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Kerncijfers en kengetallen   
 
    

2016 
 

2015 
  

2014 
  

2013 
  

  2017 
 

        

                  
Leerlingen (per 1 oktober)                 
Onderbouw Zwartewaterland 214  233  234   244    238   
Bovenbouw Zwartewaterland 252  235  232   217    210   
Totaal Zwartewaterland 466  468  466   461   448   
                  
Onderbouw Steenwijkerland 579  621  589   642    640   
Bovenbouw Steenwijkerland 605  665  714   751    781   
SBO Steenwijkerland 91  96  76   72    74   
Totaal Steenwijkerland 1275  1382  1379   1.465   1.495   
Totaal Stichting Op Kop 1.741  1.850  1.845   1.926   1.943   
                  
Marktaandeel Zwartewaterland 18,6%  18,4%  17,9%   17,8%    16,9%   
Marktaandeel Steenwijkerland 34,8%  36,3%  36,5%   37,3%    36,7%   
Totaal marktaandeel 28,5%  29,1%  28,7%   29,2%    28,7%   
  
 

                

Gewichten                 
0.30 90  109  125   158   143   
1.2 60  60  62   57   33   
                  
Personeelsbestand (per 31 december)                 
Aantal personeelsleden 233  201  191   201   216   
           
                 
0 t/m 24 jaar 1,26  1,02  3,40   3,45   7,15   
25 t/m 34 jaar 17,70  12,00  9,36   15,49   25,68   
35 t/m 44 jaar 40,95  41,90  42,71   41,45   32,70   
45 t/m 54 jaar 38,11  38,80  38,43   39,24   41,90   
55 t/m 59 jaar 18,97  20,64  21,93   28,48   31,36   
60 t/m 99 jaar 24,38  25,62  23,55   19,01   15,15   
Totaal FTE 139,32  139,96  139,38   147,11   153,93   
                  
Aantal FTE directie (incl bapo) 13,98  15,47  16,23   17,17   16,50   
Aantal FTE OP (incl bapo) 112,50  112,27  111,37   117,57   125,75   
                  
% Directie 10%  11%  12%   12%   11%   
% OP 81%  80%  78%   77%   77%   
% LIO 3%  0%  2%   3%   5%   
% OOP 6%  9%  8%   8%   8%   
                  
Aantal leerlingen per FTE directie 124,54  119,69  113,62   112,17   117,68   
Aantal leerlingen per FTE OP 15,48  16,49  16,56   16,38   15,44   
Aantal leerlingen per FTE OOP 135,49  151,27  156,54   155,67   166,21   
                  
% Mannen 16%  15%  20%   22%   22%   
% Vrouwen 84%  85%  80%   78%   78%   
                  
Ziekteverzuim 4,7%  6,2%  5,2%   4,1%   3,9%    
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2015 

  

2014 

  

2013 

  

  
2017 

 
 

 2016 
 

 
     

                  
Financieel (per 31 december)                 
Begroting 44  80  -231   -100   -220   
Exploitatieresultaat 406  618  254   -116   194   
                  
Liquiditeit 6,42  5,53  5,48   4,24   4,03   
Solvabiliteit  85,89%  84,11%  84,49%   80,10%   79,00%   
           
Weerstandsvermogen  41,52%  39,61%  35,95%   33,99%   33,28%   
Rentabiliteit 3,08%  4,77%  2,02%   -2,73%   4,40%   
Kapitalisatiefactor Nvt  61,08%  55,83%   53,85%   51,90%   
                  
Personele lasten van totale lasten 80%  80%  81%   82%   82%   
Afschrijvingslasten van totale lasten 2%  2%  2%   2%   3%   
Huisvestingslasten van totale lasten 9%  10%  10%   8%   7%   
Ov. Instellingslasten van totale lasten 9%  8%  7%   8%   8%   
Totaal 100%  100%  100%   100%   100%   
                  
Personele lasten van totale baten 78%  76%  80%   83%   82%   
Afschrijvingslasten van totale baten 2%  2%  2%   2%   2%   
Huisvestingslasten van totale baten 9%  9%  9%   8%   7%   
Ov. Instellingslasten van totale baten 8%  8%  7%   8%   8%   
Totaal 96%  95%  98%   101%   100%   
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Voorwoord directeur-bestuurder  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting Op Kop. In het jaarverslag zijn zowel de inhoudelijke koers als 
de financiële consequenties hiervan voor het kalenderjaar 2017 beschreven. 
 
Op Kop, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland is 
sinds 1 september 2008 actief. Momenteel zijn er negentien onderwijslocaties. Eén locatie heeft de status 
van nevenvestiging (o.b.s. Genne), achttien locaties zijn reguliere basisscholen en één locatie is een school 
voor speciaal basisonderwijs (Burgemeester Voetelinkschool). 
 
Toekomstgericht 
Met ongeveer 1.700 leerlingen valt Stichting op Kop onder de relatief kleine schoolbesturen. Stichting Op 
Kop kent veel kleine en enkele grote scholen. Deze scholen variëren in grootte van 23 tot ongeveer 250 
leerlingen. Op meerdere plekken binnen de organisatie wordt een te hoge werkdruk en/of beperkte 
ondersteuning ervaren om taken goed uit te kunnen voeren. Ook is er onduidelijkheid over taken en 
verantwoordelijkheden. Dit roept de vraag op of het een en ander voldoende efficiënt en effectief is 
georganiseerd.  
Stichting op Kop heeft in het najaar van 2017 (na een offertetraject) BMC gevraagd om een toekomstgericht 
onderzoek uit te voeren naar de governancelijn, de bedrijfsvoering, de stafondersteuning en communicatie 
binnen de organisatie. Dit in relatie tot de omvang van de stichting, de grootte van de scholen, de inrichting 
en omvang van de ondersteuningsstructuur (o.a. stafbureau). M.b.t. de communicatie is duidelijkheid over 
taken en verantwoordelijkheden een belangrijk thema.  Op basis van het onderzoek en de analyse van de 
gegevens zal BMC adviezen en aanbevelingen aandragen. Naar verwachting zal het onderzoeksrapport 
medio maart 2018 worden opgeleverd. 
In het onderzoekstraject staan twee thema’s centraal: 
• Een vraag naar de gewenste strategie (wat wordt de koers?). 
• Een vraag naar een gezonde organisatie (hoe moeten we ons organiseren?). 
 
Terugblik 
Het jaar 2017 wordt gekenmerkt door een veelheid aan gebeurtenissen en ontwikkelingen. Deels gekoppeld 
aan voorgenomen beleid confom begroting, maar deels ook onverwacht en/of gekoppeld aan de actualiteit.  
 
Een voorwoord doet altijd tekort aan het vele dat is gerealiseerd. Toch willen wij enkele ontwikkelingen 
vanwege hun bijzondere karakter niet onbenoemd laten: 
• De ergste krimp lijkt achter de rug. Een zekere stabilisatie van het leerlingenaantal biedt ruimte en 

perspectief. Plaatsing van medewerkers in het risicodragende deel van de formatie was in 2017 niet 
nodig.  

• Ook onze regio kent een (verwacht) tekort aan leerkrachten. Dat merken we als eerste als het gaat 
om vervangingsvacatures. In 2017 hebben we een flexpool ingesteld met 6 medewerkers (06 fte – 0,8 
fte). Bij goed functioneren krijgen zij een vast contract om daarmee ook nieuwe medewerkers aan ons 
te binden. 

• Eind 2017 hebben we de aanbesteding voor nieuw meubilair van onze scholen afgerond. De komende 
jaren gaan we fors investeren in de (her)inrichting van onze scholen. Begin 2018 krijgen de eerste 
scholen hun nieuwe meubilair. 

• Op 1-8-2017 is de Samenlevingsschool de Lisdodde in Wanneperveen gesticht. Deze school is 
overgedragen aan de Stichting Samenlevingsscholen. Stichting Op Kop en Stichting Accrete vormen 
samen het bevoegde gezag van deze stichting. 

• In 2017 is hard gewerkt aan de voorgenomen fusie van de Noorderschool en de Zuiderbasisschool in 
Giethoorn. Scholen, teams en onderwijsontwikkeling komen steeds meer op één lijn. Helaas heeft de 
bouw van een nieuw schoolgebouw in 2017 vertraging opgelopen als gevolg van een 
bestemmingsplanprocedure.  

• In 2017 kreeg de ontwikkeling naar integrale kindcentra een impuls door de harmonisatie van 
peuteropvang en kinderopvang. Eind 2017 heeft Stichting Op Kop initiatieven genomen om samen 
met Stichting Peuterwerk (Onderdeel van Tinten Welzijnsorganisatie) het voortbestaan van een aantal 
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peuterspeelzalen mogelijk te maken en op een drietal plaatsen een nieuwe peuteropvang te 
realiseren. Een en ander is gerealiseerd per 1-1-2018. 

• In het najaar van 2017 is besloten om in het kader van ontwikkeling en duurzaamheid  het 
toekomstperspectief van Stichting Op Kop tegen het licht te houden. Daarbij wordt o.a. gekeken naar 
de schaalgrootte van Stichting Op Kop, grote en kleine scholen, de directiestructuur en de 
ondersteuning vanuit het stafbureau. In het voorjaar van 2018 wordt de rapportage opgeleverd. 

• Op managementgebied waren er in 2017 veel ontwikkelingen. Deze werden o.a. veroorzaakt door 
(een combinatie van) langdurige uitval, (vervroegde) pensionering en het vertrek vanwege het 
aanvaarden van een baan elders. Voor 2017-2018 is voor de ontstane vacatures gekozen voor een 
tijdelijke invulling in relatie tot de uitkomsten van het hiervoor benoemde onderzoek. 

• In 2017 is er op basis van een convenant hard gewerkt aan de mogelijke vorming van een 
expertisecentrum bestaande uit de Ambelt en de Burgemeester Voetelinkschool. Op basis van een 
projectplan en met inzet van verschillende werkgroepen wordt de voorgenomen samenvoeging in de 
steigers gezet.  

• Per 1-8-2017 is de pilot met de Buitenhoeve (dislocatie van de Emmaschool) gestopt. Stichting Op 
Kop is, na diverse gesprekken met de Buitenhoeve en andere geledingen binnen de stichting tot de 
conclusie gekomen dat het realiseren van een  structurele onderwijsvoorziening onder de vlag van de 
stichting te veel onzekerheden en risico’s met zich meebrengt. Daarbij is gekeken naar personele, 
financiële en huisvestingsaspecten.  

• Op de teldatum 1-10-2017 werd duidelijk dat een duurzaam toekomstperspectief van o.b.s. Genne 
(nevenvestiging van de Toermalijn in Hasselt) opnieuw onder druk staat. Het leerlingenaantal komt 
onder de wettelijke grens van 23 leerlingen. In 2017 is uitvoerig met verschillende geledingen 
gesproken over het voortbestaan van de school. Medio 2018 komt er meer duidelijkheid. 

• In 2017 hebben we voor alle scholen van Stichting Op Kop ParnaSsys ingevoerd. Met dit registratie- 
en administratiesysteem slagen we erin om op een eenvoudige veilige manier de leerlinggegevens en 
resultaten vast te leggen en te monitoren. Gekoppeld aan ons eigen kwaliteitssysteem hebben we 
daarmee een nieuwe stap gezet in onze kwaliteitszorg. 

• In 2017 werken vier scholen het “Hallo Wereld” concept concreet uit. De identiteit van het openbaar 
onderwijs staat centraal: open staan voor en respect hebben voor alle levensbeschouwingen en 
kinderen voorbereiden op hun positie in een pluriforme samenleving. We werken daarbij samen met 
de leerkrachten voor humanistisch vormingsonderwijs (HVO) , het godsdienst vormingsonderwijs 
(GVO) en het islamitisch godsdienst onderwijs (IGO). Het doel van deze samenwerking is 
samenhangend onderwijs te verzorgen voor de vakken HVO, GVO, IGO, burgerschap en sociaal 
emotionele vorming.  

• Op de Burgemeester Ruiterschool (Kuinre) wordt hard gewerkt aan de uitvoering van een ontwikkel- 
en verbetertraject. Op basis van deze inzet is het gelukt om het predicaat “zeer zwak”  om te buigen 
naar “zwak”. In de loop van 2018 hopen we dat de school weer beschikt over een basisarrangement. 
De overige scholen van Stichting Op Kop beschikken over het basisarrangement. 

• De huidige websites zijn verouderd. Het is niet mogelijk om de huidige content aan te passen en/of te 
updaten. Dat betekent dat we eind 2017 een traject in gang hebben gezet om nieuwe websites van de 
scholen van Stichting Op Kop in de lucht te brengen. Het streven is gericht op 1 juni 2018. 

 
Alle scholen beschikken over een schoolplan 2015-2019. Dat is ook de looptijd van het strategische 
beleidsplan. De uitvoering is in volle gang. Onder de paraplu van het strategisch beleidsplan werken we aan 
het onderwijs van de toekomst. In deze periode is er o.a. aandacht voor de 21st Century Skills. Stichting Op 
Kop bereidt de leerlingen goed voor op die toekomst en is blij met alle nieuwsgierige kinderen die een 
onderzoekende houding hebben. Onderwijskundige ontwikkelingen worden door Stichting Op Kop dus op de 
voet gevolgd. Opbrengstgericht werken is in alle scholen geïmplementeerd en daar zijn we trots op. 
Stichting Op Kop zorgt voor de uitdagende leeromgeving en voldoende digitale hulpmiddelen. We zullen 
echter nooit zonder de meester of juf in de klas kunnen. Onze personeelsleden zijn het “kapitaal” van de 
Stichting en we zijn blij met deze enthousiaste en bevlogen mensen die de kinderen elke dag weer 
begeleiden. 
 
Alberto Boon (Directeur-bestuurder) 
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Voorwoord Raad van Toezicht 
 
Via dit jaarverslag verantwoordt De Raad van Toezicht zich over de uitvoering van het toezicht in 2017. De 
Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur-bestuurder onze stichting op adequate wijze bestuurt en 
vertegenwoordigt in de verbonden samenwerkingsverbanden. De taken en bevoegdheden van de Raad van 
Toezicht zijn expliciet beschreven in de statuten van de Stichting. De wijze waarop de Raad van Toezicht zijn 
taak uitvoert is beschreven in de regeling Good Governance. Daarnaast kent de stichting ook nog een 
klokkenluidersregeling (conform landelijk model).  
2017 was door de wisselingen in de bezetting binnen de Raad van Toezicht – in combinatie met de 
directeur-bestuurder die eind 2016 aangetreden is - een intensief jaar. We hebben dit jaar gebruikt om een 
met elkaar een goede basis te leggen voor de toekomst. Vol vertrouwen kijken we uit naar de samenwerking 
met elkaar en met de directeur-bestuurder in de komende jaren.  
 
SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT  
De Raad van Toezicht van Stichting Op Kop bestaat uit 5 leden. In februari 2017 zijn Alex Dul, Merlijn 
Norder en Kees Vreugdenhil toegetreden tot de Raad van Toezicht. Kees Vreugdenhil heeft voor de zomer 
zijn lidmaatschap opgezegd i.v.m. het aanvaarden van een functie elders in het land. Elma Hafkamp is 
benoemd als zijn vervanger. Een afvaardiging van de GMR en de directeuren heeft zitting gehad in de 
benoemingsadviescommissie.   
De Raad van Toezicht heeft een algemene profielschets voor de leden vastgesteld. Voor de voorzitter gelden 
aanvullende eisen. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt o.a. getoetst aan een mix van 
competenties, man-vrouw verhouding en betrokkenheid bij het werkgebied van de stichting. De GMR heeft 
op 6 juli 2016 een positief advies gegeven over de profielschets. 
De leden hebben zitting voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor 
opnieuw 4 jaar. Zij treden af volgens een door de Raad vastgesteld rooster. De Raad van Toezicht is zodanig 
samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en andere mogelijke 
belanghebbenden en deelbelangen, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.  
 
WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT  
De Raad van Toezicht is in 2017 zes keer bijeengekomen. Daarnaast heeft zij twee keer overleg gehad met 
de GMR.  
De Raad van Toezicht werkt met een jaarschema van vaste agendapunten met ruimte voor aandachtspunten 
vanuit het beleid of de actualiteit. Jaarlijkse vaste onderwerpen zijn: 
• Jaarverslag; 
• Begroting, jaarplan en meerjarenbegroting; 
• Kwartaalrapportages; 
• Schoolopbrengsten; 
• Huisvesting; 
• Werkgeverschap en functioneren bestuur; 
• Zelfevaluatie Raad van Toezicht. 
Daarnaast hebben we in 2017 aandacht gehad voor de samenwerking met Stichting Accrete, oprichting van 
Stichting Samenlevingsscholen (bevoegd gezag van De Lisdodde), huisvesting Giethoorn, de samenwerking 
met Tinten Welzijnsgroep en over hoe Stichting Op Kop qua organisatie en structuur toekomstbestendig 
ingericht kan worden.  
De Raad van Toezicht laat zich schriftelijke en mondeling informeren door de bestuurder. Daarnaast worden 
periodiek deskundigen (onderwijskundig, ICT, huisvesting, financieel) en – potentiële - 
samenwerkingspartners uitgenodigd bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht.   
De besluiten van de Raad van Toezicht zijn openbaar. De besluiten worden expliciet opgenomen in de 
notulen. 
Er zijn binnen de Raad van Toezicht twee commissies, te weten de auditcommissie en de 
remuneratiecommissie. Beide commissies bestaan uit twee leden en hebben in 2017 naar behoren 
gefunctioneerd.   
De auditcommissie brengt aan de Raad advies uit over de jaarrekening, begroting en kwartaalrapportages. 
De auditcommissie heeft zich in een overleg eveneens laten informeren door de accountant.  
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De remuneratiecommissie heeft het functioneringsgesprek met de bestuurder gehouden, de selectie en 
benoeming van de nieuwe leden begeleid en heeft de zelfevaluatie voorbereid.  
 
WERKGEVERSSCHAP  
De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht heeft in oktober haar jaarlijkse gesprek gevoerd met de 
directeur-bestuurder. We hebben vastgesteld dat er nog geen formeel toetsingskader was voor de 
beoordeling. Dit wordt in 2018 opgesteld.  
Daarnaast heeft de directeur-bestuurder regelmatig overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht. 
Hierin worden zowel de ontwikkelingen binnen en buiten de stichting besproken als ook aandacht gegeven 
aan het welzijn en ontwikkeling van de directeur-bestuurder.  
De regeling hoe te handelen bij ontstentenis van het bestuur voldoet nog niet aan de Good Governance. We 
laten ons adviseren hoe we dit kunnen aanpassen.  
 
GOOD GOVERNANCE  
De Raad van Toezicht werkt volgens de code goed bestuur in het Primair Onderwijs.  
In 2017 hebben we bewust afgeweken van deze code door een drietal leden van de Raad van Toezicht van 
Stichting Op Kop te laten plaatsnemen in de Raad van Toezicht van Stichting Samenlevingsscholen (Bevoegd 
gezag van De Lisdodde in Wanneperveen). De Lisdodde is ontstaan uit de samenvoeging van OBS ’t Vonder 
(Stichting Op Kop) en CBS De Wennepe (Stichting Accrete). De Raad van Toezicht van Stichting 
Samenlevingsscholen bestaat statutair uit leden van de Raad van Toezicht van Stichting Op Kop en Stichting 
Accrete.  
De Raad van Toezicht heeft in december haar functioneren onder externe begeleiding geëvalueerd. Tijdens 
de evaluatie is ook aandacht besteed aan de teamvorming binnen de Raad. 
In de evaluatie van de Raad van Toezicht is naar voren gekomen dat we nog niet beschikken over een 
toetsingskader voor de Raad van Toezicht. Deze zal in 2018 opgesteld en vastgesteld worden.  
 
 
Lidewij Gerner, 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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1.  Strategie en visie  
 
1.1  Karakterisering 

 
Stichting Op Kop verzorgt openbaar (speciaal) basisonderwijs voor 1741  
(teldatum 1 oktober 2017) kinderen van vier tot en met twaalf jaar.  
 
De kleinste school telde op 1 oktober 2017 23 leerlingen. De grootste school telde toen 254 leerlingen. De 
scholen staan in kleine kernen of in meer stedelijk gebied. Van de 20 locaties zijn 6 scholen de enige school 
in het dorp waar zij gevestigd zijn. Kinderen van alle gezindten bezoeken dan de desbetreffende openbare 
school. 
 
Vanuit het openbare karakter is iedere school van Stichting Op Kop gelijk. Tegelijkertijd vinden we het 
belangrijk dat ouders iets te kiezen hebben en hebben scholen de ruimte om invulling te geven aan een 
eigen onderwijsconcept. Iedere school geeft daarmee zelf inhoud en vorm aan het onderwijs. Iedere 
openbare school leidt echter ook op tot begrip en respect voor de mening van anderen; tot 
verdraagzaamheid. In de openbare school heeft elk kind en elke ouder recht van spreken. Iedereen doet er 
toe. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Met respect 
voor de ander. Als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving, waarin zelfredzaamheid van 
hen wordt verwacht. 
 
Op onze scholen leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor verschillende geloven, 
levensovertuigingen en culturen. Dit gebeurt in de dagelijkse praktijk, door te leren op een goede manier 
met elkaar om te gaan. Godsdienst- of humanistisch of islamitisch vormingsonderwijs kan hierbij een 
stimulerende rol spelen. In de lessen GVO, HVO of IGO die op onze scholen gevolgd kunnen worden leren de 
kinderen een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.  

 
1.2  Organigram Stichting Op Kop 
 
In het organigram hieronder is de structuur van Stichting Op Kop weergegeven. De diverse relaties zijn door 
middel van de lijnen opgenomen in de figuur.  

Ten behoeve van de beleidsvoorbereiding en uitvoering 
zijn expertisegroepen ingericht. De trekkersrol ligt bij 
een beleidsmedewerker van het stafbureau. Vanuit 
expertise en ervaring is de expertisegroep aangevuld 
met een aantal schooldirecteuren. Er zijn vier 
expertisegroepen ingericht: “onderwijs”, “HRM en 
personeel” en “Financiën en Huisvesting”.  

 Strategie en beleid 
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1.3  Strategie 

 
In 2017 is gewerkt volgens de uitgangspunten van het strategisch beleidsplan 2015 – 2019. Titel van het 
strategisch beleidsplan is “Het wordt anders”. De focus van het plan ligt op wat we willen bereiken in de 
komende jaren. Hoe we dit willen bereiken wordt vertaald in de school(jaar)plannen en de bestuurlijke  
jaarplannen.  
 
Onze kinderen trekken zelfbewust de wijde wereld in met de basisvaardigheden op zak. Ze gaan uit van hun 
eigen kracht en denken niet in beperkingen maar juist in mogelijkheden dankzij een onderzoekende en 
innovatieve houding. Ze weten op creatieve wijze hun talenten in te zetten. Niet voor één  gat te vangen 
dus. Hun blikveld is ruim en ze zijn tolerant, zoals dat hoort bij wereldburgers.  

 
Onze grondhouding 

Kwaliteit 
 

Onderzoekend 
 

Respect 
 

Samen 
 

deskundig nieuwsgierig 
 

samen verschillend 
 

verbindend 
 

goede leeropbrengsten 
 

onderzoekend 
 

openbaar 
 

partnerschap 
 

basisvaardigheden zijn 
belangrijk 

 

ondernemend 
 

pluriform 
 

elkaar versterken 
 

uitdagend  pedagogisch 
klimaat 

 

innovatief 
 

welkom 
 

 

resultaatgericht    

 
1.3.1 Onze visie 

 
Het onderwijs is volop in beweging. De afgelopen jaren was opbrengstgericht werken een dominant thema 
dat van scholen heel veel energie vroeg. Die aandacht voor basisvaardigheden zal er vanzelfsprekend ook de 
komende jaren zijn. Met gedegen reken- en taalonderwijs leggen de scholen immers een belangrijke basis 
voor de ontwikkeling van kinderen. Maar scholen durven nu weer over de grens van opbrengstgericht 
werken te kijken.  
Kennis is overal te vinden. Kinderen leren niet alleen op school, want de informatie komt van alle kanten via 
allerlei kanalen. Het vraagt van onderwijsgevenden een kritische- en onderzoekende houding. Werkt het wat 
we doen? Hoe kan het beter? Persoonlijk eigenaarschap is een belangrijke voorwaarde voor vernieuwing. 
 
Wat vraagt de 21e eeuw 
De wereld is dus aan het veranderen. We weten dat economische groei eindig is. Ratio maakt steeds vaker 
plaats voor gevoel en consensus, we mogen ook ons hart weer laten spreken. De opbrengsten van het 
onderwijs gaan immers verder dan tabellen en grafieken. 
Beroepen die er vandaag nog zijn, zijn er wellicht over 10 jaar niet meer. Kinderen die nu in het 
basisonderwijs zitten gaan later iets doen waar we nu nog geen weet van hebben. Scholen bezinnen zich op 
de “21st century skills”. Belangrijke competenties daarbij zijn samenwerken, creativiteit, communiceren, 
probleemoplossend vermogen. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen goed 
van pas in de 21ste eeuw.  

 
Kinderen moeten keuzes durven maken en het lef hebben om out-of-the-box te denken. Een kritische en 
onderzoekende houding is heel belangrijk. Pas dan creëren we positieve dwarsliggers, kritische meedenkers 
en ondernemende geesten. Reflecterend vermogen is een stevige basis voor zelfvertrouwen. De 21e eeuw 
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vraagt om assertieve mensen die ideeën hebben en daar voor staan. Mensen dus die de regie durven te 
nemen en van dingen dromen die er nog niet zijn. 
 
Het wordt dus anders 
En dat vraagt moed van leerkrachten om nieuwe wegen te verkennen. Het begint allemaal bij echte 
aandacht voor de leerlingen. Alleen als je heel goed luistert, ontdek je wat een leerling echt graag wil. Je 
moet zuinig zijn op talent!  
De komende jaren vindt een verschuiving plaats: 
• van klas naar individu; 
• van meten naar meten met gevoel; 
• van aannemen naar onderzoeken; 
• van opgelegd naar eigen verantwoordelijkheid; 
• van het kind aansturen naar het kind aansporen. 
 
Wie zijn onze klanten? 
Onze klanten zijn ouders die heel bewust nadenken over de schoolkeuze voor hun kind. Zij realiseren zich 
hoe belangrijk onderwijs is voor later. 
 
Wat vragen onze ouders? 
Op de eerste plaats is dat natuurlijk kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Alleen het beste voor hun eigen kind 
is goed genoeg. Maar tegelijkertijd realiseren zij zich dat het op een school ook om andere zaken gaat. 
Daarom vragen ze ook om een school waar hun kind het naar zijn zin heeft en gelukkig is. Verder willen 
onze ouders graag betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind. Ze willen op de hoogte gehouden 
worden van dingen die goed en minder goed gaan. Zij vragen naar een proactieve houding van de 
leerkracht. Educatief Partnerschap zien zij als wederzijdse ondersteuning in de ontwikkeling en opvoeding 
van kinderen. 
 
Ten slotte willen ze zich welkom voelen op school en zien dat hun opvattingen gerespecteerd worden. Ze 
stellen prijs op een goede informatie-uitwisseling met school en leerkrachten. 
 
Waarin schuilt onze unieke kracht? 
De scholen van Stichting Op Kop zijn trots op een aantal unieke eigenschappen en voorzieningen. 
 
Wanneer zijn we tevreden 
We zijn tevreden als onze kinderen elkaar respecteren, omdat iedereen zichzelf mag zijn. Ze hebben genoeg 
bagage en voldoende zelfvertrouwen om een gelukkig wereldburger te worden. Ze hebben een flinke dosis 
aanpassingsvermogen. 
 
Onze belofte 
Samen klaar voor de nieuwe wereld. 
Dat geldt voor kinderen, maar net zo goed voor leerkrachten en directeuren.  
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Kwalitatief 
goed 

onderwijs 
 

 Openbaar 
 

 In het 
centrum van 

de 
samenleving 

 

 Samen en toch 
uniek 

 

 Innovatief 
 

Het onderwijs 
op onze scholen 
is hoogwaardig. 
We laten geen 
talent verloren 
gaan. De lat ligt 

hoog. 
 

 
 

 Onze kinderen 
leren van jongs 
af aan respect 
te hebben voor 
elkaars mening 
of overtuiging. 
Iedereen is bij 
ons welkom. 

 

 In de wijk maar 
ook zeker in de 
kleinere dorpen, 

hebben onze 
scholen een 

belangrijke rol 
in het 

maatschappelijk 
leven. 

 

 Natuurlijk doen 
we als Stichting 
Op Kop heel veel 
dingen samen. 

Maar iedere 
school heeft zijn 

eigen sterke 
punten en zijn 

eigen 
onderwijsconcept 

 We zijn 
ondernemend 
en steeds op 

zoek naar 
vernieuwing. 
Naar wat het 
beste is voor 

het kind. 
 

 
 
 

        

Eruit halen 
wat erin zit 

 

 Iedereen is 
uniek 

 

 Onze scholen 
verbinden 

 

 Uitgaan van je 
eigen kracht 

 

 Op Kop dus! 
 

 
1.3.2 Strategische doelstellingen 
 
Doelstellingen strategie en beleid 2015 t/m 2019 
• Scholen onderscheiden zich van andere scholen in hun omgeving en blijven zich ontwikkelen. 
 Wanneer zijn we succesvol? 

Ø Scholen hebben hun positionering in het schoolplan beschreven.  
Ø Ze hebben ouders/MR en team bij het proces betrokken.  
Ø De acties om tot de gewenste positionering te komen, staan in het 

schooljaarplan beschreven.  
Ø In de communicatie van de school, met name de website, komt de 

positionering duidelijk tot uiting.  
 

• Stichting Op Kop zoekt samenwerking met andere schoolbesturen en streeft naar 
Samenwerkingsscholen in de kleine kernen waarbij het thema “ Ik ben welkom” het  
uitgangspunt is. 
Wanneer zijn we succesvol? 

Ø In de kleine kernen staat één school, namelijk een samenwerkingsschool. 
Ø In die samenwerkingsschool wordt aandacht besteed aan alle 
 geloofsovertuigingen.  
Ø In de schoolplannen wordt dat zichtbaar. Aan elke school is een 
 identiteitscommissie verbonden die bestaat uit ouders en leerkrachten. 

 
• Ontwikkeling van talenten van de personeelsleden van Stichting Op Kop wordt gestimuleerd en 

medewerkers worden op de juiste plek ingezet.   
Wanneer zijn we succesvol? 

Ø Aan de hand van een ‘teamfoto’ brengen de directeuren de talenten van 
 leerkrachten in beeld.  
Ø Uit het school(jaar)plan blijkt welke acties daaruit voortvloeien.  
Ø 25% van de leerkrachten heeft een (gecertificeerde) post-hbo- of 
 masteropleiding met goed gevolg afgelegd. 
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• Leerkrachten denken in mogelijkheden en stimuleren bij leerlingen een onderzoekende en 
innovatieve houding.  
Wanneer zijn we succesvol? 

Ø Onze scholen zijn ondernemende en innovatieve scholen. Dat blijkt uit de 
kernwaarden en de omschrijving daarvan door de afzonderlijke scholen.  

Ø In de beleidsperiode worden de gevolgen van de kernwaarden tweemaal 
geëvalueerd met MR en ouders. 

 
• Leerkrachten hebben een kritische en pro-actieve houding en evalueren continue het 

onderwijsproces om hun eigen handelen centraal te stellen. 
Wanneer zijn we succesvol? 

Ø Minimaal eenmaal per jaar bezoeken leerkrachten de les van een collega. 
De evaluatie van de les gebeurt op basis van een kijkwijzer die door 
iedere school ontwikkeld wordt.  

Ø Uit de schooljaarplannen blijkt dat de collegiale visitaties eenmaal per 
jaar in een themabijeenkomst geëvalueerd worden. 

 
• De overgang naar gepersonaliseerd onderwijs wordt in gang gezet. 

Wanneer zijn we succesvol? 
Ø 40% van de scholen biedt gepersonaliseerd onderwijs aan. Dat blijkt uit 

de concepten die in het schoolplan beschreven zijn. 
 

• Op financieel gebied zijn de keuzes in eerste instantie gericht op het primaire proces. 
Basisformatie, leermiddelen, en scholing van leerkrachten  zijn hierbij de belangrijkste items. 
Wanneer zijn we succesvol? 

Ø Dat blijkt uit de (school)begrotingen. 
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1.4  Samenwerking en omgeving  

 
1.4.1  Samenwerkingspartners Stichting Op Kop  

 
In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de samenwerking met de organisaties voor kinderopvang 
en peuterspeelzalen. Door de harmonisatie van kinderopvang en peuteropvang is het speelveld veranderd. 
Stichting Kinderopvang Op Kop heeft in samenwerking met Stichting Peuterwerk (onderdeel van Tinten 
Welzijnsgroep) per 1-1-2018 op acht plekken in de gemeente Steenwijkerland een eigen peuteropvang 
gerealiseerd. In zeven gevallen in de school en in het achtste geval op loopafstand van de school. In het jaar 
2017 is er veel werk verricht om dit te bewerkstelligen. In de gemeente Zwartwaterland werkte Stichting Op 
Kop als samen met Stichting Peuterspeelzalen Zwartewaterland.  
 
