldo baten en lasten -1.420.760 -293.098 -897.967

5. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN rekening 2015 begroting 2015 rekening 2014

5.1 Financiële baten 43.406 60.000 97.934

5.2 Financiële lasten 0 0 97.445

Saldo financiële baten en lasten 43.406 60.000 489

Exploitatieresultaat -1.377.354 -233.098 -897.478

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

jaarrekening 2015
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Kasstroomoverzicht 2015

kasstroom uit operationele activiteiten  2015  2014   

Saldo baten en lasten -1.420.760  -897.967  

Aanpassing voor:
Afschrijvingen 665.786  617.084
Mutaties voorzieningen 375.505  -68.877

Verandering in vlottende middelen:
Vorderingen 217.406  39
Schulden 252.684  301.654

Ontvangen interest 43.406  489

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  134.027  -47.578   

kasstroom uit investeringsactiviteiten 2015  2014  

(Des)investeringen materiële vaste activa -300.302  -244.564  
(Des)investeringen financiële vaste activa 0  1.260.000  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  -300.302  1.015.436   

Mutatie liquide middelen  -166.275  967.858 

KASSTROOMOVERZICHT 2015

jaarrekening 2015
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TOELICHTING OP DE BALANS

1.2 Materiële vaste activa

1.5  Vorderingen 

1.7  Liquide middelen  

Verloopoverzicht Inventaris en   Leermiddelen   ICT   Totaal  
 apparatuur

Stand per 01-01-2015
Verkrijgingswaarde 3.413.271 841.649 2.226.669 6.481.589
Cumulatieve afschrijving -1.964.842 -394.681 -1.264.202 -3.623.725
Boekwaarde 1.448.429 446.968 962.467 2.857.864

Mutaties 2015
Investeringen 12.868 69.740 217.694 300.302
Afschrijvingen -180.566 -116.394 -368.826 -665.786
Saldo mutaties 2015 -167.698 -46.654 -151.132 -365.484

Stand per 31-12-2015
Aanschafwaarde 3.426.139 911.389 2.444.363 6.781.891
Cumulatieve afschrijvingen -2.145.408 -511.075 -1.633.028 -4.289.511
Boekwaarde 31-12-2015 1.280.731 400.314 811.335 2.492.380

Met betrekking tot de gebouwen en terreinen berust het juridische eigendom bij het school-

bestuur. Omdat bij de gemeente de economische eigendom is ondergebracht vindt derhalve 

geen activering in de balans plaats. Ter informatie wordt vermeld dat de WOZ-waarde van de 

schoolgebouwen in het kalenderjaar 2015 is bepaald op € 46.827.000 (waardepeildatum: 01-01-

2014).

Toelichting op de balans per 31 december 2015

1 activa  31 december 2015    31 december 2014  

 Vaste activa

  31 december 2015 31 december 2014 

1.2	 Materiële	vaste	activa

1.2.2 - meubilair/inventaris  1.280.731  1.448.429 

1.2.2 - onderwijsleerpakket  400.314  446.968 

1.2.2 - ICT/computers c.a.  811.335  962.467 

    2.492.380  2.857.864

  31 december 2015  31 december 2014

1.3	 Financiële	vaste	activa

1.3.1 Effecten/obligaties    0  0

 Totaal vaste activa    2.492.380  2.857.864

	 Vlottende	activa

  31 december 2015 31 december 2014

1.5	 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren   0  0 

1.5.2 Ministerie van OC&W   1.148.545  1.338.228 

1.5.6 Overige overheden   36.755  55.843 

1.5.7 Overige vorderingen   668.055  706.142 

1.5.8 Overlopende activa   118.835  89.383 

     1.972.190  2.189.596

  31 december 2015 31 december 2014

1.7	 Liquide	middelen

1.7.1 Kasmiddelen   1.603  146 

1.7.2 Tegoeden op bankrekeningen   5.186.326  5.354.060 

     5.187.929  5.354.206

       

	 Totaal	vlottende	activa	 	 	 	 7.160.119	 	 7.543.802

       

Totaal activa    9.652.499  10.401.666

Toelichting op de balans per 31 december 2015

1 activa  31 december 2015    31 december 2014  

 Vaste activa

  31 december 2015 31 december 2014 

1.2	 Materiële	vaste	activa

1.2.2 - meubilair/inventaris  1.280.731  1.448.429 

1.2.2 - onderwijsleerpakket  400.314  446.968 

1.2.2 - ICT/computers c.a.  811.335  962.467 

    2.492.380  2.857.864

  31 december 2015  31 december 2014

1.3	 Financiële	vaste	activa

1.3.1 Effecten/obligaties    0  0

 Totaal vaste activa    2.492.380  2.857.864

	 Vlottende	activa

  31 december 2015 31 december 2014

1.5	 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren   0  0 

1.5.2 Ministerie van OC&W   1.148.545  1.338.228 

1.5.6 Overige overheden   36.755  55.843 

1.5.7 Overige vorderingen   668.055  706.142 

1.5.8 Overlopende activa   118.835  89.383 

     1.972.190  2.189.596

  31 december 2015 31 december 2014

1.7	 Liquide	middelen

1.7.1 Kasmiddelen   1.603  146 

1.7.2 Tegoeden op bankrekeningen   5.186.326  5.354.060 

     5.187.929  5.354.206

       

	 Totaal	vlottende	activa	 	 	 	 7.160.119	 	 7.543.802

       

Totaal activa    9.652.499  10.401.666

ACTIVA

jaarrekening 2015
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Toelichting op de balans per 31 december 2015 

