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ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID 

 

 

Inleiding 

In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van Stichting Praktijkonderwijs De Brug in het 

jaar 2018. 

 

 

Jaarrekening 

De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Praktijkonderwijs De Brug is opgesteld door Dyade 

Ede. Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor Astrium Accountants BV. 

 

 

Kernactiviteiten en Beleid 

Onder het bevoegd gezag van Stichting Praktijkonderwijs De Brug, met bevoegd gezag nummer 41622, valt 

onderstaande school: 

De Brug, school voor Praktijkonderwijs   -    Brinnummer: 26 LU   

De Brug verzorgt Praktijkonderwijs In Zaltbommel en heeft daarvoor een regiofunctie in de Bommelerwaard 

(Zaltbommel en Maasdriel) en Neerijnen. De Brug bereidt leerlingen voor op een directe instroom op de arbeidsmarkt 

en/of vervolgonderwijs (MBO). 

 

 

Grondslag, doelstelling, missie en visie van de organisatie 

De essentie van de ‘Stichting Praktijkonderwijs De Brug’ bestaat uit de grondslag, doelstelling, de missie en de visie. 

 

Grondslag  

De Stichting vindt haar grondslag in de onderlinge samenwerking tussen scholen voor bijzonder onderwijs van 

verschillende richtingen (RK, PC, Algemeen Bijzonder) en scholen voor Openbaar Onderwijs. Het onderwijs binnen 

de Stichting (PrO De Brug) wordt in "een positief christelijke geest" gegeven en verzorgd. De Brug is een 

samenwerkingsschool en de Stichting wil vanuit deze identiteit onderwijs bevorderen en ruimte bieden aan christelijke 

en niet- christelijke godsdienstige belevingen. Hierbij wordt gestreefd naar een respectvolle ontmoeting tussen mensen 

van alle gezindten. Dit wil zeggen dat binnen de school het onderwijs wordt gegeven met respect voor ieders 

godsdienst of levensbeschouwing die we vinden in de Nederlandse samenleving. 

 

Doelstelling 

De Stichting stelt zich ten doel een zorgcontinuüm te realiseren voor de leerlingen van haar school De Brug, ten einde 

te voorzien in een adequaat en ononderbroken ontwikkelingsproces. De Stichting probeert dit doel te bereiken in 

samenwerking met en in relatie tot het samenwerkingsverband De Meierij VO, door hun onderwijsaanbod en 

onderwijszorgprofielen af te stemmen op de scholings- en begeleidingsbehoeften van hun leerlingen in relatie tot de 

Wet Passend Onderwijs. 

De Stichting wil plaats bieden aan leerlingen die in het voortgezet onderwijs door hun specifieke onderwijsbehoeften 

aangewezen zijn op opvang en begeleiding in het praktijkonderwijs. 

 

Missie 

Waar staan we voor? Het fundament van het Praktijkonderwijs wordt gevormd door een sterke mate van “leerling-

gerichtheid”. Voor leerlingen met een cognitieve beperking en leerlingkenmerken die passen binnen de wettelijke 

toelatingscriteria van het praktijkonderwijs, willen we onderwijs verzorgen dat aansluit bij hun mogelijkheden en 

interesses. De missie is conform de einddoelen van het Praktijkonderwijs: “toeleiding naar de arbeidsmarkt, 

zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding en sociale redzaamheid als lid van een 

gemeenschap”. Daarbij streven we naar passend onderwijs (onderwijs ‘op maat’) waarbij wij onze leerlingen 

voorbereiden op een overgang van school naar werk al dan niet middels een vervolgopleiding en naar een zo 

zelfstandig mogelijk maatschappelijk functioneren. 
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Het Praktijkonderwijs streeft voor zijn leerlingen naar een verbetering van de positie op de arbeidsmarkt. 

 

Visie 

Wij willen graag een lerende organisatie zijn, een flexibele school met adaptief onderwijs. Onderwijs waarbij de 

leerling centraal staat. Onderwijs waarbij leraren vanuit een gezamenlijk gedeelde visie van en met elkaar leren  en 

als professionals veel zeggenschap en ruimte krijgen om de inhoud en vormgeving van het lesprogramma te bepalen. 

Wij verwachten dat de voorwaarden voor adaptief onderwijs liggen in een gestructureerde, veilige en een krachtige, 

op differentiatie toegeruste leeromgeving. Dit stelt hoge eisen aan onze organisatie- en zorgstructuur, leermiddelen, 

inrichting en (klassen)management van de leeromgeving en de competenties van de leraren. Onze lerende organisatie 

staat direct in relatie met resultaat gericht management. Professionalisering en doelmatigheid zijn daarbij van belang 

en vraagt om een structurele bezinning op de effectiviteit (doen we goede dingen?) en efficiëntie (doen we de goede 

dingen goed?) van ons handelen. 

Wij willen maatwerk leveren vanuit de gedachte dat onze leerlingen competenties het beste verwerven door contextrijk 

onderwijs. Uitgangspunt is de praktijk en de theorie hierop afstemmen. Dan krijgen leeractiviteiten betekenis voor 

onze leerlingen en worden ze beter gemotiveerd. Daarbij focussen we ons niet op de beperkingen maar op de 

mogelijkheden en talenten van de individuele leerling. 

 

 

Juridische structuur 

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een stichting.  

 

Aansturing Stichting Praktijkonderwijs De Brug. 

De school wordt aangestuurd door een tweekoppige directie, nl. dhr. Hans van Gent (directeur) en mw. Emely de 

Louw (adjunct-directeur). Zij hebben wekelijks een bilateraal overleg om hun taken af te stemmen en vanuit een 

gezamenlijk gedeelde visie de school aan te sturen. Verdeling domeinen op hoofdlijnen: 

 

Domeinen Directeur De Brug Adjunct-directeur De Brug 

 Onderwijs  X 

 Personeel X X 

 Interne en externe communicatie X X 

 Financieel en materieel beheer X  

 Zorg  X 

 Bestuur X  
 

Het merendeel van de taken binnen de domeinen worden door leidinggevenden (directeur, adjunct-directeur) in het 

praktijkonderwijs uitgevoerd. In principe is de directeur eindverantwoordelijk voor alle domeinen en zal daar min of 

meer taken in uitvoeren. Over het algemeen kan gesteld worden dat de directeur zich meer met strategie- en 

beleidsontwikkeling bezig houdt en de adjunct-directeur vooral sturing geeft aan de invulling van het primaire proces. 

Daarnaast heeft de adjunct-directeur ook lesgevende taken. 
 

De directie stelt elk schooljaar een zogenaamde onderwijsagenda op. Deze onderwijsagenda is afgeleid van de inhoud 

van het eigen schoolplan en/of het schoolzorgplan en/of het zorgplan van het samenwerkingsverband. 

 

In onderstaand organogram staat de hoeveelheid formatie (fte’s) per functiecategorie genoemd. Daarbij onderscheiden 

we directie, onderwijzend personeel (OP) en onderwijsondersteunend personeel (OOP). IC staat voor Interne 

Coördinatie en is een taak, geen functie! 
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Organogram De Brug 

 

De interne zorgstructuur, communicatie- en overlegstructuur is afgestemd op externe contacten en overleg en hebben 

een duidelijke relatie met leerlingenzorg. We zetten overleg en communicatiestructuren effectief en efficiënt in en 

daarmee scheppen we voorwaarden voor een duidelijke en goede zorgstructuur die betrokkenen overzicht en inzicht 

geven in onze leerlingenzorg en daarmee uitzicht tot groei en ontwikkeling. 

 

 

Bestuurssamenstelling en bezoldiging 

Het bestuur van Stichting praktijkonderwijs De Brug is ultimo 2018 als volgt samengesteld: 

 

Voorzitter   : dhr. H.C.M. Barendse  

Secretaris   : dhr. A.A. Keijzers 

Penningmeester   : dhr. H. Preijde  

Overige bestuursleden  : dhr. drs. T. de Vrieze 

      mw. L. Doude – van Troostwijk 

 

Bestuursleden/toezichthouders van de Stichting praktijkonderwijs De Brug worden niet bezoldigd, maar ontvangen 

een vrijwilligersvergoeding van € 600,- per persoon. Dit bedrag is inclusief vergoeding voor kosten (o.a. reiskosten) 

en vergoeding voor bestede tijd (o.a. vergaderingen) en is aan het einde van het kalenderjaar 2018 aan betreffende 

bestuursleden overgemaakt. 

 

 

Bekostigingsgrondslag 

Het aantal leerlingen op 1 oktober vormt de grondslag voor de bekostiging. 

In onderstaand overzicht wordt het aantal leerlingen vergeleken met de jaren 2017, 2016 en 2015. 

1-10-15:          97 

1-10-16:        114 

1-10-17         114 

1-10-18:        113 

 

 

 

 

 

 

 Directie (2 FTE) 

(directeur en adjunct-directeur) 

      BESTUUR   

OOP (3,217 FTE) 
- psycholoog/orthopedagoog 

- docentondersteuner/docentassistent 

- administratie 

- conciërge/facilitair 
 

OP (12,438 FTE) 
- groepsleraren 

- praktijkleraren 

- vakleraar l.o. 

 IC (= taak) 
- coördinator onderbouw 

- coördinator bovenbouw 

- coördinator zorg 

- coördinator stage 
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Belangrijkste kenmerken van het gevoerde beleid 

 

Toelatingsbeleid 

De Brug is een samenwerkingsschool en vanuit die identiteit zijn leerlingen van alle gezindten welkom. 

Ouder(s)/verzorger(s) melden op advies van (speciale) basisscholen of andere instellingen hun kind aan op De Brug. 

Nadat de basisschool alle benodigde informatie heeft aangeleverd, worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek. Er kunnen alleen leerlingen toegelaten worden met een Toelaatbaarheidsverklaring 

Praktijkonderwijs. Deze wordt door het ACT (Advies Commissie Toewijzing) van het Samenwerkingsverband De 

Meierij VO afgegeven. Wij zullen als school deze Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen.  

Een leerling komt in aanmerking voor het Praktijkonderwijs, indien: 

- Het IQ tussen 55 en 80 ligt;  

- en er leerachterstanden van meer dan 3 jaar op minimaal twee vakken (Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, 

Spelling, Rekenen) zijn;  

- en/of er specifieke sociaal-emotionele ontwikkelingsbehoeften zijn.  

 

Op het grensvlak vmbo-pro en vso-pro is er vaak sprake van tegenstrijdige criteria. Bovenstaande criteria hanteren 

wij als belangrijke richtlijn, maar niet als dwangbuis. Van doorslaggevende betekenis vinden wij de mate waarin 

‘Passend Onderwijs’ gerealiseerd kan worden. In geval van afwijkende criteria bij zowel zij-instroom (vo-vo) als 

onder-instroom (po-vo) zullen wij een beroep doen op de ‘bijzondere regeling’, indien de adviserende school en/of 

ouders van mening zijn dat De Brug de meest geschikte schoolsoort is en wijzelf ook van mening zijn dat we het 

gewenste maatwerk kunnen realiseren. Wij staan dan open voor toelating, maar een toelaatbaarheidsverklaring 

Praktijkonderwijs van het samenwerkingsverband is daarbij vereist. 

Bij zowel zij-instroom (vo-vo) als onder-instroom (po-vo) zullen wij een beroep doen op de ‘bijzondere regeling’, 

indien: 

 

1 er sprake is van afwijkende criteria èn 

2 de adviserende school en/of ouders van mening zijn dat De Brug de meest geschikte schoolsoort is èn  

3 wijzelf ook van mening zijn dat we het gewenste maatwerk kunnen realiseren.  

 

Onze ambities en de prestatiebox 

Door de regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015–2018 zijn er extra middelen beschikbaar gekomen voor de 

speerpunten uit het sectorakkoord VO. Om voor De Brug toekomstbestendig onderwijs te kunnen realiseren, zijn die 

extra gelden welkom ter realisatie van onze ambities. 

Passende onderwijshuisvesting (verbouw/nieuwbouw) en kwalitatief uitstekend onderwijs (excellente school) met 

herkenning in onze regio en daarbuiten, zijn twee belangrijke ambities voor onze school. Deze ambities staan niet los 

van elkaar. Om goed onderwijs te kunnen realiseren, kunnen leraren het verschil maken, maar moeten we ook 

toegerust zijn met de juiste materialen en middelen in een passend gebouw. Uiteraard zijn we daarbij ook afhankelijk 

van financiën en daarmee streven we naar voldoende leerlingen in onzekere economische en politieke tijden met 

voorspelde krimp van leerlingaantallen. Behalve passende onderwijshuisvesting en kwalitatief uitstekend onderwijs 

is het daarbij ook van belang dat onze regio (zowel Bommelerwaard, Rivierenland als Meierij) De Brug beter leert 

kennen. Ons netwerk en PR spelen daarbij een belangrijke rol.  

Bovengenoemde ambities hebben geleid tot een aantal speerpunten, zowel afgelopen kalenderjaren als de komende 

jaren: 

 

1) Passende onderwijshuisvesting 

Praktijkschool De Brug is een voorziening waar kwetsbare jongeren worden voorbereid op een werkzaam leven. Op 

basis van het inspectierapport 2017 en 2018 kan worden geconcludeerd dat De Brug hier op een goede wijze in slaagt. 

Hiermee is De Brug een unieke voorziening binnen de Bommelerwaard. Passende huisvesting is essentieel om deze 

voorziening voor de komende 20 tot 40 jaar te behouden. Een investering in De Brug is dan ook een investering in het 

bieden van kansen voor deze specifieke doelgroep, nu en in de toekomst. 

