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Voorwoord

In het jaar 2017 heeft de Stichting Escaldascholen weer een aantal interessante ontwikkelingen
doorgemaakt. Het overleg met de vakbonden over een sociaal plan is afgebroken, de financiële
positie is enorm verbeterd tot zeer goed, de kwaliteit van het geleverde onderwijs is goed, het
personeel is zeer betrokken bij de scholen en hun leerlingen en het leerlingenaantal lijkt te
stabiliseren. Kortom, het gaat goed met de Stichting.
En……een aantal risicovolle ontwikkelingen is ook te melden:
* het lerarentekort laat zich al goed voelen bij het zoeken naar invallers,
* de werkdruk voor de leraren en directies is erg hoog (zowel landelijk bekend en als conclusie te
lezen uit het DUO Onderwijsonderzoek uit 2017)
* de trek vanuit het West Zeeuws Vlaamse gebied van kinderen naar Vlaanderen is nog steeds
relatief groot.
* onze leeftijdsopbouw van de medewerkers vertoont nog steeds een te groot contingent
medewerkers die ouder zijn dan 52 jaar. (Dit is een risico in financiële zin omdat de inkomsten vanuit
het ministerie- via de lumpsum- geen indexering inhoud van lonen en premies van medewerkers
boven de 52 jaar oud)
De Stichting Escaldascholen heeft een goed jaar achter de rug en de toekomst vraagt een flexibele
instelling van de organisatie en haar medewerkers om nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en
school organisatorisch goed vorm te geven. Een flexibiliteit die we hebben en al hebben laten zien in
de afgelopen 10 jaar.
Daarvoor ook onze grote dank naar alle medewerkers en betrokkenen bij de Stichting voor hun inzet
en kwaliteit van het werk en de betrokkenheid waarmee het werk wordt gedaan!

A.R. de Jong
Directeur – Bestuurder
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Voorwoord Raad van Toezicht

Doelstelling van Stichting Escaldascholen is het aanbieden van duurzaam primair onderwijs in West
Zeeuws-Vlaanderen. Deze formele doelstelling zien wij graag vertaald in onderwijs dat aansluit bij
ieders talent, leerstijl, bagage en achtergrond en in het te maken beleid voor de toekomst. Begin
2016 werd hieraan nog invulling gegeven met een zestal basisscholen verspreid over het leergebied,
te weten in Sluis, Oostburg, Breskens, IJzendijke, Aardenburg, Cadzand/Zuidzande (de “Kustschool”,
opgericht in 2016). Sinds enkele jaren is in alle geledingen wel doorgedrongen dat deze spreiding niet
te handhaven is. Het samenvoegen en opheffen van scholen is helaas onontkoombaar en een
voorwaarde om ook op termijn aan de kwalitatieve doelstellingen te kunnen voldoen. Daarom heeft
in 2017 in goed overleg met Scoba een samenvoeging van de twee basisscholen in Sluis en de twee
basisscholen in Schoondijke plaatsgevonden. Hierdoor is in Sluis ‘de nieuwe van Daleschool”
ontstaan, een locatie van Escaldascholen, en is in Schoondijke een locatie van Scoba blijven bestaan.
In 2018 zal de laatste groep met leerlingen in Aardenburg de school verlaten, waarna de school
opgeheven wordt. Hierdoor zullen er in de gemeente Sluis slechts twee kernen overblijven waar nog
twee scholen (een Escaldaschool en een school van Scoba) zijn, in Oostburg en IJzendijke.
De in 2016 opgerichte “Kustschool” beleefde in 2017 het eerste jaar met ruimere openingstijden in
de zomervakantie, tot tevredenheid van ouders, leerlingen en leerkrachten. In 2018 zal dit nog
verder vorm krijgen.
De noodzakelijke reorganisaties bieden ook kansen. In navolging van de noodzakelijke te nemen
acties in het Voortgezet Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen willen de gezamenlijke
onderwijsinstellingen voor Primair Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen noodzakelijke te nemen acties
voor zijn door nu al actief te werken aan een duurzaam samenwerkingsplan voor de toekomst, het
“Kindgebiedsplan”.
Voor de komende jaren is er voldoende financiële ruimte, waardoor Escaldascholen opnieuw kan
investeren in de kwaliteit van de medewerkers, het aanpakken van problemen rondom werkdruk en
daarmee van het onderwijs. Dit geeft de Raad van Toezicht alle vertrouwen in een duurzame
toekomst.