Stichting Op Kop werkt samen met andere schoolbesturen op het gebied van contracten betreffende 
schoonmaak en huisvesting zonder dat dit verplichtingen naar elkaar schept. Sinds januari 2014 is  de 
beleidsmedewerker huisvesting van Comprix voor 1 dag per week gedetacheerd bij Stichting Op Kop.  
 
Vanaf  1 augustus 2017 is de school ’t Vonder over gegaan naar een nieuwe stichting, Stichting Samenle-
vingsscholen. Daarin is de school samengegaan met een school van Stichting Accrete de Wennepe. In het 
College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Samenlevingsscholen zijn Stichting Op Kop en 
Stichting Accrete vertegenwoordigd en is er sprake van een intensieve samenwerking tussen beide stichtin-
gen. De nieuwe fusieschool ( de Lisdodde) maakt gebruik van het expertise van het stafkantoor van Stich-
ting Op Kop.  
 
Daarnaast maakt Stichting Op Kop deel uit van 2 samenwerkingsverbanden, Zwolle (SWV 2305) en Hooge-
veen-Steenwijk-Meppel (SWV 2203).  
 
 
1.4.2 Educatief partnerschap  

 
We hechten veel waarde aan een goede samenwerking tussen ouders en school. In dit kader is het van 
belang dat er een wederzijdse betrokkenheid is van ouders en school ten einde optimale omstandigheden te 
realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school.  
Op alle scholen loopt het project “Kind in de Kern” (scholen in de gemeente Steenwijkerland) en “Ieder kind 
telt” (scholen in de gemeente Zwartewaterland). De werkwijze m.b.t. beide projecten is gelijk.  
 
Binnen Stichting Op Kop werken we met de methodiek van de handelingsgerichte procesdiagnostiek. In deze 
zorgtrajecten worden ouders gelijk betrokken wanneer er zorgen zijn over hun kind. Verder werken we met 
een protocol waarbij de ouders nog effectiever betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind in de 
zogenaamde 10-minutengesprekken. Uitgangspunt van het protocol is dat het kind centraal staat. 
Leerkrachten en ouders gaan als educatief partners vanuit hun eigen professie met elkaar in gesprek om de 
ontwikkeling van het kind te optimaliseren.  
Iedere school maakt daarin zelf keuzes over de wijze waarop de school vorm wil geven aan Educatief 
Partnerschap. Deze keuzes zijn vastgelegd in het schoolplan van de school. 

 
1.4.3 PR & Marketing  

 
Stichting Op Kop vindt het belangrijk dat scholen zich actief presenteren en zichtbaar zijn. De PR-activiteiten 
richten zich daarbij op klantgerichtheid en uitstraling. Bij klantgerichtheid is het belangrijkste aspect dat 
medewerkers enthousiasme en bevlogenheid uitstralen en dat ze gemotiveerd en competent zijn. Daar waar 
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mogelijk zoeken scholen en Stichting Op Kop de publiciteit met als resultaat een duidelijke zichtbaarheid in 
de verschillende (digitale) media. Stichting Op Kop heeft in 2017 de kwaliteit van publicaties een impuls 
gegeven door de inzet van een professional. 

 
1.5  Klachten- en Bezwaarprocedure  

 
Binnen Stichting Op Kop streven we naar tevreden leerlingen, ouders, personeel en alle andere betrokkenen 
bij onze scholen. Mochten er klachten zijn dan kan dat te allen tijde aangegeven worden. De informatie over 
de klachtenprocedure en de klachtenregeling bij Stichting Op Kop wordt jaarlijks gepubliceerd via de 
schoolgids en is eveneens te vinden op de website.  
In 2017 zijn er in het kader van de klachtenregeling geen klachten ingediend. Een voormalig medewerker 
heeft beroep aangetekend tegen de beslissing op een bezwaarschrift over een rechtspositionele kwestie. 
Deze zaak loopt nog. Een andere medewerker heeft bezwaar gemaakt tegen de toepassing van een cao-
bepaling. Dit bezwaar is afgewezen. Een ouder heeft bezwaar gemaakt tegen een besluit van het bestuur om 
geen extra vakantieverlof toe te kennen. Ook dit bezwaar is afgewezen. 
 
 
1.6  Horizontale en verticale verantwoording 

 
Als schoolorganisatie bestaan en opereren we in het centrum van de samenleving. In de wijken, maar ook 
zeker in de kleinere dorpen, hebben onze scholen een belangrijke rol in het maatschappelijk leven. We 
zoeken steeds naar waardevolle contacten met de mensen in de (school)omgeving. Mensen die beïnvloed 
worden door de activiteiten die we als schoolorganisatie uitvoeren en die daarmee interne of externe 
belanghebbenden zijn. 
Voor deze belanghebbenden is het van belang dat zij geïnformeerd worden over de huidige activiteiten en 
onze toekomstplannen, zodat zij kunnen inschatten wat voor invloed deze activiteiten mogelijk op hen en op 
de organisatie zelf kunnen hebben. Hieronder worden de twee groepen belanghebbenden, interne en 
externe, verder belicht, waarbij ook nader wordt ingegaan op hoe met deze groepen wordt gecommuniceerd 
en hoe de verantwoording naar de belanghebbenden vanuit de organisatie plaatsvindt. 
 
1.6.1 Interne belanghebbenden 

 
Onder interne belanghebbenden verstaan we de personen binnen onze organisatie, die beïnvloed worden 
door datgene wat we doen. Binnen Stichting Op Kop onderscheiden we de volgende belanghebbenden: 
• Leerlingen  interne horizontale verantwoording 
• Ouders  interne horizontale verantwoording 
• Personeel  interne horizontale verantwoording 
• Personeelsgeleding (G)MR  interne horizontale verantwoording 
• Raad van Toezicht interne verticale verantwoording 
 
Met de interne belanghebbenden communiceert Stichting Op Kop hoofdzakelijk door middel van 
bijeenkomsten (werkoverleg, vergaderingen), memo’s, weekmails, (school)jaarplannen, de schoolgids, 
nieuwsbrieven en de website.  
 
De verantwoording tegenover instanties als de MR (medezeggenschapsraad), GMR (gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad) en de Raad van Toezicht vindt hoofdzakelijk plaats via vergaderingen en het 
toesturen van informatie en documenten. Daarnaast nodigen wij deze geledingen uit om gevraagd en 
ongevraagd advies te geven, zodat wij hen ook positioneren als waardevolle instanties die bijdragen aan een 
sterke positie van de stichting en haar scholen alsmede aan een kwalitatieve besluitvorming daarbinnen.  
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1.6.2  Externe belanghebbenden 

 
Onder externe belanghebbenden verstaan we personen en partijen van buiten de organisatie, die direct of 
indirect worden beïnvloed door onze activiteiten of die anderzijds belang hebben bij de prestaties die we 
leveren. De belangrijkste externe belanghebbenden zijn: 
• Ouders van leerlingen  externe horizontale verantwoording 
• MR & GMR   externe horizontale verantwoording 
• Samenwerkingspartners  externe horizontale verantwoording 
• Ministerie OCW   externe verticale verantwoording 
• DUO   externe verticale verantwoording 
• Onderwijsinspectie   externe verticale verantwoording 
• Gemeente   externe verticale verantwoording 
 
De communicatie met en verantwoording van Stichting Op Kop aan de externe belanghebbenden vindt 
voornamelijk plaats door middel van officiële documenten zoals jaarverslagen, jaarplannen en 
nieuwsbrieven.  
De communicatiekanalen variëren van de website van de school tot schoolgidsen en (papieren) publicaties 
en natuurlijk sociaal media. Daarnaast vindt verantwoording plaats richting MR en GMR via vergaderingen, 
net zoals dit het geval is bij de interne belanghebbenden. 
 
 
Zaken met politieke of maatschappelijk impact 
De vakbonden hebben de medewerkers in het Primair Onderwijs opgeroepen om het werk op 5 oktober en 
12 december 2017 neer te leggen. Het bestuur van Stichting Op Kop stond achter de uitgangspunten van de 
stakingen. 
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2.  Primair proces  
 
Onderwijs is het primaire proces binnen onze organisatie. De 
organisatie en processen zijn daarom zo ingericht dat zij 
ondersteunend zijn aan het primaire proces en de ambities die 
we hebben beschreven in het Strategisch beleidsplan 2015-
2019. In dit hoofdstuk gaan wij in op het primaire proces en de 
wijze waarop wij de doelstellingen ten aanzien van het primaire 
proces willen bereiken. 
 
 
2.1 Doelstellingen primair proces 2017 
 
In het jaarplan 2017 hebben we een aantal doelstellingen benoemd met betrekking tot het primaire proces: 
 
a) Centrale eindtoets 

Doelstelling is, dat 80% van onze scholen boven de ondergrens van de inspectie scoort. In 2017 ligt 
het resultaat op 68%. Dertien Op Kop scholen scoorden boven de ondergrens. Twee scholen bevinden 
zich nu in de risicozone, zij scoorden ook in 2016 onder de ondergrens. Zij staan nu onder verscherpt 
toezicht van het bestuur. 

 
b) Eind- en tussenopbrengsten 

Alle Op Kop scholen hebben schoolnormen geformuleerd (de hoogste III of de laagste II score). 
Gemiddeld gezien (= gemiddelde score van Op Kop) scoren onze scholen op Technisch lezen (3 en 4) 
en op Reken-Wiskunde (groep 4) boven de schoolnorm. Op Rekenen-Wiskunde (groep 6) en 
Begrijpend lezen (groep 6) scoren de scholen gemiddeld onder de schoolnorm. 

 
c) Vragenlijst “Sociale Veiligheid” 

We scoren boven de 3.0 op de vragenlijsten sociale veiligheid (ouders = 3,37, medewerkers 3,51 en 
leerlingen 3,33).  

 
d) Wetgeving Sociale Veiligheid 

Alle scholen van Op Kop hebben een aanspreekpunt sociale veiligheid, in 2018 worden zij geschoold. 
Jaarlijks wordt de vragenlijst sociale veiligheid onder leerlingen uitgezet, waarin het welbevinden 
wordt gemeten. Een school specifiek veiligheidsplan hebben nog niet alle scholen gereed, in 2018 
vindt de afronding daarvan plaats. Hiermee voldoen we in 2018 aan de wetgeving. Het integrale 
bovenschoolse veiligheidsplan staat in het najaar van 2018 op de agenda. Alle documenten rond 
veiligheid zijn geïnventariseerd en er is een PDCA-cyclus opgesteld voor deze documenten.   

 
e) Inrichten intern kwaliteitssysteem 

In oktober 2017 is gestart met een nieuwe opzet van de schooljaarplangesprekken met de directeur-
bestuurder en onderwijskundig medewerker. Onze scholen presenteren nu de kwaliteit van hun eigen 
school aan de hand kernvragen die door het bestuur zijn geformuleerd. Naar aanleiding van deze 
gesprekken worden met de “risico” scholen (onvoldoende opbrengsten) monitorgesprekken gepland 
gekoppeld aan de gemaakte verbeterafspraken. 

 
f) Volgen van de ontwikkeling van de leerlingen in de groepen 1&2 

In 2017 is de scholing gericht op observeren van jonge kinderen afgesloten. Bijna 90% van onze 
scholen heeft inmiddels een beredeneerde keuze voor een observatiesysteem gemaakt en wordt 
scholing ingezet bij de implementatie. 

 
 
 
 

Cijfers 
> Aantal leerlingen in 2017: 
    Zwartewaterland              466     
    Steenwijkerland           1.179 
    SBO      96 
Totaal                                    1.741
   
> Marktaandeel: 

- 2013          28,70% 
- 2014          29,20% 
- 2015          28,70% 
- 2016          29,10% 
- 2017          28,50%
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g) Onderzoekende houding 
Scholen maken beleid op het stimuleren van een onderzoekende leerhouding. In het najaar heeft een 
studiedag Wetenschap & Technologie plaatsgevonden en van daaruit leggen teams bedrijfsbezoeken 
af. De variatie op onze scholen aangaande de uitvoering van dit thema is groot. 

 
h) ICT 

In 2017 zijn er geen pilots rond digitale middelen geweest, aangezien er is gestart met het 
harmoniseren van de ICT-begroting om zodoende meer zicht te krijgen op de meerjarenkosten rond 
ICT. 

 
i) Engels VVTO 

Ruim 42% van onze scholen heeft in 2017 het keurmerk van Early Bird gehaald (8 scholen). In 2018 
worden 9 scholen gevisiteerd door Early Bird. 

 
j) ParnasSys 

Alle scholen van Op Kop werken sinds september 2017 met ParnasSys, inclusief de DULT koppeling 
met Cito. Alle teams hebben hiervoor scholing gehad. 

 
2.1.2 Openbaar 

 
 In “Hallo Wereld” profileren verschillende scholen zich. “Hallo Wereld” is een samenwerking tussen Op 

Kop-scholen en het humanistisch- en godsdienstig vormingsonderwijs. Leerkrachten van de school en 
docenten HVO/GVO geven hier samen inhoud aan de begrippen levensbeschouwing/godsdienst, 
burgerschap, sociaal-emotionele vorming en geestelijke stromingen. Door deze samenwerking kunnen 
onze leerlingen nog beter kennis maken met de wereld om zich heen. Op 4 scholen is het 
lesprogramma inmiddels geïmplementeerd.   
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3.  Leiderschap 

 
3.1  Doelstellingen 

 
De inrichting van de organisatie en de wijze waarop leiderschap 
wordt ingevuld dragen bij aan de versterking van ons primaire 
proces. De directeur-bestuurder voert de bestuurstaken uit. Te 
denken valt aan het uitzetten van het strategisch beleid, het 
monitoren van de resultaten binnen de organisatie en het 
initiëren van ontwikkelingen ten behoeve van kwaliteit van de 
scholen. 
 
De directeur-bestuurder wordt ondersteund door het 
stafbureau waar beleidsmedewerkers op de terreinen 
“personeel”, “onderwijs” en “algemeen” actief zijn. De werkzaamheden bestaan vooral uit het voorbereiden 
en ondersteunen bij beleidsmatige zaken.  
 
Elke school heeft een directeur die verantwoordelijk is voor het onderwijskundig beleid en de dagelijkse 
leiding op de school. Door de scholen wordt op thema’s samengewerkt. Alle directeuren participeren in het 
directieberaad en hebben zitting in één van de expertgroepen. Eenmaal in de zes weken vindt dit 
directieberaad plaats onder leiding van de directeur-bestuurder, het zogeheten Groot Kop Overleg (GKO). 
 
Administratiekantoor OBM 
Sinds 1-1-2016 verzorgt Onderwijsbureau Meppel de financiële en personele administratie van Stichting Op 
Kop. De implementatie van  (nieuwe) werkwijzen krijgt permanent aandacht. Ook vanuit het eerder 
aangehaalde toekomstgerichte onderzoek, waarin wij ons o.a. richten op taken, verantwoordelijkheden, 
processen en procedures.  

 
3.2 Strategisch beleidsplan 
 
Binnen onze organisatie werken we vanuit de visie en ambities die we opgenomen hebben in het 
strategische beleidsplan 2015-2019. Deze strategische doelstellingen zijn vertaald naar doelstellingen voor 
het jaarplan. In periodieke managementrapportage  wordt de voortgang gevolgd.  
De directeuren hebben de doelen in het strategisch beleidsplan verwerkt in het schoolplan 2015-2019. Het 
thema voor deze vier jaar is kinderen van deze tijd zo te begeleiden dat zij vaardigheden ontwikkelen die 
nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de 21ste eeuw. In de schoolplannen van alle Op Kop scholen is 
dit thema terug te vinden. Elke school werkt vanuit het eigen onderwijsconcept aan het realiseren van die 
doelen. 

 
3.3 Inrichting Governance (code goed bestuur) 
 
Door het invoeren van het Raad van Toezicht model in 2013 is de aansprakelijkheid komen te liggen bij de 
directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht is echter wel aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur. De 
eventuele aansprakelijkheid valt onder de dekking van de afgesloten verzekering voor 
bestuursaansprakelijkheid. 
Zie verder het voorwoord van de voorzitter van de Raad van Toezicht. 
 