 

 

 



  Jaarrekening 2018 
   41622 / Stichting Praktijkonderwijs De Brug, te Zaltbommel 

8 
Versie: 1 

2) Excellente school  

De Inspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs op De Brug als goed gewaardeerd. Vervolgens hebben we in januari 

2018 het predicaat excellente school ontvangen voor 2018, 2019, 2020. 

We zijn blij en tevreden met de erkenning en herkenning van die kwaliteit. 

We hebben de lat voor onszelf hoog gelegd en we hebben daarbij de ambitie om in de volle breedte te streven naar de 

standaard ‘goed’.  

 

Behalve erkenning voor onze prestaties, willen we het predicaat Excellente school vooral inzetten om als lerende 

organisatie blijvend door te ontwikkelen. De Brug is als school voor Praktijkonderwijs een typische netwerkschool 

die m.b.v. kruisbestuiving i.s.m. andere scholen zowel intern als extern gericht is op kwaliteitsverbetering in het 

onderwijs. Samen van en met elkaar leren geldt niet alleen binnen onze organisatie, maar we willen ook graag met en 

van elkaar leren met collega scholen om teneinde gezamenlijk sterker te worden. Dat impliceert een structurele 

reflectie op ons onderwijs en het doel van passend onderwijs, maar ook initiatieven om te innoveren en te verbeteren. 

Ons motto: “als we alleen volgend zijn aan wat de politiek en maatschappij voor het onderwijs belangrijk vindt, laten 

we een belangrijke kans liggen om met bevlogenheid in het onderwijs de lat weer een stukje hoger te leggen”. 

 

De Brug neemt vele initiatieven om verbindingen met andere scholen en organisaties tot stand te brengen. We trekken 

de kar binnen het POVO-overleg in de Bommelerwaard en zijn we in vele werkgroepen (b.v. arrangementen ISK, zij-

instroom, ACT, lwoo/PrO, agendacommissie POVO en regio-overleg PrO) en gremia binnen het onderwijsveld en de 

gemeente (o.a. lokale educatieve agenda) vertegenwoordigd. 

 

In 2018 hebben we wederom hard gewerkt om onze ambities te realiseren met een weloverwogen aanpak. Dit heeft 

geleid tot de volgende initiatieven en ontwikkelpunten voor de komende jaren: 

 Het monitoren van verwachte en gerealiseerde uitstroom; 

 Een meer samenhangende opbouw tussen theorie- en praktijkvakken realiseren; 

 Het IOP mag meer leidend zijn voor het leerproces; 

 Het taalaanbod beter differentiëren naar aanleg en uitstroomniveau van leerlingen. 

 Structurele bezinning tijdens onze maandelijkse scholingsbijeenkomsten op de koers en toegevoegde 

waarde van onze ontwikkel- en verbeterplannen. 

 De borging van een professioneel dialoog tussen leraren en leidinggevenden met een Professioneel Statuut, 

een document waarin we onze cultuur - gekenmerkt door professionele ruimte en zeggenschap van 

werknemers - hebben vastgelegd. 

 

Op diverse bovenstaande ontwikkelpunten hebben we de afgelopen jaren al stevig geïnvesteerd. We zijn hier wel in 

gegroeid, maar moeten nog de nodige stappen maken. Enerzijds heeft dat te maken met een veranderende omgeving 

met nieuwe wensen en eisen, waardoor we hierop moeten blijven investeren. Complexere en maatschappelijke 

problematiek, scherpere eisen bedrijfsleven, passend onderwijs, landelijke ambities omtrent rekenen en taal, meer 

integratie onderwijszorg en jeugdzorg, spelen daarbij een belangrijke rol. Anderzijds willen we ook onze ambities 

waarmaken, zodat ontwikkeling op deze aspecten nodig blijft. Bovenstaande punten bepalen onze focus als het gaat 

om de ontwikkeling van de school en haar personeel. Ze zijn leidend bij ons ontwikkeltraject en worden binnen het 

team besproken (plan en do) en geëvalueerd (check en act) middels de jaarlijkse onderwijs- en ontwikkelagenda. 

 

Uitgangspunten school voor praktijkonderwijs De Brug: 

 Het fundament van het praktijkonderwijs wordt gevormd door een sterke mate van “leerlinggerichtheid”; 

 Toeleiding naar de arbeidsmarkt en zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding; 

 Het praktijkonderwijs streeft voor haar leerlingen naar een verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt; 

 Het praktijkonderwijs streeft naar passend onderwijs, onderwijs ‘op maat’ waarbij wij onze leerlingen 

voorbereiden op een overgang van school naar werk al dan niet middels een vervolgopleiding en naar een zo 

zelfstandig mogelijk maatschappelijk functioneren. 

 Het praktijkonderwijs wil, voor zover mogelijk en wenselijk, leerlingen schakelen naar ROC of AOC niveau 

1 en/of 2. 
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Personeelsbeleid 

De directie heeft voorwaarden gecreëerd, zodanig dat alle medewerkers zo goed en zo gemotiveerd mogelijk 

uitvoering hebben kunnen geven aan het gewenste beleid. 

 

Er is vooral ingezet op aandacht voor professionaliteit (Professionaliseringsbeleid en Professioneel Statuut). We 

hebben de focus daarbij vooral op eigenaarschap gelegd. De medewerker is medeverantwoordelijk voor zijn 

professionaliteit en werkt hier voortdurend aan. Als school willen we de ontwikkeling van medewerkers stimuleren 

en faciliteren. Aandacht voor professionaliteit impliceert op de Brug o.a. school specifiek beleid m.b.t.: 

 De gesprekkencyclus 

 Begeleiding en coaching personeel 

 Begeleiding van nieuwe medewerkers 

 Een bekwaamheidsdossier / lerarenregister 

 

Het beleid van de Stichting is erop gericht dat voorkomen wordt dat personeelsleden worden ontslagen. Vanwege een 

geprognotiseerde daling van leerlingaantallen in het VO in de Bommelerwaard, gaan we er vooralsnog vanuit dat de 

huidige groei van tijdelijk aard is en houden we rekening met een leerlingaantal van ca. 110 leerlingen in de komende 

jaren.  

Door de onzekerheid over de ontwikkelingen van leerlingaantallen in de toekomst, vinden we het nodig om bij 

personeelsuitbreiding voorzichtig te zijn met verplichtingen (vaste benoemingen) aan te gaan, maar zullen we met 

name investeren in vacatures in een tijdelijke voorziening. Indien wel sprake is van ontslag, dan zal het bestuur het 

betreffende personeelslid op een adequate en financieel verantwoorde manier ondersteunen in het vinden van een 

andere betrekking. Hierbij kan worden gedacht aan het aanbieden van een loopbaanbegeleidingstraject, waarbij een 

nieuwe werkkring binnen of buiten het onderwijs wordt gevonden. 
 

Het ziekteverzuim is in 2018 iets toegenomen, van 0,89% in 2017 naar 2,09% in 2018. Hiermee is het ziekteverzuim 

nog steeds erg laag en onder het landelijk gemiddelde. Vanaf 1 juli 2015 is geen transitievergoeding voor langdurig 

zieken uitgekeerd. 

 

Verantwoording ondersteuning en inzet met middelen SWV De Meierij 

Het SWV De Meierij heeft ondersteuning op 3 niveaus georganiseerd, te weten: 

- Niveau 1, basis en extra ondersteuning 

- Niveau 2, arrangementen bovenschools 

- Niveau 3, zware ondersteuning c.q. speciaal onderwijs 

De scholen binnen het SWV De Meierij ontvangen jaarlijks een Schoolbudget t.b.v. basisondersteuning en/of interne 

zorgstructuur. Dit betekent dat De Brug de middelen van het SWV inzet t.b.v. niveau 1, basis en extra ondersteuning 

en daarmee hebben we een stevige interne zorgstructuur opgezet met borging van extra investeringsruimte voor de 

zorgcoördinator.  

 

In 2018 hebben we € 24.083 als Schoolbudget van het SWV De Meierij ontvangen. Met deze middelen hebben we 

extra ondersteuning binnen de school georganiseerd door o.a. een Ambulant Ondersteuner vanuit het Speciaal 

Onderwijs met specifieke expertise m.b.t. leermoeilijkheden (REC 3) en gedragsproblemen (REC 4) in te huren op 

detacheringsbasis middels het SWV De Meierij. Kosten € 15.175,- over 2018. De ambulant ondersteuner ondersteunt 

leraren in het begeleiden van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoeften, vooral in die situaties waarbij 

leraren in handelingsverlegenheid komen. Deze ondersteuning is daarbij vooral scholing voor leraren in het omgaan 

met ‘de moeilijke leerling’ en/of ‘de moeilijke klas’.  

Met aanvullende middelen van het SWV (€ 7.542,- in 2018) heeft De Brug - door aanvraag en honorering PIP, oftewel 

Passende Innovatieve Projecten - in 2018 t.b.v. 6 leerlingen met een VSO ondersteuningsadvies een succesvol traject 

vormgegeven. Daarmee is extra interne ondersteuning en ambulante ondersteuning van het  Diezecollege (VSO in 

Den Bosch) ingezet.  

O.i. zijn de middelen van het SWV zeer doelmatig ingezet en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. We zijn goed 

(bovengemiddeld) in staat om kwetsbare jongeren op te vangen, waardoor we ook op het grensvlak van PrO-VSO iets 

binnen het SWV kunnen betekenen. Dat heeft in 2018 mede geleid tot een hoge onderinstroom van VSO-leerlingen 

voor schooljaar 2018-2019.  
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Onderwijsprestaties 

- Waardering ‘Goed’ door onderwijsinspectie. 

- Predicaat Excellent voor 2018, 2019, 2020. 

- 100% bij uitstroom een arbeidscontract of vervolgopleiding (ROC/AOC). 

- Vervolg van een PrO/VMBO klas, de PrO+ klas genaamd, i.s.m. het Cambium College. 

Doel is om Praktijkonderwijsleerlingen met extra ondersteuning mogelijkheden te bieden om op te stromen naar 

het VMBO. 

- Entree-onderwijs op De Brug i.s.m. ROC Rivor en AOC Wellant. 

-   Naast sovatraining, weerbaarheidstraining en agressie-regulatietraining en trainingen voor zowel jongens als 

meisjes gericht zich op het bevorderen van seksueel gezond gedrag en het voorkomen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. 

- Informatiebord in aula met 6 pagina’s informatie voor leerlingen, begeleiders en bezoekers. 

-  Update schoolgids en kalender, uitgebreide (digitale) versie, als pdf-bestand te downloaden via de 

 website www.prodebrug.nl. 

- Uitgave verkorte schoolgids en kalender in klare taal voor ouders, als tafelagenda en te downloaden middels 

 bovengenoemde website. 

- Structurele inroostering van een ‘Sport en Cultuurproject’ (2 lesuren per week) in de onderbouw, met 

keuzemogelijkheden voor leerlingen (sport- en/of cultuurklas). 

-   Wederom een nieuw projectplan voorkomen VSV (voortijdige schoolverlating) en nazorg in kader van de LEA 

van de gemeente Zaltbommel. 

-   Een projectplan ‘ouderbetrokkenheid’ in kader van de LEA van de gemeente Zaltbommel. 

-   Opvangen en verzorgen van ‘maatwerk’ voor zo’n 25% leerlingen (inclusief REC-leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften. De zorgbehoeften van deze leerlingen worden structureel, wekelijks in intern 

zorgoverleg besproken. 

-   Verbreding en (door)ontwikkeling van het praktijkaanbod (profielen)  

-   Verhoging betrokkenheid ouders/leerling door inspraak en medeverantwoordelijkheid in eigen leerproces (o.a. 

opvoering oudercontacten, bespreking IOP tijdens ouderavonden, rol leerlingen bij doorontwikkeling 

handelingsgericht werken). 

-   Uitvoering onderwijsagenda.  

 

 

Onderwijsontwikkelingen: 

 Onderwijsagenda 

In de onderwijsagenda van de Brug zijn de speerpunten opgenomen voor beleid- en organisatieontwikkeling. 

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van deze onderwijsagenda: 

 

- Doorontwikkeling leerlingvolg- en begeleidingssysteem Presentis. 

1. Curriculum PrO/Passende Perspectieven; streef- en beheersingsdoelen in Presentis meetbaar maken. De 

leerlijnen afstemmen op wenselijke streef- en beheersingsdoelen om maatwerk mogelijk te 

maken.  Kritische blik op Curriculum PrO/Passende Perspectieven en ons eigen huidige aanbod. (Zeggen 

en doen beter op elkaar afstemmen).  
2.  Digitaal portfolio inrichten en in gebruik nemen. Binnen Presentis het digitale portfolio in gebruik gaan 

nemen ter vervanging van de mappen in de gang (ook in het kader van de Privacy-wet). 

3. Roosters van leerlingen zichtbaar maken in Presentis (ook in app). Leerlingen en ouders kunnen vanuit 

Presentis hun rooster inzien. Hiermee kan ook een start gemaakt worden met individuele roosters. 

 

-  Doorontwikkeling leerlijnen. 

1. Implementeren van passende perspectieven (SLO). De leerling staat centraal. Middelen, materialen, 

methodieken en leerkrachtvaardigheden worden afgestemd om maatwerk te realiseren. Het nadrukkelijk 

handelen in de klas met de Passende Perspectieven om (nog meer) maatwerk te realiseren (zeggen en doen 

op elkaar afstemmen). Ook zullen de Passende Perspectieven “De Brug-specifiek” gemaakt moeten 

worden. De reken- en taalcoördinator speelt hierin een nadrukkelijke rol.   

http://www.prodebrug.nl/
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2.  Versterking van de doorgaande leerlijnen binnen de praktijkvakken. Ook de inhoud van de verschillende 

profielen behoeft nog aandacht. Theorie ook ondersteunend laten werken voor praktijk. De eerstejaars 

leerlingen krijgen een aanbod wat specifiek gericht is op vaardigheden die ze in de praktijk van meet af aan 

nodig hebben (praktisch rekenen; meten, tijd, etc.). Dit wordt voortgezet in het tweede jaar. 