L.J. D’Hoore
Voorzitter
Oostburg, juni 2018
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Inleiding
Het jaarverslag, wat voor u ligt, bevat een aantal hoofdstukken. Daarvoor zijn door het Ministerie
van Onderwijs richtlijnen uitgegeven waaraan ook wij ons houden. Wij willen het jaarverslag zo
beknopt mogelijk houden. Wij verwijzen graag naar onze website: www.Escaldascholen.nl indien u
nog verdere informatie behoeft.

In principe valt het jaarverslag in 2 delen uiteen:
Het bestuurlijk jaarverslag van de Stichting: een beschrijving van de ontwikkelingen als totale
organisatie van de onder de Stichting vallende scholen;
De jaarrekening van de Stichting: waarmee verantwoording wordt afgelegd over de doelmatigheid
maar vooral rechtmatigheid van de uitgaven.
Op onze website kunt u een samenvatting vinden van de jaarrekening. Deze samenvatting is vooral
bedoeld voor de lezer die wel interesse heeft in de ontwikkelingen bij de Stichting en minder
behoefte heeft aan een volledig cijfermatig gedetailleerd overzicht op schoolniveau.

Het jaarverslag bestaat uit de volgende hoofdstukken:
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Het bestuurlijk jaarverslag
algemeen
De Stichting heeft het goed gedaan in 2017. We kunnen zelfs constateren dat het financieel gezien,
erg goed gaat met de Stichting.
Vanaf 2010 hebben we geconstateerd dat we teveel kosten maakten voor het personeel in
verhouding tot het aantal personeelsleden. Daarnaast was er een terugloop van het leerlingenaantal.
Onderzoek van de PO-Raad (uitgevoerd door adviesbureau Leeuwendaal) toonde aan dat de
leeftijdsopbouw van het personeel niet evenwichtig was. Anders gezegd, wij krijgen de kosten van
ons personeel niet voor 100% vergoed door het Ministerie van Onderwijs omdat iedere leerkracht
boven de 52 jaar niet meer meegaat in de indexering waarop de GGL wordt berekend. Dit levert een
tekort op van € 240.000,00 in 2016. Een andere factor in de bekostiging die negatief uitwerkte is
zoals gezegd de terugloop in het leerlingenaantal. Vanaf 2010 betrof dat ongeveer 3 a 4 % per jaar.
De terugloop van het leerlingenaantal in 2017 bedroeg ongeveer 8 leerlingen. Dat lijkt mee te vallen
gelet op de terugloop van het leerlingenaantal in 2016 (43 leerlingen).
Het ziet ernaar uit dat de krimp van het leerlingenaantal afneemt. Toch is er nog sprake van het
volgende:
1 Terugloop van het aantal geborenen in de woonkernen waar wij scholen hebben.
2 De aangekondigde sluiting van de Prinses Ireneschool (2017) in Schoondijke en de Vorsterman van
Oyenschool (2018) in Aardenburg heeft geleid tot minder aanmeldingen.
Dit zijn ontwikkelingen die de financiële positie van de Stichting nadelig beïnvloeden. Deze nadelen
hebben echter niet geleid en leiden op dit moment niet tot minder goed onderwijs. En dat zien wij als
onze hoofdtaak: het verzorgen van goed onderwijs voor alle kinderen van onze scholen.
Maar deze hoofdtaak heeft wel zijn grenzen. In 2016 zijn we gestart met het voeren van Decentraal
Georganiseerd Overleg wat heeft geleid tot een Sociaal Plan waar zowel het bestuur als de
vakbonden volledig achter staan.
Dit Sociaal Plan is nodig omdat we berekend hebben dat we in 2018-2019 19,55 Fte minder nodig
hebben.(Meerjarenbegroting 2016-2021). In 2017 constateren we dat er nog 11,80 Fte reductie
noodzakelijk is. Het verschil tussen 19,55 en 11,8 fte is 7,75 fte wat reeds aan werkelijke reductie is
gerealiseerd.
Ondanks bovengenoemde ontwikkelingen die financieel negatief te noemen zijn en de teruggang van
de werkgelegenheid, hebben we ook nog meer positieve ontwikkelingen en resultaten te melden,
naast de kwaliteit van het onderwijs:
+ de betrokkenheid van onze leerkrachten en de werkinzet zijn ook in 2017 gebleven;