2 PASSIVA  31 december 2015  31 december 2014

   31 december 2015  31 december 2014
2.1 Eigen vermogen

2.1.1 - Algemene reserve   2.963.500  4.220.252

2.1.2 - Bestemmingsreserve exploitatie scholen   1.020.426 1.141.030

     3.983.926  5.361.282

    31 december 2015  31 december 2014
2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personele voorzieningen

 - Voorziening spaarverlof   10.760  14.160

 - Voorziening Jubileumuitkeringen   177.650  192.500

 - Voorziening reorganisatie - sociaal plan   170.149  0

2.2.3 Overige voorzieningen     

 - Voorziening groot onderhoud   1.331.925  1.108.319

     1.690.484  1.314.979

  31 december 2015  31 december 2014
2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren   678.885 464.299

2.4.4 Ministerie van O.C. en W.   0 25.347

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.126.305 1.090.284

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen   240.341 304.131

2.4.9 Overige kortlopende schulden   636.662 130.795

2.4.10 Overlopende passiva   1.295.896 1.710.549

     3.978.089 3.725.405

Totaal passiva  9.652.499  10.401.666

      € -    € - 

2.1  Eigen vermogen 

2.2  Voorzieningen 

 Eigen Vermogen Saldo  Bestemming resultaat Saldo 
  31-12-14  31-12-15

 Algemene reserve 4.220.252 -1.256.752 2.963.500

 Bestemmingsreserves
 - exploitatie scholen 1.141.030 -120.604 1.020.426

 Totaal 5.361.282 -1.377.356 3.983.926

 Eigen Vermogen Saldo  Bestemming resultaat Saldo 
  31-12-14  31-12-15

 Algemene reserve 4.220.252 -1.256.752 2.963.500

 Bestemmingsreserves
 - exploitatie scholen 1.141.030 -120.604 1.020.426

 Totaal 5.361.282 -1.377.356 3.983.926

Voorzieningen Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Totaal

 Spaarverlof Jubileum- Reorganisatie Groot

  uitkeringen  onderhoud 

Stand per 01-01-2015 14.160 192.500 0 1.108.319 1.314.979

Dotaties 0 0 703.044 642.176 1.345.220

Onttrekkingen -3.400 -14.850 -532.895 -418.570 -969.715

Stand per 31-12-2015 10.760 177.650 170.149 1.331.925 1.690.484

     

Kortlopend deel < 1 jaar 10.760 17.765 170.149 133.190 331.864

Langlopende deel > 1 jaar 0 159.885 0 1.198.735 1.358.620

     

     

Toelichting op de balans per 31 december 2015 

2 PASSIVA  31 december 2015  31 december 2014

   31 december 2015  31 december 2014
2.1 Eigen vermogen

2.1.1 - Algemene reserve   2.963.500  4.220.252

2.1.2 - Bestemmingsreserve exploitatie scholen   1.020.426 1.141.030

     3.983.926  5.361.282

    31 december 2015  31 december 2014
2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personele voorzieningen

 - Voorziening spaarverlof   10.760  14.160

 - Voorziening Jubileumuitkeringen   177.650  192.500

 - Voorziening reorganisatie - sociaal plan   170.149  0

2.2.3 Overige voorzieningen     

 - Voorziening groot onderhoud   1.331.925  1.108.319

     1.690.484  1.314.979

  31 december 2015  31 december 2014
2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren   678.885 464.299

2.4.4 Ministerie van O.C. en W.   0 25.347

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.126.305 1.090.284

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen   240.341 304.131

2.4.9 Overige kortlopende schulden   636.662 130.795

2.4.10 Overlopende passiva   1.295.896 1.710.549

     3.978.089 3.725.405

Totaal passiva  9.652.499  10.401.666

      € -    € - 

2.4  Kortlopende schulden 

Voor de goede orde zij vermeld dat zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserve 

uitsluitend bestaan uit publieke middelen.

jaarrekening 2015

PASSIVA
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MG - Model G - Verantwoording subsidies

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule
 Omschrijving  Toewijzing  Toewijzing  Bedrag  Ontvangen t/m  Prestatie  

   kenmerk datum toewijzing verslagjaar afgerond?

     EUR  EUR  Ja/Nee 

1 Regeling Versterking Samenwerking 

 Lerarenopleidingen en scholen 2013-2016  MUO/2013/45078U  13-dec.-2013 1.600.000,00  800.000,00  NEE 

 Totaal   1.600.000,00  800.000,00

2.4.4  Kortlopende schulden – Ministerie van O.C. en W.

MG model G-verantwoording subsidies

Model E - Verbonden partijen

Model E verbonden partijen

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag

Statutaire naam juridische statutaire code deelname

 vorm zetel activiteiten percentage

   (één of meer)

Stichting Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs Apeldoorn Primair Onderwijs 2505 Stichting Apeldoorn 4- overig 16,67

Op 28 juni 2013 is de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn Primair 

Onderwijs 2505 opgericht. Deze stichting wordt bestuurd vanuit vertegenwoordigers van de 

aangesloten bevoegd gezagorganen. Zoals in de statuten is vastgelegd heeft de stichting als 

doel:

●  Het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van 

artikel 18a lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs;

●  Het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen 

en tussen alle scholen;

●  Het realiseren dat zoveel mogelijk van de in de regio woonachtige leerlingen een ononder-

broken ontwikkelingsproces kunnen doormaken;

●  Een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor in de regio woonachtige 

leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Bij het opstellen van het jaarverslag was het eigen vermogen per 31 december 2015, alsmede 

het resultaat over 2015 nog niet bekend.

jaarrekening 2015

Leerplein055 neemt gedurende vier jaar deel aan het project ‘Versterking samenwerking’, 

een project waaraan vijf schoolbesturen deelnemen. Doel is om door samenwerking meer-

waarde te creëren, netwerkleren te versterken en slagkracht te vergroten. Leerplein055 is 

‘penvoerder’ van de samenwerkende partijen en beheerder van de subsidie.