3.  De leerlijn Sociale Competenties versterken door de implementatie van de methode ‘Baaz’. Afstemming 

over aanbod van de methode ‘Baaz’ met ons dagelijks handelen in de gehele school.  

4.   Inhoud van het profiel Dienstverlening & Zorg afstemmen met mogelijkheden binnen de zorg 

(BrabantZorg). Afstemming met BrabantZorg over inhoud profiel om goed aan te sluiten bij startniveau 

binnen BrabantZorg (baangaranties). Lessen op locatie, gastlessen van BrabantZorg, keuzemiddag binnen 

BrabantZorg behoort tot de mogelijkheden. 

5.  Aanbod van LOB aanscherpen. In O3 staat 2x per week LOB op het rooster; Veilig op stage (1x per week) 

en bedrijfsbezoeken en praktische oriëntatie op de gekozen profielen (1x per week). Voorbereiding VCA 

moet ook een plekje krijgen binnen het aanbod van LOB in B1.  

 

-  Professionaliseringstraject. Ruimte geven aan talent voor iedereen die leert én werkt binnen De Brug middels 

een zelfgekozen professionaliseringstraject. Eigenaarschap bevorderen door eigen leerroutes, eigen initiatief te 

stimuleren. Scholingsvraag en aanbod afstemmen op nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, nieuwe 

vaardigheden, uitbouwen van het vakmanschap. Dit jaar zal scholing teambreed ook gericht zijn op 

digitalisering (o.a.Prowise, Office 365 en werken in de Cloud). In schooljaar 2018-2019 zal het ingezette 

professionaliseringstraject verdere uitwerking krijgen met behulp van talentbonnen. Ieder personeelslid krijgt 4 

Talentenbonnen. Deze mogen gespreid ingezet worden over 2 schooljaren, waarbij een minimale inzet van 2 

bonnen als leidraad gehanteerd wordt.  

-  Kwaliteitszorg is voor ons een voortdurend proces en gericht op verbetering. Reflecteren op ons handelen is 

belangrijk: doen we (nog) de goede dingen en doen we die dingen ook goed?   

 Activiteiten in 2018/2019 staan vooral in het teken van het versterken van de kwaliteit door  

coaching/begeleiding in de klas en ons onderwijs zo passend mogelijk te maken: 

 Leren van en met elkaar m.b.v. collegiale consultatie. Observaties worden gericht op een  

onderwerp/speerpunt (bijv. Baaz of vakkennis bij praktijk). 

 Concretisering van de onderwijsvisie. In de visie van de school willen we de leerling centraal stellen, adaptief 

onderwijs realiseren in een lerende organisatie. Wat betekent dat voor onze onderwijsvisie, oftewel hoe is de 

uitwerking van onze visie op de werkvloer? 

 Arbo: onderzoeken tevredenheid team gericht op de arbeidsomstandigheden. Voorjaar 2018: PSA afname 

onder teamleden 

 Het versterken van de kwaliteit door coaching / begeleiding door ambulante ondersteuner (zeker gezien de 

VSO-doelgroep binnen onze school). Coaching / begeleiding op leerlingniveau, klasniveau, leerkrachtniveau 

en schoolniveau naar behoeften. Inzet van AB-er is 2 dagen. (periode van 3 jaar) 

 Taal- en rekenbeleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren. De taal- en rekencoördinator zal een 

kartrekkersrol hebben binnen de uitwerking hiervan. 

  
- PrO-actief: Een arrangement vanuit het SWV-PO voor basisschoolleerlingen, uitgevoerd door het 

praktijkonderwijs. Het draaien van een wekelijkse praktijkmiddag voor leerlingen van het PO (groep 7 en 8), 

waarvan de verwachting is dat zij aangewezen zullen zijn op het PrO. De leerlingen en ouders maken al in een 

vroegtijdig stadium kennis met onze school. Van de zomervakantie tot herfstvakantie: Concrete uitwerking van 

het gemaakte plan en afstemming met SWV PO.  Na de herfstvakantie: start pilot op donderdagmiddag; steeds 

een cyclus van 2 weken; waarin één praktijkvak aangeboden wordt.   

 

- Gezonde school: Het vignet Voeding van de Gezonde school zullen wij ook in 2018 in ontvangst nemen. In 

onze lessen Cultuur & Maatschappij, Consumptief en Dienstverlening & Zorg zullen wij regelmatig aandacht 

besteden aan een gezond voedingspatroon. Tijdens het thema-uur wordt er jaarlijks en structureel gewerkt met 

de methode Do-It. De leerlingen leren dan o.a. wat een gezonde of juiste ongezonde maaltijd is en hoe ze een 

gezonde levensstijl kunnen hebben en onderhouden. We willen ook het certificaat ‘bewegen en sport’ van de 

gezonde school gaan behalen. Binnen dit thema gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder 

leerlingen. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen Lichamelijke Opvoeding (o.l.v. vakdocent), 

diverse sportdagen en extra aandacht voor inactieve leerlingen. Maar ook het aanbieden van een breed en 

gevarieerd aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten tijdens ons Sport & Cultuurproject. 

  
- Vernieuwde gesprekkencyclus uitvoeren. De gesprekkencyclus uitvoeren volgens planning gemaakt door 

directie.  
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 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen en samenwerkingsverbanden 

 

- Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs ‘De Meierij’  

De Brug is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) ‘De Meierij’ te ‘s-Hertogenbosch. Doelstelling van 

dit SWV is om alle scholen voor VO zo goed mogelijk te laten samenwerken. Door goede samenwerking is het 

mogelijk om een zo goed mogelijke zorg voor alle leerlingen in het samenwerkingsverband te verzorgen. Alle 

scholen binnen samenwerkingsverband de Meierij stellen zich tot doel het onderwijs passend te maken voor álle 

leerlingen binnen haar school, ongeacht een eventuele specifieke onderwijsbehoefte.  

Er is dan ook regelmatig overleg met alle betrokken scholen om deze samenwerking te verbeteren. Het gaat er om 

dat alle leerlingen in het Samenwerkingsverband die extra zorg nodig hebben, die zorg ook krijgen op de juiste 

plaats. 

 

Het samenwerkingsverband maakt onderscheid naar zorg op drie niveaus: 

• Basiszorg in de klas 

• Basiszorg op schoolniveau 

• Bovenschoolse zorg 

Het samenwerkingsverband ‘de Meierij’ werkt nauw samen met onderwijs- en zorgpartners in de regio en lokale, 

provinciale en landelijke overheid. Een ontwikkeling waarbij het samenwerkingsverband actief betrokken is en die 

zichtbaar wordt in het ZAT (Zorg en Adviesteam) van De Brug, het ACT (Advies Commissie Toewijzing) en de 

Bovenschoolse opvang van leerlingen binnen ons samenwerkingsverband ‘De Meierij’. 

De Brug heeft in 2018 m.b.t. ‘leerlingen met een VSO ondersteuningsadvies in het Praktijkonderwijs’ een PIP 

(Passende Innovatieve Projecten) bij het Samenwerkingsverband De Meierij VO aangevraagd en gekregen. Dit 

traject wordt i.s.m. en met ambulante ondersteuning van het  Diezecollege (VSO) in Den Bosch vormgegeven en is 

in 2018 succesvol verlopen. De Brug heeft in schooljaar 2018-2019 een eerstejaarsgroep, waarvan 6 leerlingen een 

VSO-ondersteuningsadvies hebben en in principe toegewezen zijn op een specifieke aanpak in een specifieke 

setting. We komen daarmee ruimschoots tegemoet aan het doel van ons Samenwerkingsverband om het 

deelnamepercentage in het VSO terug te dringen en leerlingen de kans te geven om in het regulier voortgezet 

onderwijs hun schoolloopbaan te vervolgen en daarbij toch op alle fronten tegemoet te kunnen komen aan hun 

begeleidingsbehoefte, zodat de leerlingen ook in het regulier onderwijs kunnen blijven en hun schoolloopbaan 

succesvol kunnen afronden. Op de conferentie van ons SWV op 19 november jl. hebben we de voorlopige resultaten 

van dit project als voorbeeld van ‘Good Practice’ gepresenteerd aan belangstellende collega’s van de scholen binnen 

ons SWV. 

 

- Samenwerking met het primair onderwijs in de Bommelerwaard 

De Brug heeft het initiatief genomen om in de Bommelerwaard een POVO-overleg (Overleg Primair Onderwijs en 

Voortgezet Onderwijs) op te starten. In dit POVO-overleg komen tweemaal per jaar vertegenwoordigers uit het PO 

en VO bij elkaar te informeren over onderwijsontwikkelingen binnen de Bommelerwaard en om passend onderwijs, 

leerlijnen en andere actuele thema’s, waar mogelijk, op elkaar af te stemmen.  

I.s.m. het samenwerkingsverband De Meierij PO regio Noord (Bommelerwaard) hebben we in 2018 (schooljaar 

2018-2019) in het kader van passend onderwijs voor toekomstige PrO leerlingen in het basisonderwijs de pilot PrO-

Actief  opgestart. Deze pilot is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs die leren door te doen! De klas bestaat 

uit 6 basisschoolleerlingen waarvoor op donderdagmiddagen praktijkvakken worden aangeboden. Er is gestart met 

koken en na 2 weken krijgen ze een ander praktijkvak aangeboden, respectievelijk koken, houtbewerking, 

metaalbewerking en verzorging, daarna herhaalt de cyclus zich weer in dezelfde volgorde. De opzet en informatie 

over deze pilot hebben we tijdens de conferentie van ons SWV op 19 november 2018 gedeeld met collega-scholen. 

 

- Het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs en ontwikkelingen in het Praktijkonderwijs 

De Brug is aangesloten bij Het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs (LWV-PrO). Het is een 

samenwerkingsverband van 175 praktijkscholen en afdelingen voor praktijkonderwijs, die zich inzet voor de 

belangen van het praktijkonderwijs en het werken aan onderwijskwaliteit en innovatie ondersteunt. Een 

verdergaande digitalisering in het onderwijsleerproces van het praktijkonderwijs is de komende jaren een speerpunt. 

Dit sluit aan bij ontwikkelingen binnen onze maatschappij en wat die maatschappij van mensen en jongeren vraagt.  
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Een ander speerpunt is professionalisering in het Praktijkonderwijs. Het LWV-PrO wil dat bereiken door het 

ontwikkelen van de competenties van betrokken professionals. Daarbij wil men doelgerichter werken in het 

Praktijkonderwijs met een sleutelrol voor leraren en begeleiders, gericht op evaluatie van leertrajecten; Wat heeft de 

leerling geleerd en/of ontwikkeld? 

 

Het LWV-PrO is een stichting en heeft de intentie om in 2019 als vereniging Sectorraad Praktijkonderwijs verder te 

gaan. 

 

- Samenwerking met het Cambium College   

Het Cambium College en De Brug zijn de enige twee scholen voor voortgezet onderwijs in de Bommelerwaard. We 

proberen afspraken te maken voor het opvangen van elkaars leerlingen, voor zover dat in ieders vermogen ligt. Over 

leerlingen waarvan nog niet helemaal duidelijk is op welke school ze het beste op hun plaats zijn, is overleg en we 

kijken daarbij op welke school die leerling het beste kan worden geholpen.  

I.s.m. het Cambium College zijn we in 2016 gestart met een PrO/VMBO klas, de PrO+ klas genaamd. De leerlingen 

in deze klas, genaamd de PrO+ klas, volgt een traject dat erop gericht is om de leerling te laten instromen op het vmbo. 

In de PrO+ klas volgen leerlingen lessen in het Praktijkonderwijs van De Brug, maar krijgt de leerling de 

theorievakken Nederlands, Rekenen & Wiskunde en Engels op vmbo-niveau aangeboden, maar wel met extra 

begeleiding en ondersteuning.  Daarnaast worden de praktijkvakken van het Praktijkonderwijs gevolgd. Gaandeweg 

het traject wordt bekeken welke keuze het best gemaakt kan worden. De leerling stroomt door naar vmbo of naar 

Praktijkonderwijs. Voor het geven van het juiste advies wordt gekeken naar de resultaten van de leerling, 

huiswerkattitude, zelfstandigheid, motivatie en het sociaal emotioneel functioneren.  

 

-  Entree-onderwijs door samenwerking met ROC Rivor  

De Brug heeft afspraken gemaakt voor een samenwerkingsovereenkomst met ROC Rivor uit Tiel en AOC 

Wellantcollege uit Houten. Het programma wordt verzorgd op De Brug en het ROC of AOC neemt het examen af.  

Leerlingen die gemotiveerd zijn voor de theorie en ook de mogelijkheden daarvoor hebben, kunnen op De Brug het 

Entree programma van het ROC of AOC gaan volgen en daarmee ook een erkend Entree-diploma (voorheen niveau 

1 diploma ROC) behalen. Belangrijke vakken zijn: Nederlands, Rekenen, ICT-vaardigheden en Burgerschap. Maar 

ook de stage en de branchegerichte cursus zijn belangrijke onderdelen.   