bij een aantal van onze scholen verlopen de ontwikkelingen op schoolniveau heel erg goed: het
samen met ouders (o.a. leden van de medezeggenschapsraad) zoeken naar het gewenste
onderwijs/schoolconcept;
+ alle scholen scoren voldoende en goed op de inspectierapporten en hebben daarmee een
basisarrangement gekregen;
+ iedere school is hard bezig geweest met het pedagogisch klimaat tot tevredenheid van in ieder
geval de leerkrachten. In het kalenderjaar 2017 hebben we geen onderzoek naar oudertevredenheid
gehouden. Dat zullen we in 2018 wel doen;
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+ het kwaliteitssysteem van de Stichting heeft weer goed gefunctioneerd (van alle scholen zijn alle
leerlingen in kaart gebracht met betrekking tot de leerprestaties, conclusies worden getrokken op
leerling niveau, schoolniveau en bestuursniveau!);
+ het ziekteverzuim is lager dan het landelijk gemiddelde (* 4,9% tot en met het derde kwartaal) en
het kortdurend verzuim is zelfs heel erg laag (* 0,2% tot en met het derde kwartaal); en
+ we zijn in 2017 ruim binnen onze begroting gebleven ;
En op bovengenoemde positieve ontwikkelingen en resultaten zijn we als Stichting Escaldascholen
heel erg trots!
De genoemde resultaten hebben we bereikt met de leerkrachten, onderwijsondersteuners en
directies van 7 scholen. We zijn als volgt georganiseerd:
Onze organisatie
De Stichting bestaat uit de volgende scholen:
OBS Vorsterman van Oyen (directie: Jos Dieleman)
Basisschool De Nieuwe van Dale (directie: Wim Dieleman)
OBS De Schuttershoek (directie: Wim Dieleman)
OBS De Berenburcht (directie: Jos Dieleman)
OBS Europaschool (Kustschool, directie: Kees Moelker)
OBS ’t Tij (Kustschool, directie: Kees Moelker)
OBS Breskens (directie: Els de Meester)
Daarnaast bestaat de Stichting uit een kwaliteitsgroep van Interne Begeleiders,
medezeggenschapsraden per school en voor alle scholen (gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad onder voorzitterschap van mevr. Ir. H. Vermue - Roelofs), Raad van Toezicht
(onder voorzitterschap van mevr. Ir. L. D’Hoore) en het bestuur. Ook hebben de scholen
activiteitencommissies en soms ook gebruikersgroepen bestaande uit ouders.
Het zal duidelijk zijn dat de schoolteams aan het werk zijn met de leerlingen. Bij een drietal scholen
is in 2017 ook gewerkt met een projectorganisatie naast de gewone schoolorganisatie. Onder
leiding/coördinatie van een RPCZ medewerker is gewerkt aan de samenvoeging van de school met de
andere school van het dorp/stad (Schoondijke en Sluis).
Ook de Kustschool kent naast de reguliere schoolorganisatie een projectorganisatie waarmee de
verandering en ontwikkeling van de Kustschool geregeld wordt. Met externe ondersteuning door een
RPCZ medewerker.
De kwaliteit en behaalde opbrengsten van onze scholen:
De kwaliteit van de scholen is goed. Daarover is in het algemeen gedeelte reeds geschreven. Een
aantal scholen gebruikt voor de eindtoets de CITO eindtoets. Een ander aantal gebruikt de IEP. We
hebben onderzocht in welke mate wij onze adviezen hebben aangepast omdat er hoger gescoord is
door leerlingen dan voorspelt en/of verwacht.
Daarmee werd ook duidelijk of een leerling hoger heeft gescoord op de eindtoets. Dit is ook in 2017
vrijwel niet voorgekomen. Wel hebben enkele leerlingen lager gescoord dan verwacht, op basis van
het leerlingvolgsysteem. Dit heeft echter niet geleid tot een aanpassing van het advies.
Doorstroming VO; scores van de eindtoetsen (zie Vensters PO).
Onze leerlingen zijn naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs doorgestroomd:
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Uitstroom Escalda schooljaar 2016-2017
Aantal schoolverlaters groep 8: 91
België:

1

Ontheffing:

1

Praktijkonderwijs:

2

VMBO +LWOO

1

VMBO-B/K:

9

VMBO-K:

11

VMBO-T:

3

VMBO-T/HAVO

21

HAVO:

10

HAVO/VWO:

20

VWO:
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Ondernomen activiteiten (bestuurlijk niveau)
Sociaal Plan
Het opgestarte sociaal plan (2015-2017) is gestopt aangezien de hoofdbesturen van de vakbonden
hebben besloten (CNV/AOB) om het afspiegelingsbeginsel niet toe te staan. Dat was voor de
Stichting een van de hoofdredenen om een sociaal plan uit te voeren. Gelet op de scheve
leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand zal dat niet vreemd overkomen.
Wel hebben we gebruik laten maken van de voorziening die we in 2015 hebben gevormd om
personeel te stimuleren op eigen initiatief de Stichting te verlaten.
Onderwijsgebiedsplan in de Gemeente Sluis
In 2017 hebben we het voorzieningenplan (nu: kindvoorzieningenplan) verder vorm gegeven en
overeenstemming bereikt. Met name naar de samenwerking tussen de schoolbesturen en de
besturen van de kinderopvang. De gemeenteraad heeft haar toestemming in 2018 gegeven aan het
plan.
Passend Onderwijs
Het bestuur participeert in het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Zeeuws Vlaanderen. Ook in 2017 hebben we leerlingen opgenomen met ondersteuningsvragen. Ook
hebben we te maken gehad met ouders die onze adviezen/verwijzingen naar het Speciaal Onderwijs
niet hebben opgevolgd maar naar scholen zijn gegaan van het andere bestuur. We krijgen dan terug
dat ook daar problemen ontstaan en vervolgens een verwijzing wel wordt geaccepteerd. School heeft
een schoolplicht en ouders mogen shoppen. In feite is het goed dat ouders het besluit nemen.
Echter, we hebben het idee dat daarmee de zorg voor het kind door de zorgplicht extra wordt
bemoeilijkt.
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Samenwerkende schoolbesturen
In 2017 zijn er stappen gemaakt om tot een vorm van samenwerking te komen tussen de
schoolbesturen in het primair onderwijs in Zeeuws Vlaanderen. Natuurlijk werkten we al samen in
een administratief centrum (SCOBA, het Zwin en de Stichting Escaldascholen) en met het plan Kind
Voorzieningen, Zeeuws Vlaams breed. We hebben een extern adviseur ingehuurd om met ons
verdere samenwerking te verkennen. Het begin is gemaakt. In 2018 is daar meer over te melden.
De Gemeente en de plaatselijke politiek
Als Stichting sta je niet alleen in het maatschappelijke krachtenveld. Met name de gemeenteraad en
het college zijn belanghebbenden. Modern gezegd: zij zijn stakeholders van de Stichting.
Het openbaar onderwijs heeft wettelijk gezien een bijzondere relatie met de gemeente. Bijvoorbeeld
naar de instandhouding van een genoegzaam aantal openbare scholen. Dat is al sinds 1923 zo. De
Stichting Escaldascholen heeft door de ontvlechting deze verantwoordelijkheid niet zonder meer
overgenomen. Daarin voorziet de wetgeving niet. In die zin dat de gemeente de
verantwoordelijkheid niet kan delegeren.
Daarom dienen zij ook in te stemmen met het voornemen om openbare scholen te sluiten. Dat heeft
in 2017 niet plaatsgevonden.
Code Goed Bestuur
Ook in 2017 hebben we de code Goed Bestuur, gevolgd. De organisatie is wat dat betreft niet
veranderd. We werken nog steeds met een Raad van Toezicht en met een directeur bestuurder. De
aanwijzingen van de code volgen we precies.
Wezenskenmerken voor het openbaar onderwijs.
Hiervoor verwijzen we naar onze website waarop te lezen valt hoe wij ons presenteren als openbaar
onderwijs.