Model E verbonden partijen
Verbonden partij met belang in bevoegd gezag
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 
Met ingang van 1 september 2012 is voor het schoonmaakonderhoud via het traject van de 

Europese aanbesteding een contract afgesloten met de firma Dolmans te IJsselstein. Deze 

overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar met een eventuele verlenging van maxi-

maal 3 keer 1 jaar. De omvang van deze overeenkomst bedraagt per kalenderjaar ongeveer 

€ 655.000.

Voor de levering van sanitaire voorzieningen is met ingang van 1 september 2012 een over-

eenkomst afgesloten met Vendor. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 4 jaar 

met tweemaal een optie tot verlenging met 1 jaar. De jaarlijkse kosten voortvloeiende uit deze 

overeenkomst bedragen ongeveer € 51.000.

Ten behoeve van de kwaliteitscontroles en het contractbeheer ter zake het schoonmaak-on-

derhoud is met Verhoeven en Partners met ingang van 1 september 2012 een 3-jarig contract 

afgesloten. De daarmee gemoeide kosten bedrag jaarlijks ongeveer € 28.000. In dit contract is 

mede opgenomen het contractbeheer ten aanzien van de sanitaire voorzieningen.

Voor de personeels- en salarisadministratie is met Merces met ingang van 1 januari 2013 voor 

een periode van 5 jaren een dienstverleningsovereenkomst aangegaan, waarmee jaarlijks een 

bedrag is gemoeid van ongeveer € 80.000.

Met ingang van 1 september 2013 is voor wat betreft de levering van multifunctionals ten be-

hoeve van de scholen via het traject van de Europese Aanbesteding een contract afgesloten 

met Ricoh Nederland. Het contract is aangegaan voor de duur van 5 jaar. De jaarlijkse kosten 

van deze overeenkomst bedragen ongeveer € 80.000.

Voor de huisvesting van het bestuursbureau is per 1 december 2012 een huurcontract afge-

sloten met de Stichting IJsselgroep voor het kantoorpand 2e Wormenseweg 80 te Apeldoorn. 

Het huurcontract heeft een looptijd van 5 jaar. De huurverplichting voor het kantoorpand be-

draagt voor het kalenderjaar 2013 € 37.500 – jaarlijks oplopend met € 2.500 tot

€ 45.000 per 1 december 2016.

Met Reinders Oisterwijk BV is met ingang van 1 februari 2013 een overeenkomst aangegaan 

met betrekking tot de levering van schoolbenodigdheden en kantoorbehoeften ten behoeve 

van de scholen van Leerplein055. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van 4 

jaar. De omvang per kalenderjaar bedraagt ongeveer € 500.000.

Met betrekking tot de afvalstromen van de scholen van Leerplein055 is een overeenkomst af-

gesloten met Van Gansewinkel Nederland BV (looptijd tot en met 2015), waarvan de omvang 

per kalenderjaar ongeveer € 45.000 bedraagt.

jaarrekening 2015
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In een gezamenlijk contract van de besturen van Leerplein055 en het protestants-christelijk 

onderwijs (PCBO) en katholiek onderwijs (SKPOOV) in Apeldoorn met Markant (centrum voor 

kunsteducatie Apeldoorn) zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot de organisatie van 

het Cultuurmenu. Binnen het cultuurmenu worden aan de basisscholen van deze besturen 

culturele activiteiten aangeboden. Voor de duur van het contract, te weten 1 september 2015 

t/m 31 augustus 2018, is hiermee een bedrag gemoeid van ongeveer € 37.500 per schooljaar. 

Omdat met betrekking tot Leerplein055 geen verplichtingen bestaan met betrekking tot de 

loondoorbetaling aan voormalige personeelsleden is in de balans geen voorziening wacht-

geld-verplichtingen opgenomen. Van een loondoorbetalingverplichting is sprake bij een ne-

gatieve toetsing door het Participatiefonds als het ontslag niet of te laat is gemeld. Bij Leer-

plein055 is deze situatie per balansdatum niet aan de orde.

jaarrekening 2015



 

54

 ja
ar

ve
rs

la
g 

Le
er

pl
ei

n0
55

 2
01

5

Toelichting op de staat van baten en lasten 2015

    
  rekening 2015 begroting 2015 rekening 2014

3.1	 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 22.374.971 22.314.179 22.404.661

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.149.815 3.903.127 3.737.053