 

 

Governance ontwikkelingen 

Het bestuur hanteert vanaf 01-08-2015 het bestuursmodel ‘met mandaat’, waarin er sprake is van een professioneel 

samenspel tussen toezichthoudende bestuurders en een gemandateerd directeur. Via een zogenaamd ‘bestuursmodel 

met mandaat’ wil het bestuur invulling wil geven aan de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ en de code goed bestuur 

VO en stapsgewijs werken aan een meer professionele inrichting van good governance, passend bij de schaalgrootte 

van de stichting.  

 

Het bestuur wil graag tegemoetkomen aan de eisen van de maatschappij. Daarom willen we ons hierbij bezinnen op 

doelmatigheid en het oordeel van belanghebbenden, zowel intern (personeelsleden, leerlingen en ouders) als extern 

(vervolgonderwijs, bedrijfsleven en overheid). Om dit te monitoren en systematisch te kunnen werken aan kwaliteit, 

borging en verantwoording, maken we structureel gebruik van zelfevaluatie m.b.v. enquêtes (middels het instrument 

PrOZOO) voor verschillende groepen betrokkenen: leerlingen, ouders management en personeel, stagebedrijven en 

andere partners in de omgeving van de school.  

Maatschappelijke ontwikkelingen en wensen van de klant (leerlingen, ouders) spelen hierbij een belangrijke rol, 

waarbij we investeren in een systeem van kwaliteitszorg (kwaliteitscyclus) op onze school.  

‘Goed bestuur’ impliceert horizontale verantwoording, het geven van openheid over het beleid en het actief betrekken 

van zowel interne als externe belanghebbenden. Zelfreflectie en professioneel handelen zijn daarbij voor ons 

belangrijke competenties. Voor de code van goed bestuur is de omschreven codes van de VO-raad leidend. Deze 

criteria waren in 2018 onverminderd van kracht. 

In 2018 heeft het bestuur haar functioneren geëvalueerd en op basis daarvan al een aantal stappen gezet (zie verslag 

intern toezicht).  
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Klachtenregeling 

Ouders die ontevreden zijn over de gang van zaken of het onderwijs op school, kunnen te allen tijde contact 

opnemen met de leerkrachten en/of de directeur van de betreffende school. Mocht een eventuele klacht niet opgelost 

worden, dan kunnen ouders contact opnemen met de landelijke klachtencommissie. Het protocol klachtenregeling is 

op school aanwezig en deze regeling staat ook in de schoolgids omschreven. Op De Brug zijn in 2018 geen klachten 

ingediend. 

 

 

Verwachte structurele financiële tekorten en overschotten  

De Brug is financieel gezond en heeft de laatste jaren positieve resultaten behaald. Ondanks schommelingen van het 

leerlingenaantal tussen de 96 en 114 leerlingen in de afgelopen 5 jaren, kunnen we financieel gezond blijven en is er 

ruimte ontstaan voor investeringen. In de begroting 2018 was opnieuw een batig saldo begroot. 

De financiële risico’s op De Brug zijn beperkt. Ondanks het feit dat De Brug een relatief kleine school is, heeft de 

school financieel de afgelopen 10 jaar positieve resultaten laten zien (zwarte cijfers). De rentabiliteit van de school 

geeft aan dat er een positief bedrijfsresultaat is in relatie tot de totale baten. De stichting is duidelijk in staat om op 

langere termijn aan haar verplichtingen te kunnen voldoen (solvabiliteit). De liquiditeitspositie van de stichting is 

goed, waardoor ook op korte termijn aan verplichtingen kan worden voldaan. Tevens is het weerstandsvermogen de 

laatste jaren gestegen. 

 

Beleidsmatig streven we ernaar om (grote) financiële risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. Het interne 

risicobeheersing- en controlesysteem bestaat voor het financiële deel uit de plannings- en controlinstrumenten. De 

belangrijkste instrumenten zijn de meerjarenbegroting en het bestuursformatieplan voor wat betreft de planning en 

de rapportages van het  

administratiekantoor voor wat betreft de control. Daarnaast is er sprake van regelmatige evaluatie van de 

beleidsplannen en de realisatie daarvan.  

Als belangrijkste financiële risico's worden gezien:  

-  De huisvesting en mogelijke nieuwbouw 

-  De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid  

-  De ontwikkeling van het leerlingenaantal  

-  De financiering passend onderwijs 

-  De ESF-subsidies  

Gelet op de financiële positie van de Stichting, ook op termijn, zijn er voldoende financiële reserves om tegenvaller 

op te vangen zonder dat de continuïteit in gevaar komt (zie ook Risicomanagement p.26 met in tabelvorm de 

financiële risico’s, de kans daarop en een risicobedrag). 

 

 

Huisvesting 

Op 9 januari 2018 heeft het college van Zaltbommel de Uitgangspunten notitie toekomstige huisvesting 

praktijkschool De Brug vastgesteld. De notitie was al eerder vastgesteld door het bestuur van Praktijkschool De 

Brug. In de raadsvergadering van 15 maart 2019 is een investeringskrediet voor nieuwbouw van De Brug 

vastgesteld. 

 

Ten aanzien van de nieuwbouw zijn de volgende overwegingen leidend: 

1. Locatie 

Uitgangspunt van de herhuisvesting van De Brug is de realisatie van een nieuw gebouw op een nieuwe locatie in de 

maatschappelijke zone van Waluwe III. 

De beschikbare kavel is ca 3.110 m² groot.  

2. Leerlingaantallen 

Uitgangspunt hierbij is een leerlingaantal van 110 leerlingen. Om het juiste leerlingaantal te bepalen wordt gekeken 

naar de leerling prognoses en de ontwikkelingen richting de toekomst. Daarbij heeft het verleden uitgewezen dat het 

leerlingaantal lastig te prognosticeren is. 

Het is voor zowel de school als de gemeente van belang om een zo reëel mogelijk aantal leerlingen vast te stellen.  
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Het aantal leerlingen is maatgevend voor de grootte van het te realiseren schoolgebouw. Op basis van dit aantal 

vierkante meters wordt door de gemeente het investeringskrediet bepaald dat zij beschikbaar stelt. Voor de school is 

het ook van belang om een zo passend mogelijk gebouw te realiseren. De exploitatiekosten komen immers voor 

rekening van het schoolbestuur. Een te groot gebouw geeft extra kosten die lastig te bekostigen zijn als het 

leerlingaantal niet aansluit. 

3. Benodigde investering.  
HEVO heeft berekend dat voor de nieuwbouw (prijspeil 1 januari 2019) uitgegaan dient te worden van € 2.455 per 

m² bvo (incl. btw). Dit bedrag is gebaseerd het ruimtelijke functionele en technische programma van eisen. 

Om zeker te zijn dat het juiste uitgangspunt wordt gehanteerd is ICSadviseurs gevraagd dit bedrag te toetsen. Zij 

geven aan dit bedrag te kunnen onderschrijven. Voor de nieuwbouw van De Brug dient derhalve rekening te worden 

gehouden met het volgende investeringsbudget: 1.650 m² bvo x € 2.455 = € 4.051.000,- 

 

Investeringsbudget bij aanbesteding 

Het investeringsbudget dat noodzakelijk wordt geacht voor nieuwbouw van De Brug is berekend op prijspeil 1 

januari 2019. Gelet op de fase waarin het project zich bevindt, is de verwachting dat de aanbesteding van het werk 

plaatsvindt in 2020. Pas bij de aanbesteding kent het project prijszekerheid. Dat betekent dat rekening moet worden 

gehouden met prijsontwikkeling tot dat moment. Op basis van de huidige ontwikkelingen is de verwachting dat 

rekening moet worden gehouden met een prijsstijging van 4% per jaar. Uitgaande van 1 jaar prijsstijging van 4 % tot 

aanbesteding komt het totaal benodigde investeringsbudget op dat moment derhalve uit op € 4.213.000,-. 

 

Risico’s ontwikkeling 

Het voorstel van de gemeente is om het investeringskrediet van € 4.213.000,- vast te stellen en beschikbaar te stellen 

aan praktijkschool De Brug. Dit betekent dat De Brug na vaststelling van het krediet als bouwheer verantwoordelijk 

is voor de verdere ontwikkeling en de bijbehorende financiële risico’s. Als bouwheer heeft De Brug er voor gekozen 

het project management in het geheel weer risicodragend onder te brengen bij haar adviseur. De Brug heeft hiervoor 

gekozen omdat zij als schoolbestuur met één school op één vestiging onvoldoende grootte hebben om mogelijke 

tegenslagen binnen de eigen organisatie op te vangen. 

4. Eigen bijdrage nieuwbouw 
Uitgangspunt is dat er een nieuw gebouw gerealiseerd wordt. Echter binnen het huidige gebouw is het schoolbestuur 

verantwoordelijk voor het onderhoud. Wanneer er gekozen zou worden voor een (grondige) renovatie zou het 

schoolbestuur hier nog steeds verantwoordelijk voor zijn. Dit betekent dat met een keuze voor vervangende 

nieuwbouw zaken waar het schoolbestuur verantwoordelijk voor is op kosten van de gemeente nieuw worden 

gerealiseerd. De gemeente heeft om deze reden aangegeven dat er vanuit het schoolbestuur een eigen bijdrage wordt 

verwacht op basis van de huidige verantwoordelijkheid.  

Om een reële eigen bijdrage vast te stellen is er gekeken naar zaken waar het schoolbestuur verantwoordelijk voor 

is. Daarbij is ook rekening gehouden met onderhoudskosten die het schoolbestuur de afgelopen jaren heeft gemaakt 

die samenhangen met de leeftijd en de conditiescore van het gebouw.   

Op basis van het huidig aantal leerlingen ontvangt De Brug jaarlijks van het Rijk een vergoeding van +/- € 35.000 

vanuit de materiele instandhoudingsvergoeding voor onderhoud. Met de nieuwbouw zullen de kosten hiervoor de 

komende jaren drastisch dalen ten opzichte van de huidige situatie. 

Op basis van de beschikbare middelen en de verplichtingen van de afgelopen en komende jaren is een eigen bijdrage 

afgesproken van € 350.000,-. 

5. Randvoorwaarden 

De gemeente Zaltbommel beleid voorgenomen t.a.v. voorzieningen huisvesting VO waarbij meer afstand genomen 

wordt van de bijdrage in het gemeentefonds voor onderwijshuisvesting.  

Uitgangspunt van de verdere ontwikkeling wordt door de gemeente ook wel een “budgetovereenkomst” of 

“projectfinanciering” genoemd. Uitkomst van deze overeenkomst moet zijn dat de bij dit project horende 

eigenaarslasten die door de aangegane verplichtingen voor rekening komen van Praktijkschool De Brug worden 

gedekt door de bijdrage van de gemeente. 

Om de mogelijkheden van deze vorm van doordecentralisatie voor dit project uit te werken en de haalbaarheid 

hiervan te toetsen is door de gemeente een onderzoek haalbaarheid financiering nieuwbouw praktijk school De Brug 

uitgevoerd. Conclusie van dit onderzoek is dat, indien de vergoeding vanuit de gemeente voldoende is om de 

jaarlijkse rente en aflossingsverplichtingen te kunnen dekken, er vooralsnog financieel technisch geen 

belemmeringen zijn om door te decentraliseren. 

De Brug heeft m.b.t ‘doordecentralisatie’ nog geen standpunt bepaald. Dit in afwachting van nadere gesprekken 

hierover met de gemeente. 
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Stellige bestuurlijke voornemens         

Het bestuur heeft voor 2019 geen stellige voornemens met grote financiële impact anders dan de voornemens zoals 

zijn opgenomen bij de diverse onderdelen. Er zijn eveneens in 2018 geen bestuursbesluiten genomen die een 

belangrijke wijziging van het beleid betekenen of die een grote financiële impact hebben. 

 
Maatregelen die we hebben genomen om de organisatie AVG-proof te maken: 

 Zie onze website (www.prodebrug.nl) onder ouders en leerlingen; 

 Er is een nieuw Privacyreglement opgesteld; 

 Privacy gedragsregels De Brug zijn vastgesteld; 

 Verwerkersovereenkomsten met partijen die leerling en/of medewerkersgegevens verwerken; 

 Versleuteling (encrypted) alle computers; 

 Aanmelding bij de dienst Nummervoorziening van Kennisnet om als school het ECK iD te kunnen 

gebruiken en daarmee digitaal leren veilig en betrouwbaar te maken. Eck staat voor Educatieve Content 

Keten. 

 M.b.t. FG (Functionaris Gegevensbescherming) zijn we in overleg met andere éénpitters met als doel het 

gezamenlijk aantrekken van een externe deskundige. 

 
Zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact    

In 2018 was er geen sprake van specifieke zaken met een behoorlijke politieke of maatschappelijke impact, die invloed 

hadden op de school en/of het bestuur. 

http://www.prodebrug.nl/
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FINANCIEEL BELEID 

Financiële positie op balansdatum 

De financiële positie van de stichting is ook in 2018 goed en op enkele punten zelfs nog verbeterd. Het resultaat 

over 2018 is € 188.000 positief in plaats van het begrote positieve resultaat van € 49.000. Een positief verschil van 

€ 139.000. De baten zijn hoger dan begroot, voornamelijk door de aanpassing van de vergoedingsbijdragen van 

het rijk en ESF-subsidies. De huisvestingslasten zijn gestegen voornamelijk door hogere onderhoudskosten. De 

overige instellingslasten zijn gedaald, met name door lagere uitgaven voor leermiddelen. Het saldo van de baten 

en lasten exclusief financiële baten en lasten is € 186.000 positief, terwijl € 49.000 positief begroot was. Een 

positief verschil van € 137.000. Het resultaat op de financiële baten en lasten bedraagt € 2.000, terwijl € 1.000 

begroot was, een positief verschil van € 1.000. 