Klachtenafhandeling
Voor de wijze waarop klachten bij ons worden behandeld verwijzen we naar de schoolgidsen en
website van de Stichting. In 2017 zijn er bij de klachtencommissies (regionaal en landelijk) geen
klachten binnengekomen die hebben geleid tot interventies. Bij de directeur- bestuurder is melding
gemaakt van 1 ontevreden ouderechtpaar.
Personeelsbeleid: beleving van het werk
In het jaar 2017 hebben we doormiddel van een onderzoek aan de leerkrachten gevraagd hoe zij hun
werk beleven. Een aantal bevindingen zijn direct te noemen: de medewerkers zijn blij met hun werk.
Ze doen het met grote betrokkenheid en werken graag bij de Stichting Escaldascholen. En…. de
werkdruk vinden de medewerkers veel te groot. Daar zou absoluut aan gewerkt dienen te worden.
Ook het mee kunnen beslissen wat er gebeurd op school zou groter mogen zijn.
Conclusies: de werkdruk gaan we aanpakken (voorjaar 2018 in samenwerking met adviseurs van het
Vervangingsfonds en HRM Driessen), het is besproken met het MT en de Raad van Toezicht. Vanuit
de Stichting zelf wordt gedacht aan het inzetten van meer onderwijs - assistenten . Het ministerie zou
in 2018 ook komen met een gerichte aanpak.

9
Formatie 2017-2018 en voornemen
Het zal duidelijk zijn dat wij wat de reguliere inkomsten betreft van het Rijk we boven onze formatie
leven. Ouderwets gezegd we hebben boventalligheid. Echter, we hebben een bijzondere bekostiging
gekregen van het ministerie in december om juist deze boventalligheid goed aan te kunnen pakken.
Deze bijzondere bekostiging kwam in de plaats van de misgelopen fusiecompensatie. Na 2 jaar
overleg heeft de toenmalige staatssecretaris besloten om een groot deel van dat geld toch toe te
kennen aan de Stichting. Hierdoor was en is de mogelijkheid ontstaan om de boventalligheid
langzaam in 2 a 3 jaar af te bouwen. Gelet op de organisatie van de groepen in de scholen met name
de verdeling van de leerlingen, de gehanteerde voet van IB-werk en de minimale hoeveelheid
leerkrachten over de groepen zijn de boventallige medewerkers ook hard nodig. We zien de
investering in de boventalligheid daarmee als een kwaliteitsimpuls.
Voortgang ontwikkeling scholen
De scholen zijn ieder op zijn of haar wijze bezig zich verder te ontwikkelen. Daarbij zijn de directies
en de schoolteams zich aan het oriënteren op het schoolconcept. Dat heeft bij een aantal scholen
nog niet geleid tot een vaste keuze. Wel worden Chromebooks ingevoerd op een aantal scholen ter
verrijking van het didactisch proces.
Staking leerkrachten
De Stichting onderkent de noodzaak van stakingen. Te lang zijn leerkrachten en overige medewerkers
achtergesteld bij andere werknemers in de publieke sector. Het beroep is daarmee onaantrekkelijk
geworden: het is zeker mentaal gezien een heel zwaar en onderschat beroep. Zowel de
maatschappelijke waardering als de salariëring is onder de maat.
Daarom steunt de Stichting de staking ook. Incidentele stakingen worden normaal doorbetaald. Bij
structurele en langdurige stakingen zal de stakingskas van de vakbonden aangesproken dienen te
worden.
Komende jaren.
Zoals het er nu in 2017, welteverstaan, uitziet hebben we voorlopig nog wel een overschrijding van
een aantal leerkrachten boven de begroting nodig. Vooral ook omdat teruggang in het
leerlingenaantal niet direct leidt tot een verkleining van het aantal leerkrachten. Op termijn zal dat
wel gebeuren. Dat is een financieel risico. De jaarrekening 2017 en de begroting 2018 laten zien dat
we risico’s in beeld hebben en dat we daarop anticiperen. Tegelijkertijd houden we rekening met een
kwalitatief gezonde organisatie (verhouding aantal leerlingen op leerkrachten, geen
combinatiegroepen bestaande uit 3 klassen. In ieder geval niet structureel). In het schooljaar 20182019, zullen we ons bezinnen op andere groepsorganisaties en vormen van heterogene groepen.
Slotwoord.
Met de Stichting gaat het kwalitatief en financieel goed. Dat is een mooie constatering. De toekomst
ligt vooral in het feit of en zo ja wanneer de schoolbesturen in Zeeuws Vlaanderen integraal gaan
samenwerken. In 2018 zullen we daar zeker verder aan gaan werken.
Voor nu dank ik alle mensen die hebben bijgedragen aan de kwaliteit van de Stichting en haar
onderwijs. We zijn er voor de kinderen en hun ouders. We zijn er ook voor de medewerkers die het
waar maken in hun omgang met de kinderen en ouders.
A.R. de Jong
Directeur – Bestuurder.
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Financiële paragraaf