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 894.306 998.480 341.687

 Totaal (Rijks)bijdragen OCW 26.419.092 27.215.786 26.483.401

3.1.1	 Rijksbijdragen	OCW

 Lumpsum formatie 18.486.987 18.474.666 18.896.920

 Groeibekostiging 32.833 0 47.902

 Fusiebekostiging 179.134 127.859 27.923

 Zorgbudget 0 0 375.600

 Materiële instandhouding 3.676.017 3.711.654 3.431.916

	 Totaal	Rijksbijdragen	OCW	 22.374.971	 22.314.179	 22.780.261

3.1.2	 Overige	subsidies	OCW

 Niet geoormerkte subsidies

 - Personeels- en Arbeidsmarktbeleid 2.302.529 1.879.321 2.084.856

 - Impulsgebieden 338.391 416.232 427.383

 - Prestatiebox 384.431 483.471 478.750

 - Loonkostensubsidie OOP 18.140 31.098 31.122

 - 1e opvang vreemdelingen 53.977 0 7.962

 - Leerlinggebonden financiering 0 0 165.978

 - Overig 52.347 1.093.005 165.403

	 Totaal	Overige	subsidies	OCW	 3.149.815	 3.903.127	 3.361.454

  rekening 2015 begroting 2015 rekening 2014

3.2	 Overige	overheidsbijdragen

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 801.173 735.220 819.335

	 Totaal	overige	overheidsbijdragen	 801.173	 735.220	 819.335

3.2.1	 Gemeentelijke	bijdragen	en	subsidies

 Project Intensieve Taalklassen 473.765 429.000 427.841

 Huisvestingsprogramma (OZB) 277.067 252.720 252.710

 Exploitatievergoeding gymnastiekaccommodaties 39.777 53.500 44.985

 Overig 10.564 0 93.799

	 Totaal	Gemeentelijke	bijdragen	en	subsidies	 801.173	 735.220	 819.335

  rekening 2015 begroting 2015 rekening 2014 

3.5	 Overige	baten 

3.5.1 Verhuur 267.301 253.530 282.347

3.5.2 Detachering personeel 18.440 0 15.403

3.5.6 Overige 498.933 34.100 401.761

	 Totaal	overige	baten	 784.674	 287.630	 699.511

3.5.6	 Overige 

Toelichting op de staat van baten en lasten 2015
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3.5	 Overige	baten 

3.5.1 Verhuur 267.301 253.530 282.347

3.5.2 Detachering personeel 18.440 0 15.403

3.5.6 Overige 498.933 34.100 401.761
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3.5.6	 Overige 

BATEN

3.1  Rijksbijdrage OCW

3.2  Overige overheidsbijdragen

jaarrekening 2015
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3.5  Overige baten

  rekening 2015 begroting 2015 rekening 2014 

3.5 Overige baten 

3.5.1 Verhuur 267.301 253.530 282.347

3.5.2 Detachering personeel 18.440 0 15.403

3.5.6 Overige 498.933 34.100 401.761

 Totaal overige baten 784.674 287.630 699.511

3.5.6 Overige 

 Overige baten personeel 243.248 0 133.020

 Opbrengst grensverkeer 0 0 74.040

 Belastingdienst 0 0 49.596

 Overge baten exploitatie 227.160 32.300 91.386

 Overig 28.525 1.800 53.719

 Totaal Overige 498.933 34.100 401.761

  rekening 2015 begroting 2015 rekening 2014
 
4.1 Personele lasten 

4.1.1 Lonen en salarissen (incl. sociale lasten) 23.570.413 23.744.694 24.196.040

4.1.2 Overige 1.456.318 792.400 865.044

4.1.3 Uitkeringen -915.981 -1.275.000 -1.163.682

 Totaal personele lasten 24.110.750 23.262.094 23.897.402

4.1.2 Overige

 Mutatie personele voorzieningen 684.794 16.960 -37.733

 Scholing 222.677 334.700 308.909

 ARBO 95.201 119.000 100.648

 Overig 453.646 321.740 493.220

 Totaal Overige 1.456.318 792.400 865.044

  rekening 2015 begroting 2015 rekening 2014 

3.5 Overige baten 

3.5.1 Verhuur 267.301 253.530 282.347

3.5.2 Detachering personeel 18.440 0 15.403

3.5.6 Overige 498.933 34.100 401.761

 Totaal overige baten 784.674 287.630 699.511

3.5.6 Overige 

 Overige baten personeel 243.248 0 133.020

 Opbrengst grensverkeer 0 0 74.040

 Belastingdienst 0 0 49.596

 Overge baten exploitatie 227.160 32.300 91.386

 Overig 28.525 1.800 53.719

 Totaal Overige 498.933 34.100 401.761

  rekening 2015 begroting 2015 rekening 2014
 
4.1 Personele lasten 

4.1.1 Lonen en salarissen (incl. sociale lasten) 23.570.413 23.744.694 24.196.040

4.1.2 Overige 1.456.318 792.400 865.044

4.1.3 Uitkeringen -915.981 -1.275.000 -1.163.682

 Totaal personele lasten 24.110.750 23.262.094 23.897.402

4.1.2 Overige

 Mutatie personele voorzieningen 684.794 16.960 -37.733

 Scholing 222.677 334.700 308.909

 ARBO 95.201 119.000 100.648

 Overig 453.646 321.740 493.220

 Totaal Overige 1.456.318 792.400 865.044

LASTEN

4.1  Personele lasten

  Rekening 2015 Rekening 2014
- Bruto lonen en salarissen 19.036.368 19.329.427

- Sociale lasten 2.342.840 2.295.037

- Pensioenpremies 2.191.205 2.571.576

  Totaal 23.570.413 24.196.040

   

  2015 2014
Gemiddeld aantal FTE 374,7 392,9

jaarrekening 2015
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  rekening 2015 begroting 2015 rekening 2014 