 

Kengetallen 

De liquiditeit, rentabiliteit en het weerstandsvermogen zijn gestegen. De solvabiliteit en de huisvestingsratio is 

gelijk gebleven. Ook op langere termijn blijven de kengetallen nog steeds goed, waardoor de financiële positie 

gezond blijft. In verband met de verwachte tekorten vanaf 2021 is de rentabiliteit negatief. Wel zijn er 

onzekerheden, vooral met betrekking tot de nieuwbouw, c.q. huisvestingssituatie. Realisatie van de nieuwbouw 

heeft invloed op de kengetallen, maar voor een deel is daar al rekening mee gehouden. Gelet op de gunstige 

financiële kengetallen blijft de financiële positie de stichting ook dan naar verwachting nog steeds goed. 

 

 

 Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

         
Solvabiliteit 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 0,93 0,93 0,93 

Liquiditeit 12,83 13,78 13,96 14,47 15,02 11,40 11,42 11,39 

Rentabiliteit 0,09 0,10 0,03 0,00 0,01 -0,04 -0,03 -0,04 

Weerstandsvermogen 1,14 1,18 1,20 1,22 1,29 1,25 1,27 1,23 

Huisvestingsratio 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,10 0,04 

 

 

Daarnaast zijn ook de volgende kengetallen opgenomen. 

De baten en de lasten in percentage van de totale opbrengsten: 

 

In % totale baten Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

         
Rijksbijdrage 93 94 96 95 99 99 100 100 

Overige overheidsbijdragen 1 1 1 1 1 1 0 0 

Overige baten 5 6 3 5 0 0 0 0 

 100 100 100 100 100 100 100 100 

         
Personele lasten 74 73 80 82 79 80 84 84 

Afschrijvingen 2 2 2 2 3 8 4 3 

Huisvestingslasten 6 6 6 6 6 6 5 5 

Overige instellingslasten 10 9 10 10 11 11 11 11 

 91 90 97 100 99 104 103 104 

         

Resultaat 9 10 3 0 1 -4 -3 -4 

 

De inkomsten van de stichting komen voornamelijk van de rijksoverheid. De overige overheidsbijdragen stoppen 

op termijn. De overige baten betreffen met name de ESF-subsidies. 
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De personele lasten bedragen in 2017 74%, in 2018 73% (begroot 80%) en daarna tussen de 79% en 84% De 

schommeling heeft o.a. te maken met ESF-subsidies en de extra formatie. Een percentage van rond 80% is nodig 

om een sluitende exploitatie te hebben, maar gelet op de financiële situatie van de Stichting kunnen tekorten 

makkelijk opgevangen worden. De afschrijvingslasten stijgen door de investeringen en door de extra afschrijving 

op het ‘oude’ gebouw in 2021, omdat naar verwachting dan de nieuwbouw betrokken wordt. De huisvestingslasten 

nemen af na ingebruikname van de nieuwbouw, voornamelijk door lagere dotaties aan de onderhoudsvoorziening. 

De overige instellingslasten stijgen procentueel gezien iets, doordat de verwachte inkomsten lager worden.  

 

 

Onderstaand is de balans van 31 december 2018 opgenomen. Deze is vergeleken met de balans van 31 december 

2017. De balans is een momentopname van de vermogensstructuur van een organisatie. Na de balans volgt een 

korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. 

 

            

Activa 31-12-2018 31-12-2017 Passiva 31-12-2018 31-12-2017 

        

Materiele vaste activa 243.888 255.428 Eigen vermogen 2.162.760 1.974.519 

Vorderingen 82.981 3.650 Voorzieningen 370.563 310.470 

Liquide middelen 2.385.586 2.197.533 Kortlopende schulden 179.132 171.622 

        

Totaal activa 2.712.455 2.456.611 Totaal passiva 2.712.455 2.456.611 

            

 

Toelichting op de balans: 

 

Activa: 

 

Materiële vaste activa 

In 2018 is voor € 18.000 (2017: € 28.000) geïnvesteerd in materiële vaste activa. De investeringen hebben met 

name plaatsgevonden in ICT en leermiddelen. De afschrijvingslasten bedragen € 29.000 (2017: € 29.000). De 

investeringen zijn lager dan de afschrijvingslasten en daarom is de omvang van de materiële vaste activa gedaald 

met € 11.000 (2017: € 1.000). De boekwaarde is 37% (2017: 51%) van de aanschafwaarde. 

 

Vorderingen 

De omvang van de vorderingen is met € 79.000 toegenomen (2017: € 2.000). Op 31 december 2018 bedragen de 

vorderingen € 83.000 (2017 € 1.000). Hiervan heeft € 43.000 betrekking op huisvestingsvoorzieningen en € 38.000 

op ESF-subsidies. Aan de vorderingen zijn geen risico’s verbonden, zodat er geen voorziening voor oninbaarheid 

gevormd is. 

 

Liquide middelen 

De omvang van de liquide middelen is met € 188.000 toegenomen (2017: € 170.000). Dit wordt voor een groot 

gedeelte veroorzaakt door het positieve resultaat. Een nadere toelichting op de mutatie van de liquide middelen 

wordt gegeven in het kasstroomoverzicht. 
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Passiva: 

 

Eigen vermogen 

Het positieve exploitatieresultaat van € 188.000 (2017: € 157.000) is ten gunste van het eigen vermogen gebracht. 

Van het resultaat is € 20.000 ten gunste (2017: € 24.000) van de algemene reserve publiek gebracht. Het saldo van 

de algemene reserve bedraagt per 31 december € 104.000 (2017: € 84.000). 

Naast de algemene reserve zijn er bestemmingsreserves: 

Reserve personeel 

De reserve personeel is bedoeld ter dekking van eventuele tekorten op het personele deel van de exploitatie. De 

gewenste omvang van de reserve is nog niet vastgesteld. Van het resultaat is € 170.000 (2017: € 137.000) ten 

gunste van de reserve gebracht. Het saldo van de reserve personeel bedraagt per 31 december € 1.814.000 (2017: 

€ 1.644.000). 

Reserve Personeels- en arbeidsmarktbeleid 

Deze reserve is bedoeld voor het financieren van de kosten in verband met het mobiliteitsbeleid. Van het resultaat 

is € 0 (2017: € 0) ten laste van de reserve gebracht. Het saldo van de reserve personeels- en arbeidsmarkbeleid 

bedraagt per 31 december € 25.000 (2017: € 25.000). 

Bestemmingsreserve nulmeting 

De bestemmingsreserve nulmeting is ontstaan bij de invoering van de lumpsumbekostiging. De op dat moment 

aanwezige materiële vaste activa is tegen boekwaarde opgenomen in de administratie. Hier is de 

bestemmingsreserve tegenover geplaatst. De bestemmingsreserve is bedoeld ter dekking van de afschrijvingslasten 

van de betreffende activa en heeft daarmee een eindig karakter. De afschrijvingslasten bedragen € 2.000 (2017: 

€ 4.000). Dit bedrag is ten laste van de bestemmingsreserve gebracht. Het saldo van de reserve nulmeting bedraagt 

per 31 december € 6.000 (2017: € 8.000). 

Algemene reserve privaat 

Van het resultaat is € 0 (2016: € 0) behaald op de private exploitatie.  Het saldo van de algemene reserve privaat 

bedraagt per 31 december € 213.000 (2017: € 213.000) bedraagt. 

 

Voorzieningen 

De stichting beschikt over een jubileumvoorziening, een voorziening levensfasebewust personeelsbeleid en een 

onderhoudsvoorziening. 

De jubileumvoorziening is bedoeld ter dekking van de gratificaties bij een 25- of 40-jarig ambtsjubileum. Aan de 

voorziening is € 9.000 (2017: € 5.000) gedoteerd en is € 0 (2017: € 4.000) onttrokken. De stand van de voorziening 

bedraagt per 31 december € 34.000 (2017: € 25.000). 

In 2016 is de voorziening levensfasebewust personeelsbeleid gevormd. Op grond van de cao kunnen 

personeelsleden verlof sparen en later opnemen. De voorziening is bedoeld ter dekking van de gespaarde 

verlofuren. In 2017 is € 0 (2017: € 0) gedoteerd en is € 0 vrijgevallen (2017: € 2.000), waardoor de stand van de 

voorziening per 31 december € 15.000 (2017: € 15.000) bedraagt.  

Daarnaast is er de onderhoudsvoorziening. De dotatie bedraagt € 51.000 (2017: € 51.000) en de onttrekking € 0 

(2017: € 28.000). De stand van de voorziening bedraagt per 31 december € 321.000 (2017: € 270.000). 

 

Kortlopende schulden 

De omvang van de kortlopende schulden is met € 8.000 toegenomen (2017: € 11.000). De belangrijkste schulden 

zijn de salaris gebonden schulden, zoals de af te dragen loonheffing, pensioen- en sociale premies en de nog te 

betalen vakantiegelden. Deze schulden worden in januari en mei betaald. De salaris gebonden schulden bedragen 

per 31 december € 123.000 (2017: € 106.000). De overige schulden, vooruit ontvangen bedragen en overlopende 

passiva bedragen € 56.000 (2017: € 65.000). 

 

  



Jaarrekening 2018 
41622 / Stichting Praktijkonderwijs De Brug te Zaltbommel 

 

20 
Versie: 1 

Analyse resultaat 

De begroting van 2018 liet een positief resultaat zien van € 49.000. Uiteindelijk resulteert een positief resultaat 

boekjaar 2018 van € 188.000: een verschil van € 139.000 met de begroting. Het positieve resultaat over het 

boekjaar 2017 bedroeg € 157.000. In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en een specificatie van 

de belangrijkste verschillen. 

 

Analyse realisatie 2018 versus realisatie 2017 en realisatie 2018 versus begroting 2018 

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 opgenomen. De gerealiseerde baten en 

lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 en de gerealiseerde baten en lasten 

voor het kalenderjaar 2017: 

 

            

  Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil 

  2018 2018   2017   

Baten       

Rijksbijdragen OCenW 1.716.861 1.628.632 88.229 1.611.830 105.031 

Overige overheidsbijdragen 12.800 11.000 1.800 22.500 -9.700 

Overige baten 101.964 48.618 53.346 86.111 15.853 

Totaal baten 1.831.625 1.688.250 143.375 1.720.441 111.184 

        

Lasten       

Personele lasten 1.332.705 1.345.519 -12.814 1.268.231 64.474 

Afschrijvingen 29.387 31.049 -1.662 28.664 723 

Huisvestingslasten 115.687 97.882 17.805 107.440 8.247 

Overige instellingslasten 167.464 165.250 2.214 163.894 3.570 

Totaal lasten 1.645.243 1.639.700 5.543 1.568.229 77.014 

            

Saldo baten en lasten 186.382 48.550 137.832 152.212 34.170 

        

Financiële baten en lasten       

Financiële baten 1.859 750 1.109 4.442 -2.583 

Financiële lasten 0 0 0 0 0 

Totaal financiële baten en lasten 1.859 750 1.109 4.442 -2.583 

        

Nettoresultaat 188.241 49.300 138.941 156.654 31.587 

            

 

Toelichting op de staat van baten en lasten: 

 

Rijksbijdragen OCenW 

De rijksbijdragen zijn gestegen ten opzichte van de begroting en ten opzichte van 2017. Een en ander komt 

voornamelijk door de aanpassing van de vergoedingsbedragen. Daarnaast is er een vergoeding voor de lerarenbeurs 

ontvangen.  

 

Overige overheidsbijdragen 

Dit betreft een subsidie Lokale Educatieve Agenda en een stimuleringsbijdrage Rijke Leeromgeving vanuit de 

Regionale Educatieve Agenda. In 2017 was er nog een vergoeding voor de aanpak jeugdwerkloosheid en 

ouderbetrokkenheid.  

 

Overige baten 

De overige baten zijn in 2018 hoger dan begroot en dan in 2017. De ontvangen ESF-subsidie is hoger dan begroot 

en dan in 2017. De bijdragen voor o.a. gastleerlingen en een WIA-uitkering (verrekening met Signum) zijn niet 

begroot en de ouderbijdragen zijn hoger dan begroot. 
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Personele lasten 

De lonen en salarissen zijn iets lager dan begroot, maar hoger dan in 2017. De gemiddelde personele inzet is in 

2018 lager dan begroot, maar hoger dan in 2017. De salarissen zijn in 2018 gestegen in verband met de nieuwe 

cao. De overige personele lasten zijn hoger dan begroot en dan in 2017. De uitgaven voor personeel niet in 

loondienst en de kosten uitbesteding derden zijn per saldo iets lager dan begroot en dan in 2017. De dotaties aan 

de voorzieningen zijn hoger dan begroot en dan in 2017. De nascholingskosten zijn hoger dan begroot en iets 

hoger dan in 2017. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingslasten zijn iets lager dan begroot en vrijwel gelijk aan 2017.  

 

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot en dan in 2017. De kosten voor onderhoud zijn hoger dan begroot, 

maar vrijwel gelijk aan 2017. De energielasten en de schoonmaakkosten zijn hoger dan begroot en dan in 2017. 

 

Overige instellingslasten 

De overige instellingslasten zijn iets hoger dan begroot en dan in 2017. Met name de uitgaven voor leer- en 

hulpmiddelen zijn hoger. De kosten voor bijzondere activiteiten zijn weliswaar ook hoger, maar daar staan hogere 

baten tegenover. 

 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten zijn hoger dan begroot, maar lager dan in 2017.  

 

Investeringen, financieringsbeleid en financieringsstructuur 

Het beleid van de stichting is gericht op het zoveel mogelijk met eigen middelen financieren van de investeringen 

die niet door derden worden gefinancierd. De liquide positie van de stichting is gezien de liquiditeitsratio van 13.8 

(2017: 12,8) goed te noemen. Er is derhalve geen aanleiding voor het aantrekken van vreemd kapitaal ten behoeve 

van de investeringen. De investeringen van 2018 zijn dan ook met de eigen middelen gefinancierd. 