  

Cijfers 
> Aantal LL per FTE directie 124,54
  
> Aantal LL per FTE OP   15,48 
 
> Aantal LL per FTE OOP   135,49 
 
> Personele lasten in % van de baten: 

- 2015   80% 
- 2016   76% 
- 2017   78% 
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3.4 Professionalisering schooldirecteuren 

 
De afgelopen jaren hebben de directeuren diverse trainingen en cursussen gevolgd. Immers ook de 
onderwijswereld is volop in beweging. De schooldirecteuren anticiperen daarop door zich collectief te richten 
op de registratie in het schoolleidersregister. 
In 2017 hebben alle directeuren deelgenomen aan een 24-uurs-conferentie. Deze stond in het teken van het 
begrip “de excellente schoolleider” en de samenwerking binnen Stichting Op Kop.  
 
Naast de gezamenlijke scholing vanuit Stichting Op Kop maken de directeuren ook gebruik van hun eigen 
professionaliseringsbudget. Zij volgen daartoe bv. opleidingen op het gebied van HRM, Dalton-directeuren-
scholing en interim-management.  
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4.  Personeel 
 
4.1  Doelstellingen 

 
Onze medewerkers zijn de belangrijkste spelers om onze 
ambities en doelstellingen na te streven en ze te 
verwezenlijken. Hierbij is continue ontwikkeling van kennis, 
vaardigheden en attitude noodzakelijk. Met deze continue 
aantoonbare verbetering van de eigen prestatie wordt een 
professional gekenmerkt. Om de kwaliteit van het personeel te 
verbeteren en waarborgen en om een goed integraal 
personeelsbeleid te continueren, stond voor 2017 een aantal 
activiteiten op het programma. In het onderstaande hoofdstuk 
behandelen we deze doelstellingen en activiteiten. 

 
4.2 Ziekteverzuim en preventieve verzuimaanpak 

 
Al drie jaar op rij is het verzuimpercentage van Stichting Op Kop lager dan het landelijk gemiddelde (over 
2017 4,7%) In totaal waren er 8 medewerkers in de functie van leerkracht langer dan 100 dagen ziek. In 
totaal betreft dit 5,89 fte. 
De redenen van ziekte zijn van medische en psychische aard. Om vroegtijdige uitval te voorkomen is er in 
2017 wederom geïnvesteerd in het inzetten van o.a. bedrijfsmaatschappelijk werk en loopbaantrajecten en 
individuele begeleiding. Stichting Op Kop wil dat  medewerkers gezond en gemotiveerd, met plezier, 
competent en productief aan het werk kunnen blijven. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Om tot aan 
het pensioen met plezier te kunnen werken, is tijdige signalering van problemen van mentale of fysieke aard 
essentieel, zodat evenwicht tussen werk en werkvermogen hersteld kan worden of een nieuwe balans 
gevonden wordt. Dit om een eventueel langdurig verzuimprobleem of arbeidsongeschiktheid te voorkomen. 
Hierin hebben zowel de werknemer als de direct leidinggevende hun eigen verantwoordelijkheid.  
 
a) Ziekteverzuimpercentage ligt onder het landelijk gemiddelde 
  Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over de afgelopen 12 maanden is 4,7%. Het verzuim ligt 

nog steeds onder het landelijk gemiddelde van 6,6%. Ten opzichte van 2016 is het ziekteverzuim 
gedaald (van 6,24 naar 4,7%).  

 Dit is in belangrijke mate veroorzaakt door langdurig verzuim van een aantal medewerkers met een 
grote  aanstelling. De ziekmeldingsfrequentie en de gemiddelde ziekteverzuimduur is de afgelopen 
jaren licht gedaald. 

 
b) Arbobeleidsplan 
 In 2017  is het Arbobeleidsplan op kleine onderdelen geactualiseerd en besproken in het 

directieberaad. In het Arbobeleidsplan worden de volgende onderdelen beschreven: organisatie, risico-
inventarisatie en evaluatie, ziekteverzuimbeleid, preventief beleid, arbeidstijdenbeleid en registratie 
en melding van ongevallen. In de bijlagen zijn overzichten van taken en verantwoordelijkheden 
opgenomen van o.a. de preventiemedewerker, de bedrijfshulpverlener en de 
vertrouwenspersoon/schoolcontactpersoon Een goede, geborgde taakvervulling vraagt permanente 
aandacht. 

 
c) Verzuimbeleid 
 Met de direct leidinggevenden is in 2017 aandacht besteed aan het verzuimbeleid. De leidinggevenden 

zijn op de hoogte van signalen die kunnen leiden tot langdurig verzuim. Ook is gewezen op het belang 
van het contact houden met het zieke personeelslid. Medewerkers van Stichting Op Kop die verzuimen 
worden gestimuleerd om zo snel als mogelijk weer op het werk te komen, al is het in eerste instantie 
maar voor een kortdurend en informeel bezoek. We hechten aan dat  contact met de werkvloer en de 

 Cijfers 
> Aantal personeelsleden:  233
  
> Aantal FTE:           139,32 
 
> Percentages 
   Vrouwen   84 % 
   Mannen   16 % 
 
   Directie    10 % 
   OP     81 % 
   OOP       9 %   
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collega’s en hebben inmiddels ervaren dat deze werkwijze leidt tot een spoediger herstel.  
De schooldirecteur is als leidinggevende de casemanager en in die zin ook verantwoordelijk voor het 
contact met de medewerker. Tevens zorgt hij aan de hand van het processchema van de Wet 
Poortwachter dat de goede stappen in het re-integratietraject worden gezet. De beleidsmedewerker 
personele zaken fungeert als bovenschoolse casemanager. Zij draagt zorg voor inzet van 
noodzakelijke interventies op gebied van preventie en trainingen en loopbaantrajecten. Het aantal 
bovenschoolse  interventies om verzuim te voorkomen is in 2017 uitgebreid.  

 
d) Goede registratie van de verzuimgegevens 
 In 2016 is gekozen voor een nieuwe verzuimregistratie-systeem. Dit bestaat uit het digitaal verwerken 

en registeren van de ziek- en herstelmeldingen. Daarnaast kunnen uit Tobias verzuimgegevens 
worden gehaald. Elke maand nodigt de beleidsmedewerker personele zaken medewerkers uit voor het 
spreekuur van de bedrijfsarts. Daarnaast maakt Stichting Op Kop gebruik van SMT-bijeenkomsten 
waarin op een integrale wijze overleg plaats vindt tussen leidinggevende, bedrijfsarts en 
beleidsmedewerker over langdurige zieke medewerkers. Ook het bespreken van preventieve acties om 
uitval te voorkomen kunnen in het SMT worden besproken. De coördinatie ligt bij de 
beleidsmedewerker personele zaken. De leidinggevende is casemanager en is eindverantwoordelijk 
voor de begeleiding van de zieke medewerker en het uitvoeren van de Wet Poortwachter.  

 
e) Voorlichting directeuren 
 De beleidsmedewerker personele zaken onderhoudt de contacten met de directeuren over het verloop 

van het verzuim op de school. In het directeurenoverleg komt dit thema op stichtingsniveau aan de 
orde. Hierbij worden ook ervaringen uitgewisseld tussen de leidinggevenden en geven zij elkaar tips 
over hoe om te gaan met het voorkomen van verzuim. 

 
f) Verzuimgesprekken bij frequent verzuim 
        De directeuren voeren een gesprek met medewerkers die zich drie keer binnen een jaar ziek gemeld     
       hebben. Hierdoor kunnen preventieve maatregelen genomen worden en voorkomen we langdurige  
       uitval. 

 
4.3 Talenten op de goede plek 

 
Stichting Op Kop wil talenten op de goede plek inzetten. Hiermee bedoelen we dat we stichting breed 
moeten kijken naar de individuele kwaliteiten. Hierbij is het belangrijk dat bepaalde kennis over de gehele 
stichting wordt verspreid en dat scholen ook verbinding zoeken met elkaar. ‘Kennisdeling’ is hierbij het 
sleutelwoord. Om dit te bereiken brengen we de SBL-competenties van leerkrachten op schoolniveau in 
beeld en staan de competenties centraal in het functioneringsgesprek. Deze informatie kan team breed 
gebruikt worden in het kader van schoolontwikkeling. 
 
a) SBL-competenties in de functioneringsgesprekken. 
 DE SBL-competenties zijn onderwerp van gesprek in de functioneringsgesprekken.  

 
b) Op basis van de in beeld gebrachte competenties wordt de mobiliteit in gang gezet. 
 Bij mobiliteit wordt gekeken naar de competenties van de medewerker in relatie tot de behoefte van 

de school. Mobiliteit is in principe vrijwillig. In geval van personele fricties kan sprake zijn van 
gedwongen mobiliteit. 
 

c) Organiseren en stimuleren dat er van elkaars kwaliteiten gebruik kan worden gemaakt door 
dit bespreekbaar te maken in het formatietraject. 

 De directeur richt zich op de kwaliteiten van de medewerkers en zorgt dat deze op een juiste manier 
worden ingezet in de formatie. De reguliere functie voor de medewerker is de LA-functie. In 2017 
hebben we een start gemaakt met de herijking van het LB-beleid (functiemix). 
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4.4 Gesprekscyclus 

 
De gesprekscyclus is van groot belang als het gaat om het functioneren van de medewerker, de onderlinge 
werkrelaties, de bijdrage aan de organisatie, de professionalisering en de (toekomstige) 
loopbaanperspectieven. In relatie tot het functioneren gaat het ook om kwaliteitsbewaking. Bij de 
beoordeling gaat het om:   
• in welke mate beheerst het personeelslid de verschillende competenties; 
• het maken van eventuele verbeteringsafspraken naar aanleiding van de beoordeling; 
• de eenzijdige beoordeling door de beoordelaar; 
• de mogelijkheid van de rechtstreekse rechtspositionele consequentie. 
De gesprekscylus  wordt in 2018 herijkt , waarbij ook aandacht besteed zal worden aan de inrichting van 
beoordelingsgesprekken. Functioneringsgesprekken vinden cyclisch plaats, beoordelingsgesprekken worden 
nog niet cyclisch uitgevoerd. 

 
4.5 Wet- en regelgeving 

 
Op dit moment is de CAO PO 2016-2017 van kracht.  Een aantal onderdelen van deze (en de vorige) CAO 
vraagt nog om een nadere uitwerking op stichtingsniveau. Tot op heden is het basismodel voor de stichting 
leidend. Nadere uitwerking moet zich nog richten op de omgang met de normjaartaak, de invoering van de 
40-urige werkweek, de duurzame inzetbaarheid en de professionalisering van de medewerkers.  In 2017 is 
hiervoor een projectplan opgesteld en een werkgroep aan de slag gegaan met als doel een verankering in 
het beleid per 1-8-2018. 
 
Op 1 juli 2017 zijn er wijzigingen aangebracht in de  Arbeidsomstandighedenwet ( arbo-wet) in. 
De wijzingen hebben betrekking op: 
• Iedere werknemer heeft recht op een consult van de bedrijfsarts; 
• De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer; 
• De werknemer heeft recht op een second opinion; 
• De taken van de preventiemedewerker worden uitgebreid;  
• Er dient een basiscontract te worden opgesteld tussen de werkgever en de bedrijfsarts. 
 
Privacy wetgeving 
Per 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de administratieve verwerking van persoonsgegevens. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het administreren van namen, adressen of IP-adressen. Dit is het gevolg van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. In 2017 heeft een oriëntatie op de gewenste aanpak 
plaatsgevonden.  
 
4.6 Ontslagbeleid 
 
Bij ontslag of vertrekkende medewerkers neemt Stichting Op Kop indien noodzakelijk afscheid van 
medewerkers met zo weinig mogelijk financiële consequenties. Mocht dit wel noodzakelijk zijn dan wordt de 
van toepassingen zijnde wet- en regelgeving gehanteerd. 
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5.  Middelen  
 
5.1  Doelstellingen 
 
Bij de middelen gaat het om de financiële kant van onze stichting en onder andere om de huisvesting, 
leermiddelen en investeringen. Alle onderwerpen die in dit hoofdstuk aan bod komen dienen bij te dragen 
aan het realiseren van de specifieke ambities en doelstellingen van Stichting Op Kop en het verhogen van de 
kwaliteit van het onderwijs. Zowel huisvesting, ICT-voorzieningen, als de bedrijfsvoering zijn hierbij 
essentieel en faciliterend. We streven hierbij naar kwalitatief goede schoolgebouwen, moderne ICT en 
bijpassende onderwijsmethoden.   
 
Stichting Op Kop is een financieel gezonde organisatie. Dit willen wij 
graag ook in de toekomst zo houden. In een krimpregio, zoals de 
gemeenten Zwartewaterland en Steenwijkerland is gezond financieel 
beheer belangrijk om weerbaarder te zijn tegen financiële 
tegenvallers.  
 
Samenvatting doelstellingen middelen 2017 
§ Gezond financieel beheer; 
§ Uitvoering onderhoudsplanning schoolgebouwen en gezonde 

huisvestingsexploitatie; 
§ Aanpassing en uitvoering meerjaren-investeringsplannen. 
 
Activiteiten t.a.v. het beleidsterrein Financiën 2017 
• Er is onderzocht op welke wijze tijdelijk overtollige financiële middelen wegzetten tegen de meest 

gunstige rente/rendement bij een goede marktpartij. Conclusie we zetten de overtollige middelen weg 
op de spaarrekeningen bij onze huisbankier; 

• Herinrichting van administratieve processen;  
• Herdefiniëring van de administratieve inrichting op basis van voorstel van het nieuwe 

administratiekantoor en eigen wensen; 
• Zorgdragen voor bekendheid van de administratieve procedures en administratieve inrichting bij de 

functionarissen die bij deze procedures en inrichting betrokken zijn; 
• De overgang naar een nieuw administratiekantoor verder verfijnen met een goede inrichting van 

zowel de administratie als de afstemmingsprocessen. 
 
Bovenstaande doelstellingen hebben een plek gekregen in het eerder aangehaalde toekomstgerichte 
onderzoek van BMC. 
 
Budgetbeheer 
Het boekjaar 2017 wordt met een positief resultaat afgesloten. De financiële positie van Stichting Op Kop is 
sterk. Tegelijkertijd groeit de behoefte om meer beleidsrijk te begroten en te sturen. De planmatigheid en 
dus de voorspelbaarheid van inkomsten en uitgaven moet worden versterkt. Zowel op school- als op 
stichtingsniveau. Dit proces komt langzaam maar zeker in de steigers te staan en vraagt verdere aandacht 
en ontwikkeling in 2018. 
Mede gezien de ontwikkelingen op de rentemarkt is er 2017 niet actief gestuurd op het verhogen van het 
rendement bij een andere marktpartij. Begin 2017 heeft een gesprek plaatsgevonden met de huidige 
bankpartner. Vooralsnog is er met inachtneming van het treasurystatuut geen reden om een andere weg in 
te slaan.  
 
Overgang naar Onderwijsbureau Meppel 
Dit omvat het vormgeven van afstemmingsprocessen met het administratiekantoor en het vormgeven van 
de nieuwe relaties tussen (staf)medewerkers van Op Kop en Onderwijs Bureau Meppel. De overdracht  is 
grotendeels gerealiseerd. Er zijn diverse cursussen en uitlegmomenten geweest over de werkwijze van OBM 
en komt er langzaam aan gewenning in de  nieuwe processen en werkwijzen. In 2018 zal de samenwerking 

   
Cijfers 
 
> Exploitatieresultaat 2017   €   406.051 
 
> Exploitatieresultaat 2016  €    618.337 
 
> Begroot resultaat  2017      €    44.453 
 
> Weerstandsvermogen              41,52% 
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met Onderwijsbureau Meppel verder worden versterkt, zodat voor alle betrokkenen meer duidelijkheid komt 
in taken en verantwoordelijkheden. Ook in dit geval mede gerelateerd aan het toekomstgerichte onderzoek 
van BMC.  
 
 
5.2          Huisvesting  

 
Op het beleidsterrein “huisvesting” had Stichting Op Kop zich in 2017 de volgende doelen gesteld: 

 
• Voortzetting van een gezonde huisvestingsexploitatie; 
• Uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan;  
• Voorbereidingen fusie en nieuwbouw voor de beide scholen in Giethoorn; 
• Voorbereiding mogelijke nieuwbouw Emmaschool in combinatie met de Frisoschool van Stichting 

Accrete; 
• Voorbereiding groot onderhoud/renovatie Arembergschool mede in relatie tot IKC-ontwikkeling. 
 
In 2017 heeft de gemeente Steenwijkerland in samenspraak met de schoolbesturen een nieuw integraal 
huisvestingsplan ontwikkeld. 