4.2 Afschrijvingen

4.2.1 Inventaris, apparatuur 180.566 193.240 79.026

4.2.2 ICT/Computers 368.826 316.040 328.270

4.2.3 Leermiddelen PO 116.394 120.000 109.788

 Totaal afschrijvingen 665.786 629.280 617.084

  rekening 2015 begroting 2015 rekening 2014 

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 254.235 216.080 227.867

4.3.3 Onderhoud 280.984 244.010 300.841

4.3.4 Energie en water 525.837 603.220 550.340

4.3.5 Schoonmaakkosten 759.081 736.800 746.100

4.3.6 Heffi ngen 367.159 355.070 346.501

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 642.176 778.070 353.248

 Totaal huisvestingslasten 2.829.472 2.933.250 2.524.897   

4.3.6 Heffi ngen

 Afvalverwerking 45.935 55.500 46.773

 Rioolrecht 31.766 31.280 31.282

 Zuiveringslasten 12.391 15.570 15.566

 Onroerend zaakbelasting 277.067 252.720 252.880

 Totaal Heffi ngen 367.159 355.070 346.501

  rekening 2015 begroting 2015 rekening 2014 

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie en beheerslasten 280.017 302.000 306.417

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 710.162 550.440 774.908

4.4.4 Overige 829.512 854.670 779.507

 Totaal overige instellingslasten 1.819.691 1.707.110 1.860.832

4.4.1 Administratie en beheerslasten

 Administratie en beheer 113.804 123.850 114.910

 Bureaukosten 130.142 141.850 160.868

 Vergoeding Raad van Toezicht 20.974 21.200 15.542

 Accountantskosten - honorarium jaarrekening 15.097 15.100 15.097

 Totaal Administratie en beheerslasten 280.017 302.000 306.417

4.4.4 Overige

 Algemeen 95.025 128.850 69.396

 Overige uitgaven 316.263 193.050 278.433

 ICT 253.931 211.420 223.871

 PR & communicatie 138.507 170.000 149.115

 Overig 25.786 151.350 22.518

 WSNS 0 0 36.174

 Totaal Overige 829.512 854.670 779.507

  rekening 2015 begroting 2015 rekening 2014 
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4.4 Overige lasten
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 WSNS 0 0 36.174

 Totaal Overige 829.512 854.670 779.507

4.3  Huisvestingslasten

4.2  Afschrijvingen

4.4  Overige lasten 

jaarrekening 2015
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5.	 Financiële	baten	en	lasten	 rekening	2015	 begroting	2015	 rekening	2014

5.1 Financiële baten

5.1.1 Rentebaten 43.406 60.000 74.475

5.1.2 Overige financiële baten 0 0 23.459

 

5.2 Financiële lasten

5.2.1 Rentelasten 0 0 0

5.2.2 Overige financiële lasten 0 0 97.445

	 Saldo	financiële	baten	en	lasten	 43.406	 60.000	 489

5.  Financiële baten en lasten

jaarrekening 2015

SEGMENTATIE van baten en lasten

Segmentatie van de balans 31-12-2015 VO PO Overig Totaal
Activa
Vaste activa

Materiële vaste activa 0 2.492.380 0 2.492.380

Vaste activa, totaal 0 2.492.380 0 2.492.380

Vlottende activa
Vorderingen 0 1.972.190 0 1.972.190

Liquide middelen 0 5.187.929 0 5.187.929

Vlottende activa, totaal 0 7.160.119 0 7.160.119

Activa, totaal 0 9.652.499 0 9.652.499

Passiva
Eigen vermogen 0 3.983.926 0 3.983.926

Voorzieningen 0 1.690.484 0 1.690.484

Kortlopende schulden 0 3.978.089 0 3.978.089

Passiva, totaal 0 9.652.499 0 9.652.499

Segmentatie 31-12-2015 VO PO Overig Totaal
Baten
Rijksbijdragen 0 26.419.092 0 26.419.092

Overheidsbijdragen 0 801.173 0 801.173

Overige baten 0 784.674 0 784.674

Totaal baten 0 28.004.939 0 28.004.939

Lasten
Personeelslasten 0 24.110.750 0 24.110.750

Afschrijvingen 0 665.786 0 665.786

Huisvestingslasten 0 2.829.472 0 2.829.472

Overige lasten 0 1.819.691 0 1.819.691

Totaal lasten 0 29.425.699 0 29.425.699

Saldo baten en lasten 0 -1.420.760 0 -1.420.760
Gerealiseerde herwaardering 0 0 0 0

Financiële baten en lasten 0 43.406 0 43.406

Resultaat 0 -1.377.354 0 -1.377.354
Belastingen 0 0 0 0

Resultaat deelnemingen 0 0 0 0

Resultaat na belastingen 0 -1.377.354 0 -1.377.354

Resultaat aandeel van derden 0 0 0 0

Nettoresultaat 0 -1.377.354 0 -1.377.354

Buitengewoon resultaat 0 0 0 0

Totaal resultaat 0 -1.377.354 0 -1.377.354

SEGMENTATIE VAN BATEN EN LASTEN
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WNT-VERANTWOORDING 2015 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipu-

blieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende 

op Leerplein055 van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs.

Echte of
fictieve 
dienst-
betrekking
echte

echte

aanhef
de heer

de heer

voor
letter
F.

H.

achter-
naam
Berends

Wegter

functie(s)
voorzitter College van Bestuur

lid College van Bestuur

aanvang
functie

01-01-15

01-01-15

einde
functie

31-12-15

31-12-15

taak-
omvang
(FTE)

1,0

1,0

beloning
93.069

94.547

belastbare
onkosten-
vergoeding

-

-

beloning
betaalbaar 
op termijn

11.516

11.516

totale 
bezoldiging

104.585

106,063

Echte of
fictieve 
dienst-
betrekking
echte

echte

Echte of
fictieve 
dienst-
betrekking
echte

echte

aanhef
de heer

de heer

aanhef
de heer

de heer

voor
letter
F.