 

 

Treasuryverslag 

Op 14 maart 2016 is het treasurystatuut vastgesteld. Dit statuut voldoet vrijwel geheel aan de richtlijn beleggen en 

belenen 2016 van het ministerie, zoals die vanaf 1 juli 2016 van kracht is. Het beleid is erop gericht om een zo 

hoog mogelijk rendement te combineren met een zo laag mogelijk risico. De gelden zijn weggezet op betaal- en 

bedrijfsspaarrekening bij de Rabobank. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar. De Rabobank heeft 

een AA-rating en voldoet daarmee aan de criteria.  
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Continuïteitsparagraaf 

Onderstaand wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de Stichting Praktijkonderwijs De Brug in 

het jaar 2019 en verder. Hiermee wordt een beeld gegeven over de continuïteit van de Stichting. 

Naar verwachting wordt in 2021 een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen. Er zullen dan diverse investeringen 

plaatsvinden. Daarnaast is de gemeente voornemens meer afstand te nemen t.a.v. voorzieningen in de huisvesting 

VO. Uitgangspunt van deze ontwikkeling wordt ook wel budgetovereenkomst of projectfinanciering genoemd. 

Voor de Stichting moet de uitkomst van deze overeenkomst zijn dat de bij dit project horende eigenaarslasten 

gedekt worden door de bijdrage van de gemeente.  Daarom is een meerjarenbegroting opgenomen die betrekking 

heeft op vijf jaar.  

 

De meerjarenbegroting vertoont in 2019 een bescheiden tekort, een overschot in 2020 en vanaf 2021 een tekort. 

Het grillige verloop van de resultaten heeft deels te maken met de uitbetaling van de verwachte ESF-subsidies. 

 

Kengetallen         

 Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

         
Aantal leerlingen 1 oktober 114 113 110 115 115 110 110 110 

         
Personele bezetting in fte         
per 31 december         
Bestuur / management 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Personeel primair proces 12,44 13,14 13,89 13,62 11,64 11,64 11,64 11,64 

Ondersteunend personeel 3,22 3,19 3,48 3,07 2,95 2,95 2,95 2,95 

Totaal personele bezetting 17,66 18,33 19,38 18,69 16,59 16,59 16,59 16,59 

 

 

 

In de begroting is uit gegaan van een iets hoger leerlingaantal in 2019 en 2020 en vanaf 2022 een iets lager 

leerlingenaantal dan in 2018. De formatie is in 2018 en 2019 hoger in verband met vervangingen voor 

zwangerschap- en ouderschapsverlof. 
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Balans        

 Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose 

Activa 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 

        
Gebouwen 107.176 102.107 97.040 91.973 0 0 0 

Materiële vaste activa 148.252 141.781 191.074 173.160 492.223 430.097 375.324 

Totaal vaste activa 255.428 243.888 288.114 265.133 492.223 430.097 375.324 

        
Vorderingen 3.650 82.981 60.000 80.000 80.000 10.000 10.000 

Liquide middelen 2.197.533 2.385.586 2.400.708 2.472.851 1.858.060 1.932.016 1.925.567 

Totaal vlottende activa 2.201.183 2.468.567 2.460.708 2.552.851 1.938.060 1.942.016 1.935.567 

        

Totaal activa 2.456.611 2.712.455 2.748.822 2.817.984 2.430.283 2.372.113 2.310.891 

        

 Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose 

Passiva 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 

        
Algemene reserve 84.350 104.145 104.707 127.742 53.041 -2.129 -60.351 

Bestemmingsreserve (publiek) 1.677.012 1.845.458 1.841.958 1.841.085 1.841.085 1.841.085 1.841.085 

Bestemmingsreserve (privaat) 213.157 213.157 213.157 213.157 213.157 213.157 213.157 

Totaal eigen vermogen 1.974.519 2.162.760 2.159.822 2.181.984 2.107.283 2.052.113 1.993.891 

        
Voorzieningen 310.470 370.563 419.000 466.000 153.000 150.000 147.000 

Kortlopende schulden 171.622 179.132 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 

        

Totaal passiva 2.456.611 2.712.455 2.748.822 2.817.984 2.430.283 2.372.113 2.310.891 

 

 

Toelichting op de balans 

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met € 470.000 aan investeringen, waarvan € 370.000 in 2021 in 

verband met de mogelijke ingebruikname van een nieuw gebouw. Daarom vindt er ook een extra afschrijving 

plaats in 2021 van het bestaande gebouw. De afschrijvingen bedragen € 339.000 waardoor de waarde van de vaste 

activa zal toenemen. Er zal geen vreemd vermogen aangetrokken worden voor het doen van investeringen. De 

vorderingen zijn geschat. In 2022 nemen deze af door de afrekening van de huisvestingsinvesteringen ten laste 

van de gemeente. De liquide middelen, die als sluitpost zijn berekend, nemen over deze periode af voornamelijk 

door de investeringen, de afname van de voorzieningen en de negatieve resultaten. 

Het eigen vermogen daalt door de verwachte negatieve resultaten. De voorzieningen dalen met name in 2021 door 

de verwachte onderhoudsbijdrage voor de nieuwbouw. De kortlopende schulden zijn op een iets lager niveau dan 

2018 gehouden. In 2018 is het crediteurensaldo iets hoger.  

Door dit alles daalt het balanstotaal. 
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Staat van baten en lasten        
 Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Baten        

Rijksbijdragen OCenW 1.611.830 1.716.861 1.672.879 1.680.054 1.677.380 1.616.692 1.616.319 

Overige overheidsbijdragen 22.500 12.800 11.000 11.000 11.000 0 0 

Overige baten 86.111 101.964 80.963 2.500 2.500 2.500 2.500 

Totaal baten 1.720.441 1.831.625 1.764.842 1.693.554 1.690.880 1.619.192 1.618.819 

        

Lasten        

Personele lasten 1.268.231 1.332.705 1.440.374 1.336.779 1.348.039 1.357.604 1.367.636 

Afschrijvingen 28.664 29.387 35.774 42.981 142.910 62.126 54.773 

Huisvestingslasten 107.440 115.687 110.082 110.082 93.082 73.082 73.082 

Overige instellingslasten 163.894 167.464 182.300 182.300 182.300 182.300 182.300 

Totaal lasten 1.568.229 1.645.243 1.768.530 1.672.142 1.766.331 1.675.112 1.677.791 

        

Saldo baten en lasten 152.212 186.382 -3.688 21.412 -75.451 -55.920 -58.972 

        

Financiële baten 4.442 1.859 750 750 750 750 750 

Financiële lasten 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal financiële baten en lasten 4.442 1.859 750 750 750 750 750 

        

Nettoresultaat 156.654 188.241 -2.938 22.162 -74.701 -55.170 -58.222 

 

 

De rijksbijdragen dalen in 2019 in verband met het lagere leerlingenaantal. In 2022 daalt de rijksbijdrage in 

verband met een verwacht lager leerlingenaantal. In de meerjarenbegroting is ervan uit gegaan dat de vergoeding 

voor de Prestatiebox voortgezet wordt. Naar verwachting wordt over enkele jaren de vergoedingensystematiek 

herzien. Dit kan leiden tot een lagere vergoeding. In verband met de onzekerheid daarover en de eventuele 

overgangsregeling is vooralsnog gerekend met de vergoedingsbedragen voor 2019. De overige overheidsbijdragen 

betreffen de vergoeding voor Lokale Educatieve Agenda. Vanaf 2022 is ervan uit gegaan dat hiervoor geen 

subsidie meer ontvangen wordt. De overige baten betreffen met name de ESF-subsidie en de ouderbijdragen. 

De personele lasten stijgen eerst nog als gevolg van de hogere formatieve inzet o.a. voor vervangingen in 2019. In 

2020 nemen deze af en stijgen daarna weer o.a. door de periodieken De afschrijvingslasten stijgen door de 

verwachte investeringen en in 2021 extra door de extra afschrijvingen op het huidige schoolgebouw in verband 

met de ingebruikname van een nieuw schoolgebouw. De huisvestingslasten zijn in 2019 en 2020 iets lager dan in 

2018. In verband met de verwachte ingebruikname van een nieuw gebouw dalen de huisvestingslasten vanaf 2021 

door lagere dotaties aan de onderhoudsvoorziening en lagere energielasten.  De overige instellingslasten zijn iets 

hoger begroot. 

De financiële baten zijn lager begroot in verband met de lage rentestand en de afname van de liquide middelen. 

 

  



Jaarrekening 2018 
41622 / Stichting Praktijkonderwijs De Brug te Zaltbommel 

 

25 
Versie: 1 

Risicomanagement       

Het interne risicobeheersing- en controlesysteem bestaat voor het financiële deel uit de plannings- en 

controlinstrumenten. De belangrijkste instrumenten zijn de meerjarenbegroting en het bestuursformatieplan voor 

wat betreft de planning en de rapportages van het administratiekantoor en de managementrapportages van de 

directeur voor wat betreft de control. De inhoud van de managementrapportages worden telkens verbeterd aan de 

hand van de informatie waarover het bestuur wil beschikken. 

Daarnaast is er sprake van regelmatige evaluatie van de beleidsplannen en de realisatie daarvan. De bezoeken van 

de onderwijsinspectie spelen hier ook een rol bij. 

 

Als belangrijkste financiële risico's worden gezien: 

- De huisvesting en mogelijke nieuwbouw 

Hierover vindt nauw overleg plaats met de gemeente. Dit geldt ook voor de doordecentralisatie. De 

(financiële) gegevens van de gemeente zijn door derden beoordeeld op de juistheid daarvan. Naar 

verwachting komt er vervangende nieuwbouw waarbij een eigen bijdrage van de Stichting verwacht 

wordt. Dit wordt onttrokken aan de onderhoudsvoorziening in verband met uitgesteld onderhoud. In de 

continuïteitsparagraaf is daar rekening mee gehouden. Een eventueel hogere bijdrage voor een 

kwalitatieve verbetering dient zich in principe terug te verdienen.  

- De Wet Werk en Zekerheid 

Door deze wet kan het lastig worden om korttijdelijke vervangingen te realiseren door de verplichtingen 

die ontstaan nadat iemand een paar keer heeft ingevallen. Het ziekteverzuim is, ondanks de stijging in 

2018, nog steeds laag, namelijk 2.09% (2017: 0.89%). Wel zijn er de komende jaren vervangingen in 

verband met zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Bij reguliere benoemingen wordt zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van tijdelijke benoemingen. 

- De ontwikkeling van het leerlingenaantal 

Het leerlingenaantal was de laatste jaren redelijk stabiel met een leerlingenaantal tussen de 96 en 99 

leerlingen, maar is gestegen naar 114 in 2016 en 2017 en 113 in 2018. In de meerjarenbegroting is voor 

2019 en 2020 uitgegaan van 115 leerlingen en voor de jaren daarna voorzichtigheidshalve van 110 

leerlingen. De extra benodigde formatie is ingezet met tijdelijk personeel. Het leerlingenaantal wordt 

nauwlettend in de gaten gehouden.    

- De financiering van het praktijkonderwijs 

Naar verwachting wordt over enkele jaren de vergoedingensystematiek herzien. Dit kan leiden tot een 

lagere vergoeding. In verband met de onzekerheid daarover en de eventuele overgangsregeling is 

vooralsnog gerekend met de vergoedingsbedragen voor 2019.  

- ESF-subsidies 

Er is onzekerheid met betrekking tot de ESF-subsidies en de uitbetaling daarvan. De subsidie aanvragen 

en verantwoording worden door een gespecialiseerd bedrijf gedaan.  

 

Hierna is in tabelvorm een voorlopige inschatting gemaakt van de bedragen die gemoeid zijn bij de financiële 

risico’s en de kans dat dit zich voor gaat doen. Bij de belangrijkste financiële risico’s is hiervoor al aangegeven 

hoe een en ander gemonitord wordt. Bij de jaarlijkse actualisatie van de meerjarenbegroting wordt rekening 

gehouden met de dan bekende gegevens en prognoses, zoals de leerlingenaantallen, de actuele 

vergoedingsbedragen, de formatieve verplichtingen e.d. Daarmee wordt een deel van de risico’s in de reguliere 

meerjarenbegroting opgenomen.  
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 Afgedekt    

  in MJB Bedrag Kans Risico 

 € €   € 

Huisvesting en mogelijke nieuwbouw     
Bijdrage Stichting in de nieuwbouw     
t.l.v. onderhoudsvoorziening 350.000    

     
Hogere bouwkosten en bijkomende kosten     

10% van bouwbudget  420.000 50% 210.000 

     
Wet Werk en Zekerheid     
Vaste benoeming 1 FTE  66.000   
Aantal jaren  2   

Extra kosten  132.000 25% 33.000 

Indien van toepassing vanaf 2020 in MJB 
opnemen     

     
Hogere ZW-premie/WGA premie     
1 % van loonsom  13.000   
Aantal jaren  10   

Extra kosten  130.000 25% 32.500 

Indien van toepassing vanaf 2020 in MJB 
opnemen     

     
Daling leerlingenaantal     
Variabel bedrag per leerling  10.000   
Aantal leerlingen  6   

Minder bekostiging  60.000 50% 30.000 

Vanaf 2021 is rekening gehouden met      
een lager leerlingenaantal     

     
Financiering praktijkonderwijs     

Lagere vergoeding  50.000 10% 5.000 

Verwachting is dat dit risico lager is     
Risico percentage naar beneden bijgesteld     

     
ESF subsidies     

Stopzetten subsidies  65.000 10% 6.500 

     

Totaal 350.000 857.000  317.000 

 

 

De kans dat alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen, is gering. Gelet op de financiële positie van de Stichting, ook 

op termijn, zijn er voldoende financiële reserves om tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit in gevaar 

komt. Maar mocht het risico van € 317.000 zich daadwerkelijk voordoen in de periode tot eind 2023, dan nog is 

het weerstandsvermogen 1.04 per 31 december 2023. 
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Intern Toezicht  

Voor de code van ‘goed bestuur’ is de omschreven code van de VO-raad leidend. Goed bestuur impliceert 

horizontale verantwoording, het geven van openheid over het beleid en het actief betrekken van zowel interne als 

externe belanghebbenden.  