In het jaar 2017 zijn weer verdere stappen gemaakt om tot een kleiner scholenbestand te komen.
Daarvoor zijn eenmalig extra middelen ontvangen vanuit het Rijk. Dit heeft een behoorlijke impact
op de cijfers in 2017. Daarnaast is medio 2017 het Sociaal Plan gestopt.
Stichting Escaldascholen heeft voor 2017 een tekort begroot van -/- € 75.941, terwijl er een
exploitatie overschot gerealiseerd is van € 1.859.786. Dit is een positieve afwijking van € 1.935.727.

Zoals hierboven is aangegeven is het scholenbestand per 1 augustus 2017 met twee scholen
ingekrompen. Voor de samenvoegingen van Prinses Ireneschool en Vorsterman van Oyen is een
eenmalige bijzondere bekostiging ontvangen van € 1,7 miljoen.
In 2015 is een Voorziening Sociaal Plan gevormd. Deze was gevormd voor de vrijwillige
vertrekregeling. Echter is in 2017 besloten te stoppen met het Sociaal Plan (per 1 augustus 2017).
Relatief weinig personeelsleden hebben gebruik gemaakt van vrijwillig vertrek. Daarnaast wilde
Stichting Escaldascholen dat er in de ‘verplichte fase’ het principe van afspiegeling zou worden
toegepast, zodat een leeftijdsopbouw zou ontstaan die meer in balans is, maar de vakbonden wilden
hier niet in mee. Stichting Escaldascholen heeft dan besloten het Sociaal Plan te stoppen.
Doordat er niet voldoende gebruik gemaakt is van het sociaal plan blijft er sprake van een
‘economische boventalligheid’ van 6 FTE onderwijzend personeel. Er is afgesproken om de
boventalligen gedurende 2 jaren in dienst te houden en per augustus 2019 te laten afvloeien. De
financiële tekorten die daardoor ontstaan worden gedekt door het resultaat van 2017.
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Samenvatting jaarrekening 2017

Cijfers
Omschrijving

In dit hoofdstuk zijn de staat van baten en lasten en de balans opgenomen.

2017

2016

Exploitatie
resultaat

1.859.786

145.522

-75.941

-374.306

Weerstand-vermogen

54,70

32,30

Solvabiliteit

82,40

71,60

9,60

5,36

Begroting

Staat van baten en lasten

Liquiditeit

Baten
Rijksbijdragen OCW

Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

6.533.223

4.716.819

5.009.538

Overige overheidsbijdragen- en subsidies

24.943

-

0

Overige baten

19.144

1.214

122.514

6.577.310

4.717.403

5.132.052

3.763.287

3.989.241

4.055.605

Afschrijvingslasten

138.059

95.872

96.938

Huisvestingslasten

328.418

312.565

331.689

Overige lasten

502.573

418.722

527.920

Totaal lasten

4.732.336

4.816.400

5.012.152

Saldo baten en lasten

1.844.974

-98.998

119.899

Financiële baten

16.246

25.000

26.628

Financiële lasten

1.434

1.943

1.006

14.812

23.057

25.622

1.859.786

-75.941

145.522

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten

Saldo financiële baten en lasten

Nettoresultaat

Toelichting op het resultaat en wat daartoe heeft bijgedragen
Ten opzichte van de realisatie 2016 is het resultaat in 2017 een stijging van € 1.714.264 . Ten
opzichte van het begrote resultaat 2017 is het resultaat in 2017 per saldo € 1.935.727 positiever.
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Een analyse van de verschillen tussen de realisatie en de begroting zal worden uitgelicht bij punt B.
Een analyse van de verschillen tussen de realisatie van 2017 en de realisatie van 2016 zal worden
uitgelicht bij punt C.
Analyse van de verschillen tussen de realisatie 2017 en de begroting 2017
Het begrote resultaat over 2017 bedroeg € -75.941. Over dit jaar is € 1.859.786 gerealiseerd. Het
eigen vermogen bedraagt per 31-12-2017 € 4.065.576. Dit bedrag is vrij besteedbaar.
Het resultaat van de jaarrekening 2017 is € 1.935.727 positiever dan begroot. Verschillen zijn te
vinden in de volgende posten (v = voordeel, n = nadeel):
-