 
5.3  Activiteiten t.a.v. investeringen 2017  

 
Op het beleidsterrein “investeringen” had Stichting Op Kop zich ten doel gesteld: 
 
• Europese aanbesteding van vernieuwing schoolmeubilair (is uitgevoerd);  
• Herijking investeringsplan ICT. 
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6.  Ontwikkeling leerlingaantallen  
 
6.1 Doelstellingen t.a.v. ontwikkeling leerlingenaantallen 

 
• Scholen onderscheiden zich ten opzichte van de scholen in hun directe omgeving door middel 

van een eigen en uniek profiel (unique selling point)  
Iedere school van Stichting Op Kop heeft een eigen profiel, bv. een specifiek schoolconcept of een 
specifieke uitstraling. In 2017 werkten de scholen verder aan de versteviging van hun unique selling 
point. Door bijvoorbeeld hun Dalton- of Jenaplanconcept nog verder uit te werken en zichtbaar te 
maken naar de stakeholders. Iedere maand staat er een artikel over een of meer scholen in de huis-
aan-huisbladen “Zicht Op Steenwijk” of de “Zwartewaterland-express”.  

 
• Samenwerking zoeken met andere scholen/schoolbesturen om daar waar wenselijk 

samenwerkingsscholen vorm te geven .  
 

In het kader van krimp spraken de schoolbesturen in Steenwijkerland met elkaar over omvang en 
spreiding van onderwijsvoorzieningen. Daarbij werd gekeken naar de korte, middellange en lange 
termijn. Ook het behoud van kindvoorzieningen was daarbij een thema. Deze projectmatige aanpak is 
eind 2017 afgerond. De opbrengsten zijn voor een belangrijk deel meegenomen in het integraal 
huisbvestingsplan.  
Na een periode van voorbereiding is in 2017 Stichting Samenlevingsscholen opgericht, waarvan 
Stichting Op Kop en Accrete de dragers zijn. OBS ’t Vonder en  De Wennepe in Wanneperveen zijn  op 1 
augustus 2017 gefuseerd tot samenlevingsschool de Lisdodde en vallen bestuurlijk onder deze nieuwe 
stichting.  
 

 
6.2 Krimp, leerlingtelling en marktaandeel  
 
De leerlingtelling per 1.10.2017 komt uit op 1741. In de prognose van eind 2016 werd uitgegaan van 1783 
leerlingen. Het verschil is grotendeels te verklaren uit het feit dat ’t Vonder niet meer onder Stichting Op 
Kop valt. Was dat wel het geval geweest, dan zou de leerlingtelling zijn uitgekomen op circa 1800 leerlingen. 
Op bestuursniveau komt de telling dus vrijwel overeen met de prognose. 
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Uit de leerlingtelling per 1 oktober 2017 en eerdere jaren en de vergelijking met de besturen in het 
bijzonder onderwijs blijkt dat het marktaandeel zich als volgt heeft ontwikkeld 
 

aandeel openbaar onderwijs         

  2013 2014 2015 2016 2017 

Steenwijkerland 36,7% 37,3% 36,7% 37,0% 34,4% 

Zwartewaterland 16,9% 17,6% 17,9% 18,4% 18,6% 
 
Hier moeten voor 2017 twee kanttekeningen worden gemaakt: ’t Vonder is vanaf 2017 geen openbare 
school meer en in 2016 telden de leerlingen op de Buitenhoeve (Eesveen) mee in het openbaar onderwijs. 
Dit geeft een vertekend beeld over het marktaandeel en als dit wordt gecorrigeerd komt het marktaandeel 
2017 uit op 36,7 %. 
 
Steenwijkerland en Zwartewaterland hebben beide te maken met krimp; het aantal geboortes is de afgelo-
pen jaren afgenomen. Dit heeft gevolgen voor o.a. de basisscholen en natuurlijk ook voor de gemeentes en 
andere instellingen 
In de onderstaande tabel is het totaal aantal kinderen ingeschreven bij de reguliere basisscholen (dus exclu-
sief s.o. en s.b.o)  in Steenwijkerland en Zwartewaterland opgenomen: 
 
  2013 2014 2015 2016 2017 

Steenwijkerland 3867 3732 3551 3491 3441 

Zwartewaterland 2638 2619 2610 2557 2499 

  6505 6351 6161 6048 5940 
 
Uit de geboortecijfers t/m 31 december 2016 blijkt dat de krimp in Steenwijk afvlakt, terwijl deze in 
Zwartewaterland de komende jaren toeneemt. 
   
De ontwikkelingen in de leerlingenaantallen over de afgelopen jaren zijn geanalyseerd. Daarbij is op 
schoolniveau gekeken naar de ontwikkeling in het leerlingenaantal en een vergelijking is gemaakt met de 
(bijzondere) scholen in de directe omgeving, zodat scholen weten wat hun positie is (als het gaat om 
leerlingaantallen).  
 
In de meerjaren begroting zijn is uitgegaan van het onderstaande leerling ontwikkeling: 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021
Aantal leerlingen 1.741 1.713 1.705 1.708 1.683
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7.  Interne organisatie  
 
Binnen onze organisatie wordt de planning en control cyclus gehanteerd als besturingsmechanisme. Planning 
en control definiëren we als alle voorgenomen activiteiten die in een bepaalde periode moeten gebeuren 
(planning), de informatie over deze uitvoering van deze activiteiten, de evaluatie van deze uitvoering 
(gemeten met diverse instrumenten en vastgelegd in terugkerende documenten) en de gewenste 
aanpassing van de planning of aanpassing van de uitvoering (control). Dit cyclisch werken sluit aan bij ons 
kwaliteitszorgsysteem en de opbrengstgerichte manier van werken binnen onze organisatie. De hierbij 
behorende processen zijn beschreven in het handboek “administratieve organisatie en interne controle”.  
De beoordeling van deze cyclus maakt deel uit van het eerder aangehaalde toekomstgerichte onderzoek van 
BMC. 
 
7.1  Beleidsprocessen 

 
Door het goed neerzetten van de planning en control cyclus is er meer transparantie en duidelijkheid over de 
uit te voeren taken en wie, wanneer, welke bevoegdheid en verantwoordelijkheid daarin heeft. Hierdoor kan, 
in combinatie met het financieel beleid, tijdig worden ingespeeld op interne en externe ontwikkelingen en 
kan beter gestuurd worden op de resultaten. Risico’s binnen de organisatie worden hierdoor verminderd. 
Instrumenten van de gehanteerde planning en control cyclus bij Stichting Op Kop zijn onder andere het 
strategisch beleidsplan, het jaarplan en begroting, de meerjarenbegroting, integrale 
managementrapportages, bestuursformatieplan (inclusief allocatiemodel) en het jaarverslag met de 
jaarrekening. Op schoolniveau zijn vooral het schoolplan, het schooljaarplan, het schoolformatieplan en de 
schoolbegroting aan de orde.  
 
Binnen Stichting Op Kop neemt het directieberaad een belangrijke plaats in. Dit directieberaad (het GKO – 
Groot Kop Overleg) komt acht keer per schooljaar bijeen en alle directeuren nemen hier aan deel. Het GKO 
wordt voorgezeten door de directeur-bestuurder. In het GKO komen veel onderwerpen aan de orde, die 
wisselend worden voorbereid. Soms komen ze rechtstreeks van de directeur-bestuurder, soms van een 
medewerker van het stafbureau, soms vanuit een expertisegroep of netwerk.  
 
In het GKO wordt het beleid volgens het managementstatuut dusdanig voorbereid dat het ter vaststelling 
voorgelegd kan worden aan de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder toetst het beleid aan de 
missie, visie en strategisch beleidsplan en stelt het vast. Het vaststellen gebeurt vaak na goedkeuring van 
de Raad van Toezicht en na instemming van de GMR. Bij minder ingrijpende voornemens gaan deze ter 
informatie naar de Raad van Toezicht en ter advies naar de GMR. De directeur-bestuurder bezoekt elke keer 
een deel van de GMR-vergadering om de GMR te informeren. 
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7.2  Beheersprocessen 

 
7.2.1  Materieel 
 
Stichting Op Kop heeft de financiële administratie uitbesteed aan administratiekantoor OBM. Hierdoor is 
functiescheiding en continuïteit binnen dit proces gewaarborgd. In een eerder stadium is Stichting Op Kop 
overgegaan naar een systeem voor digitale factuurverwerking (Pro Active). De facturen komen digitaal 
binnen bij het administratiekantoor en worden daar gescand en geregistreerd. Vervolgens worden de 
facturen door de schooldirecteuren, beleidsmedewerkers en de directeur-bestuurder goedgekeurd. De 
procuratie (regeling van tekenbevoegdheid) wordt jaarlijks en bij wisseling van budgethouders 
geactualiseerd. 
 
De schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de schoolbudgetten en de beleidsmedewerkers zijn 
verantwoordelijk voor de diverse bovenschoolse budgetten. In 2017 werd periodiek gerapporteerd via de 
managementrapportages. Mogelijke overschrijdingen worden hierdoor in een vroeg stadium bekend en 
bijsturing heeft waar nodig (en in overleg met de directeur-bestuurder) plaatsgevonden.  

 
7.2.2  Personeel 

 
Het personele deel van de exploitatie bedraagt ongeveer 80% van de totale lasten en dat is een vrij stabiel 
percentage. Gezien onze maatschappelijke opdracht om onderwijs te geven aan onze leerlingen is dit het 
belangrijkste onderdeel voor onze stichting. Net als de financiële administratie is de personeels- en 
salarisadministratie uitbesteed aan een administratiekantoor. 
 
Aangezien het personele deel van de exploitatie hoog is, is het formatieproces een van de belangrijkste 
processen binnen onze organisatie. De formatieve inzet per augustus van enig schooljaar wordt bepaald met 
behulp van de kwalitatieve en kwantitatieve wensen van de schooldirecteuren. Als hulpmiddelen worden 
gebruikt: het basisformatiemodel (welke onderwijskundige inzet vinden we vereist) en het allocatiemodel 
(welke baten hebben we tot onze beschikking).  
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8.  Financiën   
 
In dit hoofdstuk zijn de exploitatierekening en de balans over het kalenderjaar 2017 opgenomen. Noodzake-
lijke toelichtingen zijn bijgevoegd. Het gehele rapport van de jaarrekening is opgenomen in bijlage F. 

Het financiële beleid dat we voeren is een belangrijke randvoorwaarde voor het behalen van de benoemde 
ambities, doelstellingen en beoogde resultaten. Hierbij worden bedrijfseconomische principes als een gezon-
de ontwikkeling van de baten en lasten en een adequaat weerstandsvermogen en kapitalisatiefactor in 
meerjarig perspectief als uitgangspunt genomen. Vanaf 1 augustus 2017 is een school, ’t Vonder, overge-
gaan naar een nieuwe stichting en maakt vanaf die datum dus geen onderdeel meer uit van Stichting Op 
Kop.  

8.1  Exploitatierekening 

De Stichting heeft het kalenderjaar 2017 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 406.051. Het 
resultaat ligt hoger dan begroot en lager dan het resultaat over 2016. 2016 betrof een overgangsjaar ivm 
met de aanstelling van een nieuwe directeur bestuurder. De stijging tov de begroting wordt grotendeels 
verklaard door de indexering van de bekostiging van het ministerie. Het resultaat gaat naar de reserve, wel-
ke uitsluitend kan worden aangewend voor onderwijskundige doeleinden. 

In de onderstaande tabel is de exploitatierekening opgenomen. Verklaringen volgen na de tabel. 

BATEN Realisatie 
2017 

Begroting 
2017 

Verschil Realisatie 
2016 

Rijksbijdrage OC en W 12.714.874 12.180.866 534.008 12.424.137 

Overige Overheidsbijdragen 88.802 40.000 48.802 94.382 

Overige Baten 377.634 147.304 230.330 443.248 

Totale Baten 13.181.309 12.368.170 813.140 12.961.767 

 

LASTEN Realisatie 
2017 

Begroting 
2017 

Verschil Realisatie 
2016 

Personele Lasten 10.246.406 9.944.821 -301.584 9.932.661 

Afschrijvingslasten 287.781 279.778 -8.003 273.627 

Huisvestingslasten 1.171.264 1.197.904 26.640 1.174.714 

Overige Lasten 1.090.124 941.213 -148.911 997.228 

Totale lasten 12.795.575 12.363.716 -431.858 12.378.230 

 

RESULTAAT Realisatie 
2017 

Begroting 
2017 

Verschil Realisatie 
2016 

Rente baten 20.317 40.000 -19.684 34.800 

Netto Exploitatieresul-
taat 

406.051 44.453 361.598 618.337 

 Tabel 1:  Exploitatierekening Stichting Op Kop 

 



 

 31

Baten 

 

 

De baten (exclusief rente) over 2017 bedragen € 13.181.309, en zijn daarmee hoger dan in 2016 en hoger 
dan begroot. Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, bestaan de baten voor het grootste deel, 96% uit de 
rijksbijdrage OC en W en voor 4 % uit overige overheidsbijdragen en overige baten.  

De rijksbijdrage ligt hoger dan in 2016 en hoger dan begroot. De personele bekostiging ligt circa 4% hoger 
dan begroot als gevolg van normaanpassingen bekostiging. De prestatiebox is verhoogd met € 38 per ll. Het 
besluit tot deze verhoging kwam nadat de begroting afgerond was. Daarnaast is er geld ontvangen i.v.m. 
eerste opvang van vreemdelingen en groei. 

Vanuit passend onderwijs is er meer geld binnengekomen dan begroot. Dit komt door (na)verrekeningen 
van het SWV en het verhogen van de bedragen voor het schooljaar 2017-2018. Voorgaande verklaart ook 
de stijging ten opzichte van 2016.  

De overige overheidsbijdragen en -subsidies liggen hoger dan begroot maar lager dan in 2016. Het bedrag 
voor gymonderwijs komt binnen en wordt gelijk doorgezet. Daarom was het bij de baten en de lasten niet 
begroot. In 2016 lagen de inkomsten m.b.t. de subsidie voor Engels hoger dan in 2017.  

De overige baten liggen hoger dan begroot maar lager dan in 2016. De stijging ten opzichte van de begro-
ting komt o.a. doordat bij het opmaken van de begroting uit voorzichtigheid diverse baten niet zijn opgeno-
men. Ook ligt de vergoeding voor detachering hoger dan begroot. Niet alle detacheringen zijn bekend bij het 
opmaken van de begroting. De daling t.o.v. 2016 wordt verklaard doordat in 2016 een vrijval is geboekt van 
het opgebouwde vakantiegeld. Ook zijn er in 2017 minder detacheringen dan in 2016. 
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Lasten 

 

 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de lasten voor 80% bestaan uit personele lasten. 

De personele lasten bedragen in 2017 € 10.246.405,-, dit is 3% hoger dan in 2016 en 3% hoger dan be-
groot. De stijging t.o.v. de begroting komt doordat er meer personeel is ingezet. Hier staan extra baten te-
genover zoals o.a.  eerste opvang vreemdelingen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van interim personeel 
(met name directie) welke niet was begroot. Deze zelfde posten verklaren ook de stijging t.o.v. de kosten in 
2016. 

De afschrijvingslasten liggen 3% hoger dan begroot en 5% hoger dan de kosten in 2016. In 2017 is er in 
totaal € 114.000,- (€ 184.000 in 2016) geïnvesteerd. Dat is € 227.000 lager dan begroot. Met name de in-
vesteringen in ICT liggen lager dan begroot.  Oorzaak was een herijking van het meerjareninvesteringsplan 
ICT. Naar verwachting zal er in 2018 fors meer geïnvesteerd worden in ICT. Dat de afschrijvingen toch ho-
ger liggen dan begroot omdat de school ’t Vonder is overgegaan naar een andere Stichting en de activa is  
afgeboekt.  

De huisvestingslasten liggen 4% lager dan begroot en 2% lager dan in 2016. De kosten voor energie liggen 
lager dan in 2016 en lager dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met prijsstijgingen welke 
niet zijn doorgevoerd. Daarnaast is een school overgegaan naar een nieuwe stichting, waardoor alle huisves-
tingslasten lager uit komen. Ook de kosten voor dagelijks onderhoud ligt lager dan begroot en lager dan in 
2016. Deze post bevat veel incidentele kosten welke het  ene jaar meevallen en het andere jaar weer tegen 
kunnen vallen.  

De overige lasten liggen in 2017 16% hoger dan begroot en 9% hoger dan de kosten in 2016. Onder deze 
post worden de kosten geboekt ten behoeve van diverse subsidies. Hier staan extra inkomsten tegenover. 
Dat geldt ook voor het gymonderwijs.  
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8.2  Kengetallen op basis van de balans 
 

Vanuit de  hiervoor weergegeven balans (en exploitatierekening) is een aantal kengetallen bepaald. De ken-
getallen van de afgelopen twee kalenderjaren zijn in onderstaande tabel opgenomen. Verder is een vergelij-
king opgenomen met en de signaleringsgrenzen die gehanteerd worden door de Inspectie van het onderwijs 
en die gebaseerd zijn op de uitkomsten van het onderzoek van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijs. 
De bijbehorende definities zijn opgenomen in bijlage E. 