 

In 2017 heeft het bestuur, na een grondige analyse, verdere stappen gezet in het steeds verder vervolmaken van de 

governance en de uitvoering van de toezichthoudende taken van het bestuur. Naast een korte evaluatie aan het eind 

van elke bestuursvergadering wordt één keer per schooljaar de governance en het bestuurlijk functioneren als 

specifiek aandachtspunt geagendeerd in de bestuursvergadering. Hierin worden ook andere algemene, soms 

reflectie-vragende thema’s, besproken. Doel daarbij is om intern het kwaliteitsdenken, de professionaliteit en de 

continuïteit te stimuleren. 

 

De diverse verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeur zijn vastgelegd in documenten. In het kort kan 

de werkwijze als volgt worden samengevat. Het bestuur heeft de uitvoerende taken grotendeels gemandateerd 

aan de directeur (directiestatuut) en kiest daarmee uitdrukkelijk voor de toezichthoudende rol. Bestuursleden 

hebben ieder wel eigen domeinen in portefeuille en agenderen vanuit die verdeling ook binnen de twee/ 

driemaandelijkse bestuursvergadering.  

De directeur woont alle vergaderingen bij en heeft dan een informatieve rol; de adjunct-directeur is daarnaast 

jaarlijks een keer deelnemer aan de bestuursvergadering. 

Iedere vergadering kent een besluitvormend en een verdiepend deel en wordt in principe besloten met een korte 

evaluatie van de rolzuiverheid: toezicht versus uitvoering. 

Bestuursleden laten zich informeren door de directeur en de adjunct-directeur tijdens de vergaderingen maar ook 

op voor hen meer informele momenten (nieuwjaarsbijeenkomst, open avond, ouderavond).  Vanuit hun eigen 

portefeuille zijn zij bereid met de directie te sparren indien die daartoe behoefte voelt. 

Een toezichthoudend bestuur heeft formeel geen penningmeester met uitvoerende taken. Ons bestuurslid met 

portefeuille financiën wordt weliswaar penningmeester genoemd maar richt zich met name vanuit de 

beleidsmatige insteek op risicobewaking, doelmatige besteding van middelen en op financiële continuïteit. 

Op enkele momenten in het jaar woont een van de bestuursleden (na afstemming) een of meer lessen bij en 

spreekt na afloop met de docent(en).  Twee bestuursleden voeren met de directeur de gesprekken zoals 

opgenomen in de standaard gesprekscyclus.  Het bestuur hanteert een eigen rooster van aftreden. 

 

In 2018 heeft het bestuur o.a. de (meerjaren)begroting, het bestuursformatieplan, het schoolplan 2018-2022 en het 

jaarverslag goedgekeurd, heeft er overleg plaatsgevonden met de MR en is de (toekomstige) huisvesting regelmatig 

onderwerp van gesprek geweest. 

 

De (meerjaren)begroting 2019-2023 is goedgekeurd op de bestuursvergadering van 26 februari 2019. 

Het bestuur heeft in het jaarverslag 2017 de WNT-norm a.d.h.v. complexiteitspuntenberekening (aantal 

complexiteitspunten 4 en bezoldigingsklasse A) goedgekeurd. 

 

Het toezichthoudend bestuur wordt middels kwartaalrapportages geïnformeerd over risico’s. Afhankelijk van het 

gesignaleerde risico wordt het beleid aangepast. Dit kan door het op te nemen in het jaarplan, dan wel door concrete 

actie te formuleren en uit te zeten. 

Bij het opstellen van het (meerjaren)bestuursformatieplan wordt een verband gelegd met de (meerjaren)begroting, 

zowel betreffende de baten (vooral leerlingaantallen) als de lasten (vooral formatie en aantal in te zetten lesuren). 
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Het toezichthoudend bestuur heeft middels een managementstatuut de directeur gemandateerd de uitvoerende 

bestuurstaken en de opdracht meegegeven  voor 2017 tot en met 2019 om: 

1. Het traject van passend onderwijs naar passend werk te versterken 

2. Zorgen dat de exploitatie van De Brug in meerjarenperspectief gezond blijft 

Naast bovenstaande opdracht houden we ook toezicht op de ambities van de school voor de nabije toekomst: 

Passen onderwijshuisvesting (nieuwbouw) en kwalitatief uitstekend onderwijs (excellente school) met erkenning 

en herkenning in onze regio en daarbuiten. 

Om de doelmatigheid van de inzet van middelen te toetsen, beroept het toezichthoudend bestuur zich op meetbare 

opbrengsten. Voor De Brug zijn dat met name de landelijke uitstroommonitor, kwaliteitsonderzoeken door de 

Inspectie, audits, tevredenheidsonderzoeken en bestuurlijke visitaties. De doelmatigheid van De Brug is vooral 

gebleken uit de waardering ‘Goed’ door de onderwijsinspectie in 2017 en het predicaat Excellent door de landelijke 

Jury Excellente Scholen per 22 januari 2018, waarbij met uitgebreid onderzoek, observaties, gesprek met 

medewerkers, leerlingen, ouders, bedrijven de kwaliteit en de concrete opbrengsten van de school in kaart zijn 

gebracht. 

 

H.C.M. Barendse, voorzitter 
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Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van voorgaand jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 

dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding 

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de betreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen 

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

Op de volgende pagina worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke 

zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap 

kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere 

sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere 

informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de 

vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op 

basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs 

(RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen 

van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen aanvullingen in de Regeling voor de 

Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in gehele euro's.



Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd tegen de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, 

vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het 

kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.



Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.
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afschrijvings-

termijn in 

maanden

afschrijvings-

percentage per 

jaar

activerings-

grens in €

Verbouwingen praktijklokaal 360 3,4 500

Kantoormeubilair en Inventaris

Bureaus 240 5,0 500

Stoelen 180 6,7 500

Kasten 240 5,0 500

Huishoudelijke apparatuur

Schoonmaakapparatuur n.v.t n.v.t n.v.t

Inrichting keuken 180 6,7 500

Koel-vriescombinatie 120 10,0 500

Wasmachine 120 10,0 500

Wasdroger 120 10,0 500

Vaatwasser 120 10,0 500

Borden 240 5,0 500

Keuken units 240 5,0 500

Schoolmeubilair en Inventaris

Docentensets 240 5,0 500

Leerlingensets 180 6,7 500

Schoolborden 240 5,0 500

Inrichting speellokaal 120 10,0 n.v.t

Gymzaal inventaris 120 10,0 n.v.t

Garderobe 240 5,0 500

Groepstafels 240 5,0 500

Kasten 240 5,0 500

Leermiddelen/gereedschap

Werkbanken 240 5,0 500

Gereedschapskast 240 5,0 500

Practicumpaneel 240 5,0 500

Cirkelzaagmachine 180 6,7 500

Kolomboor 240 5,0 500

Lascabine/afzuiging 360 3,3 500

Bandschuurmachine 360 3,3 500

IJzerzaagmachine 360 3,3 500

Vlakte/ diktebank 360 3,3 500

Afzuiginstallatie 360 3,3 500

Onderwijskundige apparatuur en machines

Audio/video installatie 60 20,0 500

Beamer 60 20,0 500

Projectiemiddelen 60 20,0 500

TV/DVD-recorder 60 20,0 500

Video/ fotocamera 60 20,0 500

ICT

Servers 60 20,0 500

Netwerk 180 6,7 500

Digitale schoolborden 48 25,0 500

Computers 60 20,0 500

Printers 60 20,0 500

Telefooncentrale 84 14,3 500

Leermiddelen

Methodes 72 16,7 n.v.t.

Spel- en sportmateriaal 72 16,7 n.v.t.

Categorie
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Gebouwen

Vlottende activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Omschrijving Doel Beperkingen EUR

1.814.481   

24.751        

Geen 6.226          

Voor- en nadelig saldo Geen 213.157      

het private vermogen

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur is 

aangebracht.

De bestemmingsfondsen zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door derden is aangebracht.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is 

uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand 

van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten 

ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 

gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Voor- en nadelige 

Liquide middelen bestaan uit kas- en, banktegoeden.

Afschrijvingslasten 

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is sprake in het 

geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud 

gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en 

de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Financieren van de 

personele kosten

- Reserve personeel 

- Reserve Personeels- en 

Arbeidsmarktbeleid

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. 

- Algemene reserve privaat

Geen

Geen

personeelsactiviteiten

ontstaan a.d.h.v. het 

mobiliteitsbeleid

materiële vaste activa

t.b.v. nulmeting

van de rente t.b.v.

- Reserve nulmeting
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Voorzieningen

Algemeen

Voorziening jubilea

Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid

Voorziening groot onderhoud 

Leasing

Operationele leasing

Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en

nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten

worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden,

rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van

baten en lasten over de looptijd van het contract.

De voorziening levensfasebewust personeelsbeleid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de gespaarde 

uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden waarbij een opnameplan is overeengekomen voor een 

looptijd van maximaal 5 jaar. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt gerekend met de 

rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Bij de berekening van de voorziening wordt onder 

meer rekening gehouden met de opnamekans.

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te 

verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte 

bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. 

Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke voor eind 2018 

wordt bepaald. De berekening is als volgt:

Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).

Voor 2018 wordt er gerekend met een rekenrente van -0,10%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 

vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 2,10% is.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 

betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen 

die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 

wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze 

vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in 

de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De 

onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 

dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt gerekend met de rekenrente 

welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder meer rekening gehouden met verwachte 

salarisstijgingen en de blijfkans. 
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Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden

zijn te plaatsen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door

het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heeft. 

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis

premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft

de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen.

Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.

De instelling is volgens de cao VO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste

kenmerken van deze regelingen zijn: 

·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon

·        er heeft in 2018 geen indexatie plaatsgevonden

·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2018 97,00%

·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl
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Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. 

Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.

Rente- en kasstroomrisico

Kredietrisico

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.

De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop vindt plaats aan afnemers die voldoen 

aan de kredietwaardigheidstoets van de instelling. Verkoop vindt plaats op basis van krediettermijnen tussen de 8 en 

60 dagen. Voor grote leveringen kan een afwijkende krediettermijn van toepassing zijn. In dat geval worden 

aanvullende zekerheden gevraagd, waaronder garantiestellingen.

De instelling heeft vorderingen verstrekt aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen. Bij deze 

partijen is geen historie van wanbetaling bekend.

De Instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa, effecten 

en liquide middelen) en rentedragende kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Met 

betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de instelling risico’s over de reële waarde als gevolg van 

wijzigingen in de marktrente.

Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het renterisico 

gecontracteerd.
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En vergelijkende cijfers 2017. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 243.888        255.428        

Totaal vaste activa 243.888       255.428       

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 82.981          3.650            

1.2.4 Liquide middelen 2.385.586     2.197.533     

Totaal vlottende activa 2.468.567    2.201.183    

TOTAAL ACTIVA 2.712.455     2.456.611     

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 2.162.760     1.974.519     

2.2 Voorzieningen 370.563        310.470        

2.4 Kortlopende schulden 179.132        171.622        

TOTAAL PASSIVA 2.712.455     2.456.611     

31-12-2018 31-12-2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
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En vergelijkende cijfers 2017

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 1.716.861     1.628.632     1.611.830     

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige 

overheden

12.800          11.000          22.500          

3.5 Overige baten 101.964        48.618          86.111          

Totaal baten 1.831.625    1.688.250    1.720.441    

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 1.332.705     1.345.519     1.268.231     

4.2 Afschrijvingen 29.387          31.049          28.664          

4.3 Huisvestingslasten 115.687        97.882          107.440        

4.4 Overige lasten 167.464        165.250        163.894        

Totaal lasten 1.645.243    1.639.700    1.568.229    

Saldo baten en lasten 186.382       48.550         152.212       

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 1.859            750               4.442            

Saldo financiële baten en lasten 1.859           750              4.442           

Totaal resultaat 188.241        49.300          156.654        

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van 

baten en lasten.