H.

voor
letter
F.

H.

achter-
naam
Berends

Wegter

achter-
naam
Berends

Wegter

herrekend
WNT-
maximum

165.901

165.901

motivering 
overschrijding 
ontslag-
vergoedingsnorm
nvt

nvt

motivering 
overschrijding 
bezoldigingsnorm
nvt

nvt

toelichting 
overschrijding
bezoldiging

-

-

Toelichting 
overschrijding 
ontslag-
vergoedingsnorm
nvt

nvt

uitkering wegens 
beëindiging 
dienstverband

-

-

herrekend 
WNT-maximum 
ontslag-
vergoeding

-

-

(voorgaande)

functies
nvt

nvt

jaar einde
dienst-
verband
nvt

nvt

WNT Topfunctionarissen    
WNT Vermelding bezoldiging topfunctionarissen   
  
Leidinggevende topfunctionarissen  
 

College van Bestuur van Leerplein055

De heer F. Berends

Dagelijkse functie: 

Voorzitter College van Bestuur van Leerplein055

Nevenfuncties:

●  Lid van het Bestuur van de ‘De stichting de Vullerfonds voor studiekosten’ te Lochem 

 (onbezoldigd);

● Lid van het strategisch beraad Katholieke Pabo Zwolle (onbezoldigd).

De heer H. Wegter

Dagelijkse functie:

Lid College van Bestuur van Leerplein055

Nevenfuncties:

● Lid van het bestuur van Kids College Apeldoorn (onbezoldigd);

● Voorzitter van de stichting Passend Onderwijs Apeldoorn (onbezoldigd);

● Lid van de Raad van Toezicht bij de Stichting Leerlingzorg Apeldoorn en Regio (onbezoldigd);

● Lid van de adviesraad Saxion Hogescholen (onbezoldigd).

jaarrekening 2015
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Echte of
fictieve 
dienst-
betrekking
fictieve

fictieve

fictieve

fictieve

fictieve

aanhef
mevr

mevr

dhr

dhr 

dhr

voor
letter
M.

J.T.

S.H.

P.H.

E.

tussen
voegsel

de

achter-
naam
Smilde

Stevels

Baas

Hijlkema

Vette

functie(s)
voorzitter Raad van Toezicht

lid Raad van Toezicht

lid Raad van Toezicht

lid Raad van Toezicht

lid Raad van Toezicht

aanvang
functie
01-01-15

01-01-15

01-01-15

01-01-15

01-01-15

einde
functie
31-12-15

31-12-15

31-12-15

31-12-15

31-12-15

beloning
5.608

3.550

3.872

3.872

3.872

belastbare
onkosten-
vergoeding

-

-

-

-

-

beloning
betaalbaar 
op termijn

-

-

-

-

-

totale 
bezoldiging

5.608

3.550

3.872

3.872

3.872

Echte of
fictieve 
dienst-
betrekking
fictieve

fictieve

fictieve

fictieve

fictieve

Echte of
fictieve 
dienst-
betrekking
fictieve

fictieve

fictieve

fictieve

fictieve

aanhef
mevr

mevr

dhr

dhr 

dhr

aanhef
mevr

mevr

dhr

dhr 

dhr

voor
letter
M.

J.T.

S.H.

P.H.

E.

voor
letter
M.

J.T.

S.H.

P.H.

E.

achter-
naam
Smilde

Stevels

Baas

Hijlkema

Vette

achter-
naam
Smilde

Stevels

Baas

Hijlkema

Vette

herrekend
WNT-
maximum

24.885

15.208

16.590

16.590

16.590

motivering 
overschrijding 
bezoldigings
norm
nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

motivering 
overschrijding 
ontslag-
vergoedingsnorm
nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

toelichting 
overschrijding
bezoldiging
nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

toelichting 
overschrijding
ontslag-
vergoedingsnorm
nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

uitkering 
wegens 
beëindiging 
dienstverband

-

-

-

-

-

herrekend 
WNT-maximum 
ontslag-
vergoeding

-

-

-

-

-

(voorgaande)

functies
nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

jaar einde
dienst-
verband
nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

WNT Topfunctionarissen    
WNT Vermelding bezoldiging topfunctionarissen   
  

tussen
voegsel

de

tussen
voegsel

de

toezichthoudende topfunctionarissen  
 

jaarrekening 2015

In 2015 was er geen sprake van bezoldiging of ontslagvergoeding van niet-topfunctionarissen 

waarvan de bezoldiging of ontslagvergoeding hoger is dan € 178.000.
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In onderstaande tabel zijn de verwachte risico’s van aanzienlijk belang voor de komende jaren 

opgenomen. Daarin is aangeven het kanspercentage, alsmede de – financiële – impact.

Risico

Leerlingontwikkeling

De demografische ontwikkeling binnen de gemeente Apeldoorn wijst op een terugloop van het leerlingaan-

tal in het basisonderwijs. Daarnaast zal ook het aantal leerlingen bij de SBO De Boemerang, SO/VSO Van 

Voorthuysen en de Praktijkschool Apeldoorn dalen.

Instandhouding scholen

Leerplein055 vindt de spreiding en toegankelijkheid van het openbaar onderwijs van groot belang. Als 

gevolg van de demografische krimp is het mogelijk dat Leerplein055 niet alle scholen/locaties in stand kan 

houden.

Bekostiging ministerie OCW

In de afgelopen jaren is gebleken dat de bekostiging vanuit het ministerie niet (volledig) de ontwikkeling van 

de loonkosten binnen het onderwijs volgt (verschuldigde werkgeverslasten: premies e.d.).