 

 Signaleringswaarden 2016 2017 

Liquiditeit (current ratio) <0.75 5,53 6,42 

Solvabiliteit < 30% 84,1% 85,9% 

Weerstandsvermogen <5% 39,61% 41,52% 

Rentabiliteit <-10% 4,77% 3,08% 

 

Met een liquiditeitsratio van 6,42 is het totaal van de vorderingen en liquide middelen ruim voldoende om de 
kortlopende schulden te kunnen voldoen.  

De solvabiliteit is ten opzichte van 2016 licht gestegen. Met een solvabiliteitsratio van bijna 86% is het eigen 
vermogen ruim voldoende om de organisatie in geval van opheffing in staat te stellen aan haar verplichtin-
gen te voldoen.  

Wordt het eigen vermogen gedeeld door de totale baten, dan blijft voor tegenvallers een vrij beschikbaar 
weerstandsvermogen over van 41,52%. 

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven elkaar in evenwicht houden. De norm hier-
voor is dat deze verhouding boven nul moet liggen. Met een percentage van 3,08% ligt deze ver boven de 
norm.  

Gelet op bovenstaande kan gesteld worden dat de stichting er financieel gezien goed voor staat en in vol-
doende mate in staat is om in de toekomst financiële tegenvallers op te vangen.  

 

8.3  Treasury 
 

“Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële 
vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.” 

“Beleggen en Belenen: Het uitzetten van middelen die tijdelijk niet worden aangewend ten behoeve van de 
uitoefening van de wettelijke taak”. In het treasurystatuut van Stichting Op Kop wordt het treasurybeleid 
uiteengezet en wordt een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het ka-
der van de treasuryfunctie. Het treasurystatuut heeft tot doel sturing te geven aan de treasuryfunctie en 
risico’s te beperken en wordt strak ingekaderd door de regeling “beleggen, lenen en derivaten OCW 2016”. 
Het treasurystatuut is in het voorjaar 2017 gewijzigd, goedgekeurd door de Raad van Toezicht en en vastge-
steld door de directeur-bestuurder.  

 

Jaarlijks stelt de directeur-bestuurder bij begroting een treasuryplan op dat wordt gekoppeld aan het inves-
teringsprogramma voor het komende begrotingsjaar. Een liquiditeitsbegroting geeft daarbij inzicht in de 
behoefte aan liquide middelen alsmede inzicht in de ruimte om (extra) liquide middelen weg te zetten dan 
wel de noodzaak om middelen vrij te maken. Tevens wordt een kasstroomprognose over vijf jaar toege-
voegd. Het treasuryplan en de liquiditeitsbegroting worden besproken in de auditcommissie en goedgekeurd 
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door de Raad van Toezicht. In tussentijdse rapportages wordt de post “financiële baten en lasten” weerge-
geven en bij afwijking van de begroting wordt deze afwijking toegelicht. 

 

Omschrijving Saldo 1-1 Saldo 31-12 Rente Gemiddeld 
rendement 
%  

         

Rabo-doelreserverenrekening 547.991 550.065 516 0,09% 

Rabo-
vermogensspaarrekening 4.245.893 5.578.606 19.800 

0,40% 

Rabo betaalrekening 1.374.609 770.895 0  

Tabel 4:  Overzicht en analyse van de huidige liquiditeits- en risicopositie 

In tabel 4 zijn de standen opgenomen van de spaarrekeningen. Naast deze spaarrekeningen is er nog een 
aantal schoolrekening waar gezamenlijk € 50.688 aan saldo op staat. In totaal bedragen de liquide middelen 
van Stichting Op Kop per ultimo 2017 € 6.950.254.  

Het niet geïnvesteerde vermogen is weggezet bij de Rabobank op een Zakelijke Vermogensspaarrekening en 
op een Doelspaarrekening. 

Het rendement is laag maar dat is een algemeen verschijnsel nu de rentetarieven laag zijn en ook nog eens 
verder omlaag gaan. Het rentetarief van de vermogensspaarrekening is gedurende 2017 gedaald van 0,78% 
naar 0,40%. Het tarief van de Doelspaarrekening was in 2017 0,09% (0,38% in 2016).  

De Rabobank voldoet aan de ratingeisen die aan financiële instelling worden gesteld en de gebruikte spaar-
faciliteiten voldoen afzonderlijk ook aan de gestelde eisen. 

De tegoeden op de betaalrekening, telespaarrekening en doelspaarrekening zijn terstond opeisbaar zonder 
kosten. De tegoeden op de vermogensspaarrekening zijn voor 25% vrij opneembaar en als er meer wordt 
opgenomen dan wordt daar een vorm van strafrente op toegepast. De strafrente kan onder bepaalde om-
standigheden een schending van de eis van inleggarantie betekenen. Die schending wordt echter door de 
opnemer veroorzaakt en niet door het product. In de productvoorwaarden is geregeld dat bij opname in 4 
jaar tijd de inleg gegarandeerd is. Praktisch gezien betekent dit dus dat het product voor 25% direct opge-
nomen kan worden, voor 75% 1 jaar vast staat, voor 50% 2 jaar vast staat en voor 25% drie jaar vast 
staat. 

Stichting Op Kop heeft alleen de middelen die lang kunnen uitstaan ondergebracht in deze spaarfaciliteit. 

De verwachting is dat de rentetarieven op korte termijn niet veel zullen wijzigen. Op langere termijn zullen 
ze eerder stijgen dan dalen. Om die reden worden er geen gelden voor langere tijd vastgezet. 
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9.  Continuïteit 

 

Zoals al eerder vermeld in het jaarverslag is er een strategisch beleidsplan opgesteld voor de jaren 2015 – 
2019. De focus van het plan ligt op wat we willen bereiken in de komende jaren. Hoe we dit willen bereiken 
wordt vertaald in de school(jaar)plannen en de bestuurlijke (meerjaren) jaarplannen. De kaders van het 
strategisch beleidsplan zijn input geweest voor de meerjarenbegroting.  

Uit de meerjarenbegroting kan geconcludeerd worden dat we op de korte en middellange termijn de aanwe-
zige risico’s kunnen opvangen door in te grijpen in de interne organisatie. Hiermee bedoelen we strak sturen 
op personele inzet en aan de materiële kant continu kijken waar mogelijkheden zijn om voor dezelfde kwali-
teit minder geld uit te geven. Tevens hebben we momenteel voldoende financiële buffer om deze risico’s op 
te vangen. We blijven in control door te anticiperen op zowel interne en externe ontwikkelingen en deze 
ontwikkelingen expliciet mee te nemen in onze planning en control cyclus. Op de lange termijn ontstaat een 
situatie waarin het lastiger wordt de risico’s op te vangen als de ontwikkelingen zich doorzetten. Op de korte 
en middellange termijn zullen we een aantal belangrijke keuzes moeten maken om deze risico’s op de lange 
termijn te beheersen of weg te nemen.  

 

9.1 Financiën   

 

9.1.1 Balans 

 

Tabel 5: meerjarenbalans 2017 t/m 2021 

De ontwikkeling van de materiële vaste activa (lesmethoden, computers, meubilair etc)  is afhankelijk van 
de investeringen en de afschrijvingen. Er wordt vanwege de investeringen in ICT en inventaris meer geïn-
vesteerd dan afgeschreven, daarom stijgt de waarde van de aanwezige activa. 

De vorderingen worden verondersteld te variëren met de baten. Een belangrijke post hierin is de vordering 
per 31-12 op het ministerie. 

 

Balansprognose Realisatie 2017 Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021
Activa

immateriele vaste activa - €                             - €                             - €                             - €                             - €                             
materiele vaste activa 791.162 €               1.276.301 €            1.439.804 €            1.582.353 €            1.652.047 €            
financiele vaste activa - €                             - €                             - €                             - €                             - €                             
Totaal vaste activa 791.162 €               1.276.301 €            1.439.804 €            1.582.353 €            1.652.047 €            
voorraden - €                             - €                             - €                             - €                             - €                             
vorderingen 738.929 €               678.572 €               669.316 €               664.963 €               668.883 €               
effecten - €                             - €                             - €                             - €                             - €                             
liquide middelen 6.950.253 €            6.314.597 €            5.792.646 €            5.190.756 €            5.215.080 €            
Totaal vlottende activa 7.689.182 €            6.993.169 €            6.461.962 €            5.855.719 €            5.883.963 €            
Totaal Activa 8.480.344 €            8.269.470 €            7.901.766 €            7.438.072 €            7.536.010 €            

Passiva
algemene reserve 5.456.700 €            5.452.336 €            5.475.983 €            5.473.983 €            5.492.490 €            
bestemmingsreserve publiek - €                             - €                             - €                             - €                             - €                             
bestemmingsreserve privaat 16.500 €                  16.500 €                  16.500 €                  16.500 €                  16.500 €                  
overige reserves en fondsen - €                             - €                             - €                             - €                             - €                             
Totaal eigen vermogen 5.473.200 €            5.468.836 €            5.492.483 €            5.490.483 €            5.508.990 €            
voorzieningen 1.810.365 €            1.640.098 €            1.277.545 €            830.228 €               910.671 €               
langlopende schulden - €                             - €                             - €                             - €                             - €                             
kortlopende schulden 1.196.779 €            1.160.536 €            1.131.738 €            1.117.361 €            1.116.349 €            
Totaal overige passiva 3.007.144 €            2.800.634 €            2.409.283 €            1.947.589 €            2.027.020 €            
Totaal Passiva 8.480.344 €            8.269.470 €            7.901.766 €            7.438.072 €            7.536.010 €            
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Bij de passiva wordt het eigen vermogen beïnvloed door het jaarlijkse exploitatieresultaat. Zichtbaar is dat 
het eigen vermogen toeneemt door begrote positieve resultaten en afneemt door begrote negatieve resulta-
ten. De voorzieningen worden jaarlijks verhoogd met de dotatie. De jaarlijkse uitgaven worden weer in min-
dering gebracht op de voorziening. De schommelingen in de voorzieningen worden voornamelijk veroorzaakt 
door de onttrekkingen aan de onderhoudsvoorziening. De omvang van de voorzieningen kan dus (afhanke-
lijk van de omvang van het groot onderhoud) sterk wisselen, terwijl de exploitatie door de (vrijwel) gelijk-
blijvende dotatie niet sterk wijzigt.   

De kortlopende schulden zijn afhankelijk verondersteld van de ontwikkeling van de lasten. Een belangrijke 
post hierin is de schuld per 31-12 aan de belastingdienst, de pensioenmaatschappij en de rechten van de 
medewerkers op vakantiegeld. 

 

9.1.2 Meerjaren-exploitatiebegroting 

 

Tabel 6: Meerjaren-exploitatiebegroting 

 

Het beleidsuitgangspunt dat we hanteren (eveneens één van onze strategische doelstellingen), is dat we 
sturen op begrotingen, waarbij we de ontwikkeling van het eigen vermogen in ogenschouw nemen. Voor de 
financiële positionering dienen we dus de exploitatieresultaten te koppelen aan de balanspositie van de or-
ganisatie en hiermee ook aan het weerstandsvermogen. Wij zijn van mening dat een weerstandsvermogen 
van minimaal 12% alle risico’s binnen onze organisatie op zowel de lange als de korte termijn dekt. Dit per-
centage is gebaseerd op de uitgevoerde risicoanalyse ten tijde van de verzelfstandiging.  

  

Staat van Baten en Lasten Realisatie 2017 Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021
Baten

Rijksbijdrage 12.714.874 €         12.083.283 €         11.833.772 €         11.674.931 €         11.674.269 €         

Overige overheidsbijdragen en subsidies 88.802 €                  39.417 €                  35.917 €                  35.917 €                  35.918 €                  
Overige baten 377.634 €               225.488 €               192.821 €               189.071 €               189.071 €               
Totaal Baten 13.181.310 €         12.348.188 €         12.062.510 €         11.899.919 €         11.899.258 €         

Lasten
Personeelslasten 10.246.406 €         9.740.187 €            9.421.564 €            9.322.514 €            9.301.508 €            
Afschrijvingen 287.781 €               284.571 €               320.355 €               299.060 €               301.129 €               
Huisvestingslasten 1.171.264 €            1.237.657 €            1.229.657 €            1.229.657 €            1.229.657 €            
Overige lasten 1.090.124 €            1.120.138 €            1.097.288 €            1.075.688 €            1.073.458 €            
Totaal Lasten 12.795.575 €         12.382.553 €         12.068.864 €         11.926.919 €         11.905.752 €         

Saldo Baten en lasten gewone bedrijfsvoering 385.735 €               34.365- €                  6.354- €                    27.000- €                  6.494- €                    
Saldo Financiele bedrijfsvoering 20.317 €                  30.000 €                  30.000 €                  25.000 €                  25.000 €                  

Totaal resultaat 406.052 €               4.365- €                    23.646 €                  2.000- €                    18.506 €                  
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Aan de baten liggen de onderstaande leerlingenaantallen ten grondslag. 

 

leerlingenaantal per 1.10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

onderbouw  819 858 793 770 764 766 774 

bovenbouw 954 896 856 853 851 852 819 

totaal basisscholen 1773 1754 1649* 1623 1615 1618 1593 

sbo 60 96 91 90 90 90 90 

totaal bao en sbo 1833 1850 1741 1713 1705 1708 1683 

verschil t.o.v  t-1 -93 +17 -109 -28 -8 +3 -25 

Tabel 7: Prognose leerlingenaantallen 

*vanaf 1 augustus 2017 is de school ’t Vonder overgegaan naar een nieuwe stichting en zit dus niet meer in 
deze telling. 

 

Bij de personele lasten is met de onderstaande formatie inzet rekening gehouden. 

 

Tabel 8: Prognose formatieve inzet 

 

Het leerlingenaantal van de scholen binnen Op Kop zal de komende jaren nog dalen. De meest recente leer-
lingprognose is bijgevoegd. Deze prognose is eind 2017 vastgesteld en wijkt wat af van de prognose zoals 
die in de jaarrekening staat. Op de korte termijn zijn die verschillen echter marginaal. Op de langere termijn 
gaat het om een verschil van 34 leerlingen, 2%.  
Voor een aantal scholen speelt in de nabije toekomst waarschijnlijk een verandering die invloed zal hebben 
op het totale leerlingenaantal: 
Sbo de Voetelinkschool wordt naar verwachting per augustus 2018 bestuurlijk overgedragen naar het be-
stuur Samenwerkingsscholen. 
Obs Genne zal worden opgeheven per augustus 2019. Dit was bij het opstellen van begroting en prognose 
onzeker en is inmiddels zeker. 
De Woldschool zakt per oktober 2018 vermoedelijk onder de grens van 23 leerlingen en wordt dan opgehe-
ven per augustus 2019. 
De Lepelaar blijft waarschijnlijk langer bestaan dan in de prognose is aangegeven. De school bestaat in ieder 
geval nog in schooljaar 2018/2019 en telt momenteel meer dan 23 leerlingen  

Realisatie 2017 Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021
Bestuur / Management (fte) 13,98 12,76 13,61 13,61 13,61
Personeel primair proces (fte) 112,50 104,35 100,84 98,76 97,64
Ondersteunend Personeel  (fte) 12,85 12,23 10,46 10,46 10,46
Totaal: 139,33 129,34 124,91 122,83 121,71
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9.1.3 Meerjaren kasstroomoverzicht 

 

Door de al eerder genoemde investeringen in ICT en inventaris de komende jaren daalt de stand van de 
liquide middelen de komende jaren.  

 
9.2 Risicomanagement  

 
De belangrijkste risico’s voor Stichting Op Kop hangen samen met de krimp. Vooral in de kernen met kleine 
scholen. De bekostiging daalt daarbij in een iets hoger tempo dan dat de lasten kunnen dalen. Leegstand en 
boventalligheid zijn de eerste gedachten die dan op komen. Het aantal lesniveaus in een klas zal toenemen. 
Leerkrachten zullen aan combinatiegroepen les moeten geven en die groepen gaan meer divers worden als 
er meer groepen aan een leerkracht moeten worden toegewezen.  
Het effect van Passend Onderwijs met meer leerlingen met een leerling-specifiek 
ondersteuningsarrangement, zal hetzelfde complicerende effect voor de leerkrachten hebben. Met 
aanpassing van lesmethodes en versterking van lesgevende kwaliteiten kan hierin voorzien worden. Het 
strategisch beleidsplan met de subtitel “Het wordt anders” geeft aan dat er nog meer verandering aan zit te 
komen.  
Risicomanagement is in een kleine organisatie als Stichting Op Kop geen specifiek beleidsterrein maar is 
geïntegreerd in de algemene bedrijfsvoering. Van tijd tot tijd wordt een algemene risicoanalyse uitgevoerd 
door de controller. Deze doet verslag in de periodieke managementrapportages. De uit de analyse 
voortkomende belangrijkste aandachtspunten worden opgenomen in het beleid waar ze betrekking op 
hebben. In het jaarplan wordt middels een risicoparagraaf aangegeven welke risico’s worden gezien en op 
welke wijze daar mee om wordt gegaan. In het jaarverslag worden op de beleidsterreinen de resultaten 
gemeld en geëvalueerd. Deze systematiek voldoet tot dusver prima. 