Rijksbijdragen OCW

V

€ 1.817.035

-

Overige overheidsbijdragen

V

€ 24.943

-

Overige baten

V

€ 17.929

-

Personeelslasten

V

€ 225.954

-

Afschrijvingen

N

€ 42.187

-

Huisvestingslasten

N

€ 15.582

-

Overige lasten

N

€ 83.850

-

Financiële baten en lasten

N
V

€
8.244
€ 1.935.727

Hierna volgt een toelichting van de posten waarbij de realisatie 2017 minimaal 10 % afwijkt t.o.v. de
begroting 2017, alsook de posten die minimaal € 50.000 afwijken van de begroting.
Baten
Rijksbijdragen
De Rijksbijdragen bedragen € 6.533.223 en zijn daarmee € 1.817.035 hoger dan begroot. Stichting
Escaldascholen heeft voor Lumpsum Personeel € 1.703.000 ontvangen voor de samenvoegingen van
Prinses Ireneschool en de Vorsterman van Oyen per 1 augustus 2017. De subsidie die normaliter voor
zes jaren geldt is in een eenmalig bedrag uitgekeerd door het Ministerie.
- Er is € 75.263 meer aan Lumpsum Personeel/P&A ontvangen wegens een bijstelling van de
variabelen. Hiermee kon in april 2017 de ‘eenmalige uitkering’ € 500 per fte mee bekostigd worden.
- Voor Lumpsum Materieel is € 27.677 minder ontvangen, omdat voor bovengenoemde
samenvoegingen vanaf 1 augustus geen Materiele middelen zijn ontvangen. Dit komt door een
wetswijziging die ten tijde van het opstellen van de begroting niet bij Stichting Escaldascholen
bekend was.
-De middelen voor Prestatiebox (overige subsidies OCW) zijn in positieve zin bijgesteld, waardoor
Stichting Escaldascholen € 33.616 extra heeft ontvangen in 2017.
-De middelen voor Zware Ondersteuning (Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen) zijn ook €
32.833 hoger dan begroot, vanwege uit voorzichtigheid begroot. De begroting van het
Samenwerkingsverband wordt pas opgesteld nadat Stichting Escaldascholen haar begroting heeft
opgesteld.
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Overige overheidsbijdragen
Er is in 2017 € 20.719 ontvangen van de Gemeente Sluis in verband met gelijk trekken van de
bekostiging voor Escaldascholen. Er is in het verleden ten opzichte van Scoba, wél een commerciële
huurprijs betaald voor de huur van een bestuurskantoor van Escaldascholen. De Gemeente Sluis
heeft dan besloten een deel hiervan te compenseren voor Stichting Escaldascholen.
Daarnaast is € 4.224 van het Vervangingsfonds terugontvangen, wegens een bonus in schooljaar
2016-2017, doordat er naar verhouding weinig ziektegevallen vervangen zijn bij Stichting
Escaldascholen. Landelijke is het cijfer voor ziekteverzuim 6,4% over 2015.

Overige baten
De overige baten wijken € 17.929 positief af van de begroting.
-Er is € 2.500 aan ouderbijdragen ontvangen, dit zijn middelen die van ouders ontvangen zijn voor
deelname aan Zomerschool. Verder is hiervoor geen subsidie voor ontvangen.
-Daarnaast is er € 16.000 ontvangen van Koninklijke Auris voor zorgmiddelen.

Rentebaten
De rentebaten zijn ruim € 8.753 lager dan begroot.
-Dit komt met name door de extreem lage rentestand. Wel is rente ontvangen voor de deposito’s.

Lasten
Personeelslasten
Per saldo wordt er € 225.954 minder uitgegeven dan begroot aan Personele lasten.
Personele lasten bestaan uit twee componenten.
De grootste component is Salarislasten.
-Escaldascholen heeft over 2017 € 36.841 minder (som van lonen en salarissen en uitkeringen 2017-,
minus lonen en salarissen begroot 2017 = 270.870 -/- 307.711)) uitgegeven aan salarislasten dan
begroot.
De tweede component is Overige Personele lasten.
Hieraan wordt € 189.113 minder uitgegeven dan begroot.
-Er is € 16.552 minder uitgegeven aan personeel niet in loondienst.
-Over 2017 is er € 125.652 minder uitgegeven aan cursussen. Dit is behoorlijk minder. Er is in overleg
met MT en werkgroep Personeel beslist om de geplande uitgaven voor Pedagogisch Tact pas in 2018
te doen.
-Daarnaast is er € 52.000 minder uitgegeven aan Overige personele lasten. Voor outplacement was
hier ook een bedrag gereserveerd, maar daar is vooralsnog geen gebruik van gemaakt.
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Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn € 42.187 hoger dan begroot. Dit verschil wordt volledig veroorzaakt door de
vervroegde afschrijving van activa van de gesloten scholen in Aardenburg en Schoondijke.