Bekostiging gemeente

In de afgelopen jaren is vanuit het Gemeentelijke Onderwijsachterstanden-beleid (GOA) subsidie beschik-

baar gesteld voor de Intensieve Taalklassen.

Over de nieuwe planperiode (2017-2020) bestaat nog geen duidelijkheid.

Onderhoud gebouwen

Met ingang van 2015 is het buitenonderhoud van de schoolgebouwen overgegaan naar de schoolbesturen. 

Daarmee heeft het schoolbestuur de verantwoordelijkheid over het totale onderhoud van hun schoolgebou-

wen. Afwegingen moeten worden gemaakt aangezien de rijksmiddelen beperkt zijn.

Gemeentelijk huurbeleid

Binnen het vigerende gemeentelijke huurbeleid is bepaald dat de aanbieders voor gebruik van schoolac-

commodaties ten behoeve van buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven een huurver-

goeding zijn verschuldigd. De ontwikkelingen met betrekking tot het huurbeleid zijn van belang  voor het 

handhaven van opvang binnen de schoolgebouwen.

Reductie van personeel

In de meerjarenbegroting is een reductiedoel van de personele omvang opgenomen per 1-8-2017, teneinde 

een gezonde financiële organisatie te blijven. De uitrol van het sociaal plan is in volle gang (sept/okt 2015). 

Het is nog niet duidelijk of dit reductiedoel volledig wordt gerealiseerd.

kans impact

4 4

3 3

3 3

2 4

4 4

3 3

2 4

kans % voordoen

 1 < 25%

 2 25-50%

 3 50-75%

 4 > 75%

Impact Financieel risico

 1 < 50.000

 2 50.000 -  100.000

 3 100.000 - 250.000

 4 >250.000

risicoparagraaf
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Ter beoordeling van de vermogens- en liquiditeitspositie van een instelling wordt doorgaans 

gebruik gemaakt van kengetallen. In het bestuursverslag zijn kengetallen opgenomen inzake 

de financiën op balansdatum.

SOLVABILITEIT

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

inzicht in de financieringsopbouw en geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere 

termijn kan worden voldaan. De solvabiliteit wordt bepaald met het eigen vermogen als 

percentage van het balanstotaal.

Als vuistregel geldt dat de solvabiliteit minimaal tussen de 0,20 en 0,35 moet zijn om een 

goede verhouding tussen eigen en vreemd vermogen te hebben en om aan de lange termijn 

verplichtingen te kunnen voldoen.

LIQUIDITEIT

De liquiditeit (current ratio) geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplich-

tingen kan worden voldaan. 

Definitie liquiditeit: de verhouding tussen de vlottende activa (som van de liquide middelen 

en de vorderingen) en de kortlopende schulden. Bij een ratio van 1 of hoger is de liquiditeit 

voldoende.

RENTABILITEIT

De rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een po-

sitief dan wel een negatief bedrijfsresultaat. Voor de onderwijssector is een rentabiliteit tot 

0% verdedigbaar omdat het onderwijs geen winstoogmerk kent. 

Definitie rentabiliteit: resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit 

gewone bedrijfsvoering.

WEERSTANDSVERMOGEN

Dit kengetal geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te 

vangen. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het eigen vermogen minus (mate-

riële) vaste activa, als percentage van de rijksbijdrage OCW. Op basis van de risicoanalyse 

die is uitgevoerd dient het weerstandsvermogen voor Leerplein055 zich te bevinden tussen 

6,4% en 10,4%. 

KAPITALISATIEFACTOR

De kapitalisatiefactor wordt gehanteerd als kengetal om te signaleren of een onderwijs-

instelling zijn kapitaal al dan niet efficiënt benut. Dit kengetal wordt berekend door het 

totaalkapitaal (=balanstotaal) te delen op de totale baten. Als signaleringsgrens wordt hierbij 

een bovengrens van 35% voor de grote schoolbesturen aangehouden (60% voor kleine 

besturen)

financiële kengetallen
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Resultaten Leerplein055 2015 2014 2013 signaleringsgrens

Solvabiliteit 0,41 0,52 0,57 0,20-0,35

Liquiditeit / current ratio 1,80 2,02 1,92 < 1,00

Rentabiliteit -4,92% -3,21% 1,30% 0,0%

Weerstandsvermogen 5,65% 9,45% 10,77% 6,4%-10,4%

Kapitalisatiefactor 34,47% 37,15% 37,25% > 35%

Deze kengetallen laten derhalve een verantwoorde financiële positie zien.
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voorstel bestemming resultaat

Het negatieve resultaat binnen de exploitatierekening over 2015 kan worden bepaald op een 

bedrag van € 1.377.356. 

Dit resultaat dient tot een bedrag van € 120.604 te worden onttrokken aan de bestem-

mingsreserve exploitatie scholen. Dit betreft de onderdelen die door de scholen binnen het 

Zelfbeheer worden uitgevoerd en daarvoor ook beschikbaar dienen te blijven.

Op basis daarvan dient met betrekking tot de toerekening van het resultaat aan de algeme-

ne reserve een bedrag te worden onttrokken van € 1.256.752.

Recapitulerend wordt voorgesteld de bestemming van het resultaat met betrekking tot 2015 

als volgt in de balans op te nemen:

Vooruitlopend op het besluit van het College van Bestuur is conform bovenstaand voorstel 

het resultaat inmiddels binnen de presentatie van de balans over 2015 verwerkt.

gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed 

op het resultaat en het vermogen van de stichting.