Kasstroom Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021
Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
- Resultaat voor financiële baten en lasten 34.364- €                  6.353- €                    27.000- €                  6.493- €                    
- Aanpassingen voor
- - afschrijvingen 284.571 €               320.355 €               299.060 €               301.129 €               
- - mutaties voorzieningen 170.267- €               362.553- €               447.317- €               80.443 €                  
- - overige mutaties EV - €                             - €                             - €                             - €                             
- Veranderingen in vlottende middelen
- - vorderingen 60.357 €                  9.256 €                    4.353 €                    3.920- €                    
- - kortlopende schulden 36.243- €                  28.798- €                  14.377- €                  1.012- €                    
Ontvangen interest 30.000 €                  30.000 €                  25.000 €                  25.000 €                  
Betaalde interest - €                             - €                             - €                             - €                             
Buitengewoon resultaat - €                             - €                             - €                             - €                             
Totaal Kasstroom uit operationele activiteiten 134.054 €               38.093- €                  160.281- €               395.147 €               

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen immateriële vaste activa - €                             - €                             - €                             - €                             
(Des)investeringen materiële vaste activa 769.710- €               483.858- €               441.609- €               370.823- €               
(Des)investeringen financiële vaste activa - €                             - €                             - €                             - €                             
Totaal Kasstroom uit investeringsactiviteiten 769.710- €               483.858- €               441.609- €               370.823- €               

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie langlopende schulden - €                             - €                             - €                             - €                             
Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten - €                             - €                             - €                             - €                             

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen 6.950.253 €            6.314.597 €            5.792.646 €            5.190.756 €            
Mutaties liquide middelen 635.656- €               521.951- €               601.890- €               24.324 €                  
Eindstand liquide middelen 6.314.597 €            5.792.646 €            5.190.756 €            5.215.080 €            
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Als risico’s leiden tot calamiteiten dan beschikt Stichting Op Kop over een ruim weerstandsvermogen om de 
gevolgen op te vangen. Maar waar calamiteiten voorkomen kunnen worden, heeft dat de voorkeur. 



 

 
 
 

Bijlagen 
Jaarverslag 

2017 



 

  

Bijlage A:  Basisgegevens Stichting Op Kop  
 
Brinnr Naam Adres Plaats 

03FU OBS Aremberg Julianastraat 2 Zwartsluis 

09EV OBS De Slinge ’t Slingerland 12 Oldemarkt 
10TB OBS Burg. de Ruiterschool Vijverpark 89 Kuinre 

11TC BS de Lepelaar Julianaweg 78 Scheerwolde 
12MU OBS De Voorpoort Groenestraat 36 Vollenhove 

12XY OBS De Driesprong M. Gerritsweg 5 Eesveen 
13GN OBS De Noorderschool De Wilgen 16 Giethoorn 

13LO OBS Zuiderbasisschool Binnenpad 56 Giethoorn 

13OF OBS School B voor Daltononderwijs Mr. Zigher ter Steghestraat 1 Steenwijk 
13QG OBS De Rolpaal Groenestraat 32 Blokzijl 

13VY OBS Emmaschool W.v. Engenstraat 75 Steenwijk 
13ZM OBS Beatrixschool Middenweg 4 Steenwijk 

14CW OBS Woldschool H. Campweg 1 Steenwijkerwold 

14FP OBS Gen. van den Boschschool Paasloregel 1 Willemsoord 
14IK OBS de Samensprong Gasthuislaan 86 Steenwijk 

18EO OBS De Vogelaar Tureluur 2 Genemuiden 
18LN OBS De Toermalijn Prinsenstraat 22a Hasselt 

18LN OBS Genne (nevenvestiging De 
Toermalijn) 

Glinthuisweg 19 Genne (Hasselt) 

19RN SBO Burg. Voetelinkschool De Vesting 15 Steenwijk 

 
Algemeen 
 
Stichting Op Kop 
 
Bezoekadres: 
Kulturhus De Eendracht 
Eendrachtsplein 1 
8355 DL Giethoorn 
Telefoon: 0521-362520 
Website: www.stichtingopkop.nl  
Twitter: @StichtingOpKop 
 
Postadres: 
Postbus 2225 
8355 ZJ Giethoorn 



 

  

 
Bijlage B:  Samenstelling centrale organen   
 
Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Op Kop in 2017 
Voorzitter mevr. L. Gerner (vanaf 1 februari 2017, daarvoor lid) 
Voorzitter mevr. M.F.J.M. de Kok-Laumans (tot en met 31 januari 2017) 
Vice-voorzitter  de heer S.J.A. Klarenbeek (tot en met 31 januari 2017) 
Leden   de heer R. Krist (tot en met 31 januari 2017) 
   de heer T. Markink 

de heer A. Dul (vanaf 1 februari 2017) 
mevr. M. Norder (vanaf 1 februari 2017) 
de heer K. Vreugdenhil (vanaf 1 februari tot 1 augustus 2017) 
mevr. E. Hafkamp (vanaf 1 augustus 2017) 

 
Management Stichting Op Kop  
Directeur-bestuurder dhr. A.R. Boon  
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad per 31 december 2017 
Voorzitter (extern) mevr. A. Theunissen 
Ambtelijk secretaris mevr. M. Westenbrink 
 
 
Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Op Kop per 31 december 2017 
 

Naam leeftijd functie commissie  benoemd  termijn 

Vergoeding 
exclusief km 
vergoeding 

mevr. L. Gerner 47 voorzitter remuneratie 1-2-2015 1e  €       4.500,00  
de heer T. Markink 54 lid remuneratie  1-2-2015 1e  €       3.000,00  
de heer A. Dul 50 lid Audit 1-2-2017 1e  €       2.750,00  
mevr. M. Norder 34 lid Audit 1-2-2017 1e  €       2.750,00  
mevr. E. Hafkamp 50 vice-voorzitter 

 
1-8-2017 1e  €       1.250,00  

 
 
 
 
 



 

Bijlage C: Doelstellingen uit het strategisch beleidsplan 
2015-2019 
 
Doelstellingen strategie en beleid 2015 t/m 2019 

• Scholen onderscheiden zich van andere scholen in hun omgeving en blijven zich ontwikkelen. 
 Wanneer zijn we succesvol? 

Ø Scholen hebben hun positionering in het schoolplan beschreven.  
Ø Ze hebben ouders/MR en team bij het proces betrokken.  
Ø De acties om tot de gewenste positionering te komen, staan in het 

schooljaarplan beschreven.  
Ø In de communicatie van de school, met name de website, komt de 

positionering duidelijk tot uiting.  
 

• Stichting Op Kop zoekt samenwerking met andere schoolbesturen en streeft naar 
Samenwerkingsscholen in de kleine kernen waarbij het thema “ Ik ben welkom” het  
uitgangspunt is. 
Wanneer zijn we succesvol? 

Ø In de kleine kernen staat één school, namelijk een samenwerkingsschool. 
Ø In die samenwerkingsschool wordt aandacht besteed aan alle 
 geloofsovertuigingen.  
Ø In de schoolplannen wordt dat zichtbaar. Aan elke school is een 
 identiteitscommissie verbonden die bestaat uit ouders en leerkrachten. 

 
• Ontwikkeling van talenten van de personeelsleden van Stichting Op Kop wordt gestimuleerd en 

medewerkers worden op de juiste plek ingezet.   
Wanneer zijn we succesvol? 

Ø Aan de hand van een ‘teamfoto’ brengen de directeuren de talenten van 
 leerkrachten in beeld.  
Ø Uit het school(jaar)plan blijkt welke acties daaruit voortvloeien.  

Ø 25% van de leerkrachten heeft een (gecertificeerde) post-hbo- of 
 masteropleiding met goed gevolg afgelegd. 
 

 
• Leerkrachten denken in mogelijkheden en stimuleren bij leerlingen een onderzoekende en 

innovatieve houding.  
Wanneer zijn we succesvol? 

Ø Onze scholen zijn ondernemende en innovatieve scholen. Dat blijkt uit de 
kernwaarden en de omschrijving daarvan door de afzonderlijke scholen.  

Ø In de beleidsperiode worden de gevolgen van de kernwaarden tweemaal 
geëvalueerd met MR en ouders. 

 
• Leerkrachten hebben een kritische en pro-actieve houding en evalueren continue het 

onderwijsproces om hun eigen handelen centraal te stellen. 
Wanneer zijn we succesvol? 

Ø Minimaal eenmaal per jaar bezoeken leerkrachten de les van een collega. 
De evaluatie van de les gebeurt op basis van een kijkwijzer die door 
iedere school ontwikkeld wordt.  

Ø Uit de schooljaarplannen blijkt dat de collegiale visitaties eenmaal per 
jaar in een themabijeenkomst geëvalueerd worden. 

 
• De overgang naar gepersonaliseerd onderwijs wordt in gang gezet. 

Wanneer zijn we succesvol? 
Ø 40% van de scholen biedt gepersonaliseerd onderwijs aan. Dat blijkt uit 

de concepten die in het schoolplan beschreven zijn. 
 

• Op financieel gebied zijn de keuzes in eerste instantie gericht op het primaire proces. 
Basisformatie, leermiddelen, en scholing van leerkrachten  zijn hierbij de belangrijkste items. 



 

 
 

Wanneer zijn we succesvol? 
Ø Dat blijkt uit de (school)begrotingen. 

 

Bijlage D: Eindresultaten 2016 scholen Stichting Op 
Kop  
 
Eindtoets 2015, 2016 en 2017 Stichting Op Kop 
 
Naam school Brin 2017 

Ruwe score 
2016 

Ruwe score 
2015 

Ruwe score 
OBS Aremberg 
 

03FU 531,3 537,8 539,9 
OBS De Slinge 
 

09EV 533,7 540 544,3 
OBS Burg. de 
Ruiterschool 

10TB 537,3 533,1 533,7 
BS Lepelaar 
 

11TC 542,5 544,8 541,6 
OBS De Voorpoort 
 

12MU 532,2 531,5 534,3 
OBS ’t Vonder 
 

 240 209  
OBS De 
Driesprong 

12XY 204,9 222 Geen groep 
8 

OBS De 
Noorderschool 

13GN 539,7 539,4 538,3 
OBS 
Zuiderbasisschool 

13LO 543,3 532,8 535 
OBS Rolpaal 
 

13QG 217,7 225  
OBS School B 
 

13OF 82,2 531,1 530 
OBS Emmaschool 
 

13VY 75,1 180,2 Route 8  
OBS Beatrixschool 
 

13ZM 531,9 531,9 536,6 
OBS Woldschool 
 

14CW 540,5 534,7 521,6 
OBS Gen. van den 
Boschschool 

14FP 541.1 538,7 539,7 
OBS 
Samensprong 
 

14IK 534,6 159,5 529,4 

OBS De Vogelaar 
 

18EO 69,4 83 527 
OBS De 
Toermalijn 
 

18LN 80,2 73 539,7 

 
 
 
* Sommige scholen hebben in eerdere jaren op een andere wijze hun eindopbrengsten verantwoord. 



 

 
 

 

Bijlage E:  Definities kengetallen jaarverslag 

 
Financieel 

 

Liquiditeit                               Kortlopende vorderingen plus liquide middelen gedeeld door de 
kortlopende schulden 

Solvabiliteit                       Eigen vermogen plus voorzieningen gedeeld door het balanstotaal  

Weerstandsvermogen              Eigen vermogen gedeeld door de totale baten (excl. rentebaten) 

Rentabiliteit                            Exploitatieresultaat ten opzichte van de totale baten (excl.   

rentebaten) 

Kapitalisatiefactor                   Balanstotaal (minus boekwaarde gebouwen) gedeeld door totale 
    baten (incl. rentebaten). Dit kengetal wordt niet meer als vereiste  
    gesteld door het ministerie en wordt daarom niet meer opgenomen. 

 
Verzuim 

Ziekteverzuim  Gemiddelde factor ziekteverlof gedeeld door gemiddelde netto factor 
(zwangerschapsverlof is geen ziekteverlof) 

 

 



 

 
 

 
Bijlage F:  Jaarrekening 2017  



Stg Op Kop Openbaar Primair

Onderwijs

Financieel jaarverslag 2017

1-6-2018
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Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kunnen een aantal kengetallen en ratio's worden berekend

die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2017 2016

Rentabiliteit 3,08% 4,77%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een

instelling elkaar in evenwicht houden.

Current ratio 6,42 5,53

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

Deze verhouding geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde

tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de waarde boven de 1,5 dan

is de organisatie in staat aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.

Solvabiliteit 1 64,5% 64,7%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 85,9% 84,1%

Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is aan

haar lange termijnverplichtingen te voldoen. 25% a 50% wordt als

goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% (solvabiliteit 1) dan is de

organisatie in staat om aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen.

Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde

gehanteerd van 30%.

Weerstandsvermogen 41,52% 39,61%

Eigen vermogen / Totale baten

Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan

voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de

5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 1.755 1.844

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging) 139,33 140,69

Personeelskosten per FTE 73.542 70.599

Pagina 49
41816 Jaarrekening 2017



A.1.1 Balans per 31 december 2017

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 791.162 964.704

Totaal vaste activa 791.162 964.704

1.5 Vorderingen 738.929 746.240

1.7 Liquide middelen 6.950.254 6.226.901

Totaal vlottende activa 7.689.182 6.973.141

Totaal activa 8.480.345 7.937.845

31 december 2017 31 december 2016
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 5.473.200 5.133.577

2.2 Voorzieningen 1.810.365 1.542.845

2.4 Kortlopende schulden 1.196.780 1.261.423

Totaal passiva 8.480.345 7.937.845

31 december 2017 31 december 2016
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2017

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 12.714.874 12.180.866 12.424.137

3.2 Overige overheidsbijdragen 88.802 40.000 94.382

3.5 Overige baten 377.634 147.304 443.248

Totaal baten 13.181.309 12.368.170 12.961.767

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 10.246.406 9.944.821 9.932.661

4.2 Afschrijvingen 287.781 279.778 273.627

4.3 Huisvestingslasten 1.171.264 1.197.904 1.174.714

4.4 Overige lasten 1.090.124 941.213 997.228

Totaal lasten 12.795.575 12.363.716 12.378.230

Saldo baten en lasten 385.734 4.453 583.537

5 Financiële baten en lasten 20.317 40.000 34.800

Netto resultaat 406.051 44.453 618.337
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 385.734 583.537

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 287.781 273.627

- Mutaties voorzieningen 267.519 105.846

- Overige mutaties EV 66.427- -

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 7.312 88.757

- Kortlopende schulden 64.643- 169.043

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 817.276 1.220.810

Ontvangen interest 20.317 34.800

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 837.593 1.255.610

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 114.240- 184.305-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 114.240- 184.305-

Mutatie liquide middelen 723.353 1.071.305

Beginstand liquide middelen 6.226.901 5.155.614

Mutatie liquide middelen 723.353 1.071.305

Eindstand liquide middelen 6.950.254 6.226.919
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen

De activiteiten van Stg Op Kop Openbaar Primair Onderwijs bestaan uit het geven van primair onderwijs.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is vastgesteld dat

de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ

660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.

Voor zover niet anders is vermeld worden activa, voorzieningen en schulden opgenomen tegen de nominale

waarde.

De genoemde bedragen, voorzover niet anders vermeld, zijn opgenomen in hele euro's.

Het kasstroomoverzicht is opgenomen volgens de indirecte methode. De toelichting vloeit voort uit de toelichting

op de afzonderlijke posten in de jaarrekening en is daarom niet apart opgenomen.

Per 1 augustus 2017 is de school 't Vonder (12UW) overgegaan naar een nieuwe stichting, Stichting

Samenlevingsscholen. Per deze datum maakt de school dus geen onderdeel meer uit van Stichting Op Kop. De

boekwaarde van de activa die over is gegaan is om niet verstrekt. Er is een bruidsschat betaald aan de nieuwe

stichting van € 66.427 deze is rechtsreeks in het vermogen gemuteerd.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de

verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van

ingebruikname van het materieel vast actief.