(Voorstel) bestemming van het resultaat

2018 Begroot 2018 2017
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En vergelijkende cijfers 2017

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo baten 

en lasten) 186.382 152.212

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

- Afschrijvingen 4.2 29.387 28.664

- Mutaties voorzieningen 2.2 60.093 22.177

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het 

bedrijfsresultaat 89.480 50.841

Veranderingen in werkkapitaal:

- Vorderingen 1.2.2-/-1.2.2.14 -79.167 -2.423

- Kortlopende schulden 2.4-/-2.4.18 7.510 11.401

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal -71.657 8.978

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 204.205 212.031

Ontvangen interest 6.1.1-/-1.2.2.14 1.696 4.442

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 205.901 216.473

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -17.848 -27.997

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -17.848 -27.997

Mutatie liquide middelen 1.2.4 188.053 188.476

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 2.197.533 2.009.057

Mutatie boekjaar liquide middelen 188.053 188.476

Stand liquide middelen per  31-12 2.385.586 2.197.533

KASSTROOMOVERZICHT 2018

2018 2017

2018 2017
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1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.3 1.1.2.4

Gebouwen Inventaris 

en 

apparatuur

Overige 

materiële 

vaste activa

Totaal 

materiële 

vaste activa

€ € € €

        148.634         305.670           47.509         501.812 

          41.458         171.738           33.188         246.384 

        107.176         133.932           14.320         255.428 

                 -             12.337             5.511           17.848 

                 -           109.547           25.744         135.292 

            5.068           23.029             1.290           29.387 

                 -           109.547           25.744         135.292 

           5.068-          10.693-             4.221          11.540-

        148.634         208.459           27.275         384.368 

          46.526           85.220             8.734         140.480 

        102.107         123.239           18.541         243.888 

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Afschrijvingen op desinvesteringen

Stand per 01-01-2018

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

per 01-01-2018

Verloop gedurende 2018

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Mutatie gedurende 2018

Stand per 31-12-2018

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

per 31-12-2018
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1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

€ € € €

1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 42.616 -

1.2.2.10 Overige vorderingen 38.406 3.650

Subtotaal vorderingen 81.022 3.650

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 1.796 -

1.2.2.14 Te ontvangen interest 163 -

Overlopende activa 1.959 -

Totaal Vorderingen 82.981 3.650

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar . 

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.1 Kasmiddelen 385 96

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 2.385.201 2.197.437

Totaal liquide middelen 2.385.586 2.197.533

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

31-12-2018 31-12-2017

31-12-2018 31-12-2017
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2

2.1 Eigen vermogen Stand per 

 01-01-

2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-

2018

€ € € €

2.1.1 Eigen vermogen

2.1.1.1 Algemene reserve 84.350 19.795 - 104.145

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 1.677.012 168.446 - 1.845.458

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) 213.157 - - 213.157

Totaal Eigen vermogen 1.974.519 188.241 - 2.162.760

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) Stand per 

 01-01-

2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-

2018

€ € € €

2.1.1.2.1 Reserve personeel 1.644.388 170.093 - 1.814.481

2.1.1.2.4 Reserve Personeels- en Arbeidsmarktbeleid 24.751 - - 24.751

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting 7.873 -1.647 - 6.226

Totaal bestemmingsreserves publiek 1.677.012 168.446 - 1.845.458

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) Stand per 

 01-01-

2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

 31-12-

2018

€ € € €

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 213.157 - - 213.157

Totaal bestemmingsreserves privaat 213.157 - - 213.157

2.2 Voorzieningen Stand per 

 01-01-

2018

Dotatie 

2018

Stand per 

 31-12-

2018

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 

t/m 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € €

2.2.1 40.245 8.961 49.206 5.672 27.607 15.927

2.2.3

270.225 51.132 321.357 - 321.357 -

Totaal 

Voorzieningen 310.470 60.093 370.563 5.672 348.964 15.927

Personele voorzieningen

Voorzieningen voor groot 

onderhoud

Passiva
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2.2.1 Personele 

voorzieningen

Stand per 

 01-01-

2018

Dotatie 

2018

Stand per 

 31-12-

2018

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 

t/m 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € €

2.2.1.2 Verlofsparen en 

sabbatical leave 14.965 -132 14.833 - 14.833 -

2.2.1.4 25.280 9.093 34.373 5.672 12.774 15.927

Totaal personele 

voorzieningen 40.245 8.961 49.206 5.672 27.607 15.927

2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.8 Crediteuren 33.865 25.112

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 55.416 47.898

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 17.693 14.838

2.4.12 Kortlopende overige schulden 22.010 25.900

Subtotaal kortlopende schulden 128.984 113.748

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW - 14.601

2.4.17 Vakantiegeld 44.627 39.507

2.4.19 Overige overlopende passiva 5.521 3.766

Overlopende passiva 50.148 57.874

Totaal Kortlopende schulden 179.132 171.622

Jubileum voorziening

31-12-2018 31-12-2017
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3 Baten

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 1.581.912 1.539.906 1.510.736

Totaal Rijksbijdrage 1.581.912 1.539.906 1.510.736

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 103.324 66.278 77.903

Totaal Rijksbijdragen 103.324 66.278 77.903

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 

rijksbijdrage SWV 31.625 22.448 23.191

Totaal Rijksbijdragen 1.716.861 1.628.632 1.611.830

€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en 

Gemeenschappelijke Regelingen -

bijdragen en -subsidies 12.800 11.000 22.500

Totaal Overige overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden 12.800 11.000 22.500

Totaal overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden 12.800 11.000 22.500

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 50 - -

3.5.5 Ouderbijdragen 6.609 2.500 8.436

3.5.10 ESF 84.524 65.466

3.5.10 Personele opbrengsten 10.564 10.436

3.5.10 Overige 217 46.118 1.773

Totaal overige baten 101.964 48.618 86.111

Overheidsbijdragen en -subsidies 

overige overheden

3.2

20183.5 Overige baten Begroot 2018 2017

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2018 Begroot 2018 2017

2018 Begroot 2018 2017

Rijksbijdragen3.1
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4 Lasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 1.010.925 1.313.819 937.412

4.1.1.2 Sociale lasten 138.319 - 126.484

4.1.1.5 Pensioenpremies 143.346 - 128.630

Totaal lonen, salarissen, sociale 

lasten en pensioenlasten 1.292.590 1.313.819 1.192.526

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 8.961 3.500 3.280

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 24.217 23.000 23.768

4.1.2.3 Kosten BGZ en Arbozorg 1.661 2.000 548

4.1.2.3 (Na)scholing 24.543 12.500 23.919

4.1.2.3 Overige kosten PAB 780 1.000 1.554

4.1.2.3 Kosten uitbesteding derden 24.141 27.000 25.560

4.1.2.3 Overige 1.984 15.500 1.872

Totaal overige personele lasten 86.287 84.500 80.501

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 46.172 52.800 4.796

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

46.172 52.800 4.796

Totaal personele lasten 1.332.705 1.345.519 1.268.231

Gemiddeld aantal werknemers 

Bestuur / Management 2 2

Personeel primair proces 18 17

Ondersteunend personeel 4 4

Totaal gemiddeld aantal werknemers 24 23

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 

activa 29.387 31.049 28.664

Totaal afschrijvingen 29.387 31.049 28.664

Afschrijvingen 2018 Begroot 2018 20174.2

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 24 in 2018 (2017: 23). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het 

gemiddeld aantal werknemers.

2018 2017

4.1 2018 Begroot 2018 2017Personeelslasten
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€ € € € € €

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 14.735 8.000 14.583

4.3.4 Energie en water 26.876 23.700 24.254

4.3.5 Schoonmaakkosten 18.222 10.000 10.464

4.3.6 Belastingen en heffingen 3.345 4.250 4.520

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 51.132 51.132 51.132

4.3.8 Overige 1.377 800 2.486

Totaal huisvestingslasten 115.687 97.882 107.439

€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 49.045 51.250 49.534

4.4.2 Inventaris en apparatuur 50 100 781

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 64.216 60.000 57.049

4.4.5 Kosten bijzondere activiteiten 23.337 16.500 19.338

4.4.5 Kosten Public Relations 8.687 10.000 8.595

4.4.5 Reproductie 4.439 5.000 5.229

4.4.5 Overige 17.690 22.400 23.369

Totaal overige lasten 167.464 165.250 163.895

Seperate specificatie kosten instellingsaccountant

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 6.050 5.500 5.766

6.050 5.500 5.766

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

4.3 Huisvestingslasten 2018 Begroot 2018 2017

4.4

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het resultaat 

gebracht:

2018 Begroot 2018 2017

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig 

boekjaar.

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door 

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De 

kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Overige lasten 2018 Begroot 2018 2017
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6 Financiële baten en lasten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 1.859 750 4.442

Totaal financiële baten 1.859 750 4.442

Nettoresultaat * 188.241      49.300        156.654      

*- is negatief

6.1 Financiële baten Begroot 2018 20172018
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€ €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) 19.795

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.1 Reserve personeel 170.093

2.1.2.10 Reserve nulmeting -1.647

Totaal bestemmingsreserves publiek 168.446

Totaal resultaat 188.241

Resultaat 2018

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Versie: 0.1 48



Jaarrekening 2018

41622 / Stichting Praktijkonderwijs De Brug, te Zaltbommel

Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam

Juridische 

vorm 2018

Statutaire 

zetel

Code 

activi-

teiten

Deelname-

percentage

Samenwerkingsverband Voortgezet Stichting ‘s-Hertogenbosch 0%

Onderwijs ‘De Meierij’

Code activiteiten: 1. contractonderwijs,  2. contractonderzoek,  3. onroerende zaken, 4. overige

VERBONDEN PARTIJEN

De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.
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De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

G1-A Beknopt gespecificeerd

Omschrijving Prestatie

Kenmerk Datum afgerond?

Lerarenbeurs voorscholing en zij-instromer 929922-1 20-09-2018 Ja

VERANTWOORDING SUBSIDIES

Toewijzing
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Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2018

Gemiddelde totale baten 2

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 4

Bezoldigingsklasse A

Bezoldigingsmaximum 111.000€      

WNT-VERANTWOORDING 2018

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in 

werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de 

jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de 

norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal complexiteitspunten. Het 

totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de rechtspersoon of instelling valt en welk 

bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de 

complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie generieke 

instellingscriteria te weten:

(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar

(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en

(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.

Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd op 

functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de betreffende 

bestuursfunctie.

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2018.
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5

Topfunctionaris 4 3 2 1

Aanhef De heer De heer De heer Mevrouw

Voorletters H. C. M. A.. A. A. A. M. L. L.

Tussenvoegsel de

Achternaam

Barendse Keijzers Vrieze

Doude van 

Troostwijk

Functie(s) Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid

Leidinggevend topfunctionaris bij 

andere WNT-instelling Nee Nee Nee Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking 

als topfunctionaris (geen 

toezichthouder) bij de volgende 

andere WNT plichtige 

instelling(en)

Nee Nee Nee Nee

Topfunctionaris 5 6 7 8

Aanhef De heer

Voorletters J. J. M.

Tussenvoegsel

Achternaam Preijde

Functie(s) Lid

Leidinggevend topfunctionaris bij 

andere WNT-instelling Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking 

als topfunctionaris (geen 

toezichthouder) bij de volgende 

andere WNT plichtige 

instelling(en)

Nee

WNT-VERANTWOORDING 2018

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of minder

De volgende leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 

of minder zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Toelichting

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van 

alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.

Toelichting

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van 

alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.
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1

Leidinggevende topfunctionaris 4 3 2 1

Dienstbetrekking Ja

Aanhef De heer

Voorletters J. A. G. A

Tussenvoegsel van 

Achternaam Gent

Functievervulling in verslagjaar (2018)

Functie(s) Directeur

Aanvang functie 01-01

Afloop functie 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 

in fte) 1,000

Leidinggevend topfunctionaris bij andere 

WNT-instelling Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking als 

topfunctionaris (geen toezichthouder) bij 

de volgende andere WNT plichtige 

instelling(en) Nee

Bezoldiging in verslagjaar (2018)

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding                                                      79.479 

Beloningen betaalbaar op termijn                                                      12.851 

Subtotaal bezoldiging                    -                    -     -                                                      92.330 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag                    -                    -     -                                                                - 

Totale bezoldiging                    -                    -     -                                                      92.330 

Afwijkend maximum vanwege toegekende 

uitzondering                                                    111.000 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                    -                    -     -                                                    111.000 

Gegevens in vorig verslagjaar (2017)

ONWAAR ONWAAR ### WAAR

Dienstbetrekking Ja

Functie(s) Directeur

Aanvang functie 01-01

Afloop functie 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 

in fte) 1,000

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding                                                      77.949 

Beloningen betaalbaar op termijn                                                      12.039 

Totale bezoldiging                    -                    -     -                                                      89.988 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                                                    107.000 

WNT-VERANTWOORDING 2018

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 

functievervulling zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 

functievervulling
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Niet-topfunctionarissen boven de norm

Toelichting

Bovenstaande leidinggevende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 

2018 ontvangen.

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van 

alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het 

individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1- 12 van de 

functievervulling.

Toezichthoudend topfunctionaris

Niet van toepassing, er zijn geen toezichthoudend topfunctionarissen
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Rechten

Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg

Nr. Omschrijving

Loop-

tijd

Bedrag 

per 

maand

Bedrag 

verslag-

jaar

Bedrag 

< 1 jaar

Bedrag 

1 - 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

Bedrag 

totaal

Mndn € € € € € €

1 De Lage landen 30-10-2017 30-10-2023 72 370          4.440       4.440     17.020     -          21.460     

Periode van t/m

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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Zaltbommel,……………..

Stichting Praktijkonderwijs De Brug

Samenstelling bestuur

dhr. H. C. M Barendse dhr. A. A. Keijzers

Voorzitter Secretaris

dhr. drs. A. A. M de Vrieze

Penningmeester

Overige bestuursleden

mw. L L. Doude van Troostwijk dhr. J. J. M. Preijde

Stichting Praktijkonderwijs De Brug

Wielkamp 1

5301 DB Zaltbommel

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.
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Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Internetsite:

Bestuursnummer:

Contactpersoon:

Telefoon: 0418 540 394

E-mailadres:

BRIN-nummers: 12LU De brug

H. Teelen

hteelen@prodebrug.nl

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

0418 540 394

Wielkamp  1, 5301 DB  Zaltbommel

Stichting Praktijkonderwijs De Brug

41622

administratie@prodebrug.nl

http://www.prodebrug.nl
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat uit meerdere pagina's)

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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