 Eigen Vermogen Saldo  Bestemming resultaat Saldo 
  31-12-14  31-12-15

 Algemene reserve 4.220.252 -1.256.752 2.963.500

 Bestemmingsreserves
 - exploitatie scholen 1.141.030 -120.604 1.020.426

 Totaal 5.361.282 -1.377.356 3.983.926

 Eigen Vermogen Saldo  Bestemming resultaat Saldo 
  31-12-14  31-12-15

 Algemene reserve 4.220.252 -1.256.752 2.963.500

 Bestemmingsreserves
 - exploitatie scholen 1.141.030 -120.604 1.020.426

 Totaal 5.361.282 -1.377.356 3.983.926
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 bestuursnummer  41616 

 naam instelling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Apeldoorn

 adres 2e Wormenseweg 80 te Apeldoorn

 postadres Postbus 10098

 postcode / plaats  7301 GB  Apeldoorn

 

 telefoon 055  53 93 750

 e-mail info@leerplein055.nl

 website www.leerplein055.nl

 contactpersoon F. Berends, voorzitter College van Bestuur

 telefoon 055 – 53 93 750
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de scholen van Leerplein055

 school brin adres postcode plaats

 Beekbergen 17zf Dorpstraat 28 7361 AV Beekbergen

 Berg en Bos 17ng Soerenseweg 105 7313 EJ Apeldoorn

 De Bongerd 17ug Muntersdonk 13 7326 BD Apeldoorn

 De Bundel 23ry Anna Bijnsring 201 7321 HG Apeldoorn

 De Dalk 17yj01 Klarenbeekseweg 129 7381 BE Apeldoorn

 De Eendracht 17rq Beeklustweg 41-43 7335 JC Apeldoorn

 Het Gilde 17yj Valkeniersdonk 202 7326 KP Apeldoorn

 Heuvellaan 18af Burglaan 44 7314 BM Apeldoorn

 De Horst 17ub Glazeniershorst 402 7328 TK Apeldoorn

 De Kosmos 17tw Voldersdreef 301 7328 CA Apeldoorn

 De Marke 17yv Holtrichtersveld 1 7327 DJ Apeldoorn

 Meester Lugtmeijer 17sp 1e Wormenseweg 158 7331 MR Apeldoorn

 De Mheen 17pz Tormentilstraat 71 7322 KH Apeldoorn

 Oosterhuizen 17zk Het Oude Veen 17 7364 BZ Lieren

 De Parkenschool 07dl Kastanjelaan 9 7316 BM Apeldoorn

 De Reiziger 17tj 1e Wormenseweg 460 7333 GZ Apeldoorn

 De Rietendakschool 17rd Zilverweg 29 7335 DC Apeldoorn

 Spitsbergen 17md Morinistraat 6 7312 KC Apeldoorn

 Sprengenpark 17ms Schotweg 95 7312 AD Apeldoorn

 De Sterrenschool 17nr Buys Ballotstraat 62 7316 LB Apeldoorn

 De Tweede Stee 17zq Reuweg 18 7371 BW Loenen

 De Vliegenier 17ov Symfoniestraat 6 7323 BM Apeldoorn

 Het Web 17pk Agricolastraat 36 7323 JJ Apeldoorn

 Het Woudhuis 27xe  Ravelijn 55 7325 NT Apeldoorn

 SBO De Boemerang 20qg Zilverschoon 104 7322 GK Apeldoorn

 Van Voorthuysen 20oj Heuvellaan 1 7314 BN Apeldoorn

 Praktijkschool Apeldoorn 26kv Fabianusstraat 2 7333 BM Apeldoorn
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    aantal leerlingen per aantal leerlingen per
School    1 oktober 2015 1 oktober 2014

Beekbergen  17zf 163 170

Berg en Bos  17ng 179 185

De Bongerd  17ug 150 127

De Bundel  23ry 101 104

De Dalk  17yj01 62 56

De Eendracht  17rq 260 258

Het Gilde  17yj00 61 60

Heuvellaan  18af 317 323

De Horst  17ub 126 113

De Kakelhof 1) 17za - 18

De Kosmos  17tw 147 180

De Marke  17yv 222 199

Meester Lugtmeijer  17sp 89 87

De Mheen  17pz 264 249

Oosterhuizen  17zk 112 112

De Parkenschool  07dl 285 267

De Reiziger  17tj 85 83

De Rietendakschool  17rd 131 127

Spitsbergen  17md 112 101

Sprengenpark  17ms 113 123

De Steenbeek  2) 17se - 25

De Sterrenschool  17nr 147 142

De Tweede Stee  17zq 130 144

De Vliegenier  17ov 228 182

Het Web  17pk 136 140

Het Woudhuis  27xe 210 215

sub-totaal     3.830 3.790

SBO De Boemerang  20qg 127 165

Van Voorthuysen  20oj 56 58

Praktijkschool Apeldoorn 26kv 220 219

 TOTAAL   4.233 4.232

 
1)  Met ingang van het schooljaar 2015/2016 is De Kakelhof opgeheven en gelijktijdig gefuseerd met obs Beekbergen.
2) Met ingang van het schooljaar 2015/2016 is De Steenbeek (17SE) gefuseerd met De Mheen (17PZ). Deze fusie heeft 
  geleid tot formele opheffing van De Steenbeek per 1 augustus 2015. In Ugchelen houdt Leerplein055 de leslocatie 
 De Steenbeek in stand (als onderdeel van De Mheen).

aantal leerlingen van Leerplein055      
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