De activeringsgrens is: € 500,-

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

-Inventaris 10% en 5% van de aanschafwaarde

-ICT 25% en 20% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

-Onderwijsleerpakket 13% van de aanschafwaarde

-Overige vaste bedrijfsmiddelen 20% van de aanschafwaarde

Vorderingen

Bij eerste verwerking worden de vorderingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen

de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

De vorderingen worden verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.
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Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. De liquide

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

De Algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en wordt

opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen werkelijke baten en

lasten.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen en

middels het private resultaat over het onderhavige boekjaar.

Voorzieningen

Voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen ter zake van

personeel en soortgelijke verplichtingen. Deze worden opgenomen tegen de berekende contante waarde. Een

voorziening wordt eerst gevormd als voldaan is aan de vereisten terzake van het vormen van voorzieningen.

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een

personeelslid. Op basis van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt tegen

het geldende discontopercentage. Tot op heden worden er nog maar zeer beperkt verlofplanningen gemaakt op

basis van de regeling duurzame inzetbaarheid. De voorziening wordt pas opgenomen als de verplichting

betrouwbaar is te schatten.

De voorziening onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplanning van de komende jaren. De dotatie is op basis

van de planning berekend en gelijkmatig verdeeld over de jaren. Periodiek wordt de planning geactualiseerd.

Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is.

De voorziening jubilea is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is

afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-

uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden

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

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale

waarde.

Pensioenen

Er is één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten aan

pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Per ultimo boekjaar heeft dit pensioenfonds een

dekkingsgraad van 101,5% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de

“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te

betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft geen verplichting tot het

voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige

premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een “verplichting aan de pensioenuitvoerder

benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening

verantwoord.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

Onder baten wordt verstaan de van overheidswege toegekende (normatieve) bijdrage OCW, overige OCW

subsidies en (gemeentelijke) overheidsbijdragen, alsmede de van derden toegekende overige bijdragen. De baten

worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen die hun oorsprong vinden in het

boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2017

Aanschaf-

waarde per 31

december 2016

Afschrijvingen

tot en met 31

december 2016

Boekwaarde

per 31

december

2016

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Afschrijvingen

desinvesteringen

Aanschaf-

waarde per 31

december

2017

Afschrijvingen

tot en met 31

december 2017

Boekwaarde per

31 december

2017

1.2.2 Inventaris en

apparatuur 4.322.233 3.655.175- 667.058 53.686 116.591- 177.474- 101.308 4.259.328 3.731.340- 527.987

1.2.3 Overige vaste

bedrijfs-

middelen 2.541.184 2.243.539- 297.646 60.554 112.969- 86.790- 104.735 2.488.769 2.225.594- 263.175

Materiële

vaste activa 6.863.417 5.898.713- 964.704 114.240 229.560- 264.264- 206.043 6.748.097 5.956.935- 791.162

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten Meubilair, Technisch inventaris en ICT middelen.

Onder overige vaste bedrijfsmiddelen vallen investeringen in onderwijsleerpakket en overige investeringen.

De desinvesteringen hangen samen met de afsplitsing van 't Vonder. De overdracht van de materiële vaste activa is om niet en is

daarom geheel afgeboekt.
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1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 19.042 4.835

1.5.2 Vorderingen OCW 595.339 609.500

De vordering OCW heeft betrekking op de overlopende posten vanuit de personele lumpsum, impulsgebieden

en personeels- en arbeidsmarktbeleid.

1.5.6 Overige overheden 11.846 24.820

1.5.7 Overige vorderingen 15.900 -

Overige overlopende activa 64.329 76.902

Vervangingsfonds 21.964 29.520

Kruisposten 10.507 664

1.5.8 Overlopende activa 96.800 107.086

Totaal Vorderingen 738.927 746.241

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 51 241

1.7.2 Banken 6.950.202 6.226.660

6.950.254 6.226.901

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde

per 31

december

2016

Bestemming

resultaat

Overige

mutaties

Boekwaarde per

31 december

2017

2.1.1 Algemene reserve 5.114.993 408.134 66.427- 5.456.700

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 18.583 2.084- - 16.500

5.133.577 406.050 66.427- 5.473.200

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit resultaten uit voorgaande jaren vanuit de private geldstromen.

De overige mutaties betreft het verstrekken van een bruidsschat aan Stichting Samenlevingsscholen. Hier

is een school van Stichting Op Kop ondergebracht.

Mutaties 2017

31 december 2017 31 december 2016

31 december 2017 31 december 2016
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2017

Boekwaarde

per 31

december 2016 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde

per 31

december 2017

Kortlopende deel

< 1 jaar

Langlopende

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 137.085 20.341 20.910- - 136.516 7.724 128.792

Jubilea 137.085 20.341 20.910- - 136.516 7.724 128.792

2.2.3 Overige

voorzieningen

1.405.760 368.000 99.912- - 1.673.849 170.183 1.503.666

Onderhoud 1.405.760 368.000 99.912- - 1.673.849 170.183 1.503.666

1.542.845 388.341 120.822- - 1.810.365 177.907 1.632.458

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 164.366 199.240

2.4.7.1 Loonheffing 338.048 358.786

2.4.7.2 Omzetbelasting 1.569 1.563

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 47.399 53.064

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 387.016 413.413

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 114.559 99.374

2.4.9 Overige kortlopende schulden 40.661 17.093

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt 28.270 28.945

2.4.10.5 Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 299.342 300.318

2.4.10.8 Overlopende passiva algemeen 48.618 69.805

2.4.10.8 Overlopende passiva mbt subsidie Gemeente 88.088 116.530

2.4.10.8 Overlopende passiva mbt subsidie overig 25.859 16.704

2.4.10 Totaal overlopende passiva 490.177 532.302

Totaal kortlopende schulden 1.196.780 1.261.423

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2017 31 december 2016
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2.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Onderwijsbureau

Er is een contract met Onderwijsbureau Meppel. Dit contract wordt periodiek verlengd.

Huurovereenkomst

Schoonmaak

Reproductiekosten

Fiscale eenheid Stichting Op Kop en Stichting Kinderopvang Op Kop voor de omzetbelasting

Energiekosten

Aankoop meubilair

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde posten

of het resultaat.

Per 1 januari 2017 is er een contract met Fenor Energie afgesloten. Deze heeft een looptijd van 36 maanden tot aan 31

december 2019. Het bedrag voor energie in het kader van dit contract bedroeg in 2017 € 196.000, incl. BTW.

Eind 2017 heeft de gunning plaatsgevonden aan EromesMarko voor de aankoop van meubilair voor € 75.000, exclusief BTW.

Dit betreft een huurovereenkomst voor kantoorruimte in de multifunctionele accommodatie "Kulturhus De Eendracht" te

Giethoorn. Hierin is het stafbureau van Stichting Op Kop gehuisvest. Hiervoor is een huurverplichting aangegaan voor de

periode van 3 jaar, ingaande op 1 februari 2012 en lopend tot en met 31 januari 2015. Hierna wordt de overeenkomst steeds

stilzwijgend met één jaar verlengd. Het contract kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een

opzegtermijn van minimaal zes maanden. Het huurbedrag voor 2017 bedroeg € 24.505 incl. BTW.

Op 5 april 2012 is een contract afgesloten met GOM Schoonhouden BV voor het schoonmaken en glasbewassing van de

scholen. Het contract is ingegaan op 1 januari 2012 voor de duur van 1 jaar, waarna het contract steeds met één jaar kan

worden verlengd. Opzeggen van de overeenkomst is door beide partijen mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van

minimaal zes maanden. Het bedrag voor schoonmaak in het kader van dit contract bedroeg in 2017 € 278.730 incl. BTW.

Per 1 januari 2018 is er een contract met Kyocera afgesloten. Deze heeft een looptijd van 60 maanden tot aan 1 januari 2023.

Het bedrag voor reproductie in het kader van dit contract zal naar verwachting € 40.000 per jaar bedragen.

Stichting Op Kop vormt samen met Stichting Kinderopvang Op Kop een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. De stichting is

mede verantwoordelijk voor het voldoen van de omzetbelasting voor de fiscale eenheid als geheel.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2017

Subsidie voor studieverlof 41.116 41.116

41.116 41.116

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag

Ontvangen

t/m

Lasten

t/m

Stand

begin

Ontvangen

in

Lasten

in
Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2016 2016 2017 2017 2017 31-12-17

N.v.t. - - - - - - -

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag Ontvangen

t/m

Lasten

t/m

Stand

begin

Ontvangen

in

Lasten

in

Stand

ultimo

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2016 2016 2017 2017 2017 2017

N.v.t. - - - - - - -

Geheel uitgevoerd

en afgerond

Nog niet geheel

afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de

subsidiebeschikking:

X
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 11.507.225 11.243.998 11.363.601

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 536.857 368.863 400.330

Totaal rijksbijdragen via OCW 12.044.081 11.612.862 11.763.931

3.1.4 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 670.792 568.004 660.206

Totaal rijksbijdragen 12.714.874 12.180.866 12.424.137

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 68.571 30.000 66.084

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 20.231 10.000 28.297

88.802 40.000 94.382

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

3.5.1 Verhuur 38.727 40.000 44.842

3.5.2 Detachering personeel 68.455 32.324 93.452

3.5.5 Ouderbijdragen 73.967 72.380 81.513

3.5.6 Overig 196.485 2.600 223.442

377.634 147.304 443.248

4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 7.161.145 7.183.445 7.241.400

4.1.1.2 Sociale lasten 1.557.203 1.562.052 1.630.344

4.1.1.3 Pensioenlasten 1.014.826 1.017.986 850.709

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 9.733.174 9.763.483 9.722.453

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 20.341 22.000 25.584-

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 399.534 263.818 283.390

4.1.2.3 Overig 212.769 198.745 230.110

4.1.2.4 Scholing/opleiding 168.416 192.628 157.079

4.1.2 Overige personele lasten 801.060 677.191 644.995

4.1.3 Af: Uitkeringen 287.828- 495.852- 434.787-

10.246.406 9.944.821 9.932.661

Realisatie Realisatie

2017 2016

139 141Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 177.474 201.104 176.707

4.2.2.3 Overige materiële vaste activa 12.006 - 14.084

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 74.785 78.674 82.835

264.264 279.778 273.627

Boekresultaat desinvesteringen 23.517 -

287.781 279.778 273.627

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.3.1 Huur 24.506 57.500 19.029

4.3.3 Onderhoud 104.931 126.904 117.831

4.3.4 Water en energie 180.129 238.000 224.226

4.3.5 Schoonmaakkosten 330.994 311.000 318.618

4.3.6 Heffingen 20.167 16.000 14.702

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 368.000 344.000 343.999

4.3.8 Overige huisvestingslasten 142.538 104.500 136.308

1.171.264 1.197.904 1.174.714

4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 533.877 503.562 516.239

4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 13.770 10.000 14.836

4.4.2.2 Leermiddelen 283.645 254.694 219.048

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 297.415 264.694 233.884

4.4.4 Overig 258.832 172.957 247.105

1.090.124 941.213 997.228

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 12.451 12.302

4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten - 3.933

4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst 1.150 -

Accountantslasten 13.601 16.235

Flynth Audit heeft voor de controle van de jaarrekening een mantelcontract afgesloten met

Onderwijsbureau Meppel. Als gevolg hiervan factureert Flynth Audit aan Onderwijsbureau Meppel

en niet rechtstreeks aan de afzonderlijke schoolbesturen, welke bij Onderwijsbureau Meppel zijn

aangesloten. Onderwijsbureau Meppel brengt voor haar totale dienstverlening aan de afzonderlijke

schoolbesturen een all-in vergoeding in rekening. Hierin zijn de kosten voor de controle van de

jaarrekening opgenomen. Het bedrag dat in de jaarrekening is toegelicht aangaande de controle

van de jaarrekening is gebaseerd op een interne calculatie van het totale budget van Flynth Audit,

welke gebaseerd is op de omvang van het schoolbestuur ten opzichte van het totaal.

5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

5.1 Rentebaten 20.317 40.000 34.800

20.317 40.000 34.800
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A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische

vorm Statutaire zetel

Code

activiteit

Eigen vermogen

31 december

2017

Exploitatie-

saldo 2017 Omzet 2017

Verklaring

art.2:403

BW ja/nee

Consoli-

datie

ja/nee

Deelne-

mingsper-

centage

Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Gemeente Steenwijkerland 4 102.382€ 26.080€ 328.427€ Nee Nee 100%

Gezien het geringe aandeel van het balanstotaal van Stichting Kinderopvang Op Kop in het geconsoliderde balanstotaal is er geen consolidatieplicht.

Samenwerkingsverband PO 2203 Hoogeveen-Steenwijk-Meppel Stichting Gemeente Hoogeveen 4

Samenwerkingsverband 2305 PO Stichting Gemeente Zwolle 4

Stichting Samenlevingsscholen Stichting Gemeente Steenwijkerland 4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen mét dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

vanaf de 13e maand van de functievervulling (bedragen in €)

Naam A.R. Boon J.C.M. Weterings

Functiegegevens Directeur-

bestuurder

Directeur-

bestuurder

Aanvang en einde functievervulling 2017 1/1-31/12

Omvang dienstverband in FTE 0,9

Gewezen topfunctionaris j/n n

(Fictieve) dienstbetrekking j/n j

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 74.549

Beloningen betaalbaar op termijn 12.032

Subtotaal 86.581

Individueel toepasselijk

bezoldigingsmaximum 116.100

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.

Totaal bezoldiging 86.581

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling 2016 18/9-31/12 1/1-30/9

Omvang dienstverband 2016 in FTE 0,9 1,037

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 20.240 66.462

Beloningen betaalbaar op termijn 2.998 8.552

Totaal bezoldiging 2016 23.238 75.014

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling C van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2017 een bezoldigingsmaximum van € 129.000.

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de Regeling

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stg Op Kop Openbaar Primair Onderwijs van toepassing is.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)

Naam M.F.J.M. de Kok-

Laumans

L. Gerner-Fransen L. Gerner-

Fransen

S.J.A. Klarenbeek E. Hafkamp R. Krist A.B.M. Markink A. Dul M.A. Norder K. Vreugdenhil

Functiegegevens

Voorzitter Voorzitter Lid Vice-voorzitter Vice-voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling 2017 1/1-31/1 1/2-31/12 1/1-31/1 1/1-31/1 1/8-31/12 1/1-31/1 1/1-31/12 1/2-31/12 1/2-31/12 1/2-1/8

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 435 4.156 377 0 1.256 250 3.046 2.762 2.778 1.544

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotaal 435 4.156 377 0 1.256 250 3.046 2.762 2.778 1.544

Individueel toepasselijk

bezoldigingsmaximum 1.643 17.707 1.096 1.096 5.407 1.096 12.900 11.804 11.804 6.432

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging 435 4.156 377 0 1.256 250 3.046 2.762 2.778 1.544

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling 2016 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 4.688 3.125 3.125 3.125 6.250

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0

Totaal bezoldiging 2016 4.688 3.125 3.125 3.125 6.250

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

408.134€ wordt toegevoegd aan de algemene reserve

2.084-€ wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Directeur:

- A. R. Boon

Toezichthouder:

- L. Gerner-Fransen

- A.B.M. Markink

- A. Dul

- M.A. Norder

- E. Hafkamp
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 41816

Naam instelling Stg Op Kop Openbaar Primair Onderwijs

KvK-nummer 08178256

Statutaire zetel Gemeente Steenwijkerland

Adres Eendrachtsplein 1

Postadres Postbus 2225

Postcode 8355 ZJ

Plaats Giethoorn

Telefoon 0521-362520

E-mailadres info@stichtingopkop.nl

Website www.stichtingopkop.nl

Contactpersoon A.R. Boon

Telefoon 0521-362520

E-mailadres info@stichtingopkop.nl

BRIN-nummers 03FU OBS Aremberg

09EV OBS De Slinge

10TB OBS Burg. De Ruiterschool

11TC OSB De Lepelaar

12MU OBS De Voorpoort

12XY OSB De Driesprong

13GN OBS De Noorderbasisschool

13LO OBS Zuiderbasisschool

13OF OBS School B voor Daltononderwijs

13QG OBS De Rolpaal

13VY OBS Emmaschool

13ZM OBS Beatrixschool

14CW OBS Woldschool

14FP OBS Gen. van den Boschschool

14IK OBS De Samensprong

18EO OBS De Vogelaar

18LN OBS De Toermalijn

19RN SBO Burg. Voetelinkschool
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Overige gegevens

Controleverklaring
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