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 15.852 hoger dan begroot. Er is met name voor Onderhoud meer
uitgegeven dan begroot.
Voor de huur van de drie Multi Functionele Centra in Oostburg, Sluis en Breskens is een vast
percentage toebedeeld aan Onderhoud, Energie, Schoonmaak. Echter wijkt percentage wat in
begroting is aangehouden voor deze posten af van de realisatie. Er is sprake van een ‘verschuiving’.
Per saldo is de overschrijding beperkt.
Er is namelijk € 67.271 teveel uitgegeven aan Onderhoud, er is € 32.628 minder uitgegeven aan
Energie en er is € € 20.477 minder uitgegeven aan schoonmaak. Per saldo is er voor die 3 posten
€ 14.166 meer uitgegeven.

Overige lasten
De overige lasten zijn € 83.580 hoger dan begroot.
Er is € 83.788 meer uitgegeven aan deskundigenadvies. Hiervan is € 30.000 uitgegeven aan
Procesbegeleiding krimp. Hier tegenover staan ook baten (in=uit). Daarnaast is er voor € 72.956
gebruik gemaakt van RPCZ, wat lager begroot was (€ 12.500).

Financiële lasten
De financiële lasten wijken nagenoeg niet af van de begroting en zullen ook niet verder geanalyseerd
worden.
Analyse van de verschillen tussen de realisatie (2017) en realisatie (2016)
Het resultaat over 2017 is € 1.714.264 positiever dan het resultaat over 2016. Verschillen zijn te
vinden in de volgende posten (v = voordeel, n = nadeel).
-

Rijksbijdragen OCW

V

€ 1.523.685

-

Overige overheidsbijdragen

V

€

-

Overige baten

N

€ 103.370

-

Personeelslasten

V

€ 292.318

-

Afschrijvingen

N

€

41.121

-

Huisvestingslasten

V

€

3.272

-

Overige lasten

V

€

25.347

-

Financiële baten en lasten

N
V

€
10.810
€ 1.714.264

24.943
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Hierna volgt een toelichting van de posten waarbij de realisatie 2017 minimaal 10 % afwijkt t.o.v. de
realisatie 2016, als ook bedragen die meer dan € 50.000 afwijken van vorig kalenderjaar.
Baten
Rijksbijdragen
De Rijksbijdragen zijn € 1.523.685 hoger dan in 2016.
-Er is in 2017 namelijk 1.703.000 ontvangen wegens bijzondere ‘bijzondere’ bekostiging wegens
sluiting 2 scholen per 1 augustus 2017.
-Als gevolg van de verdere daling van het leerlingaantal is er € 73.000 minder aan Personele
Lumpsum ontvangen.
-Door de sluiting van een aantal scholen is er € 75.154 minder materiele lumpsum ontvangen dan in
2016.
Overige overheidsbijdragen
Er is in 2017 € 20.719 ontvangen van de Gemeente Sluis in verband met gelijk trekken van de
bekostiging voor Escaldascholen. Er is in het verleden ten opzichte van Scoba, wél een commerciële
huurprijs betaald voor de huur van een bestuurskantoor van Escaldascholen. De Gemeente Sluis
heeft dan besloten een deel hiervan te compenseren voor Stichting Escaldascholen.
Daarnaast is € 4.224 van het Vervangingsfonds terugontvangen, wegens een bonus in schooljaar
2016-2017, doordat er naar verhouding weinig ziektegevallen vervangen zijn bij Stichting
Escaldascholen. Landelijke is het cijfer voor ziekteverzuim 6,4% over 2015.
Overige baten
De overige baten zijn € 103.370 lager dan in 2016. Dit komt doordat de subsidie voor
“procesbegeleiding” (waar Escaldascholen penvoerder van was) ad € 60.517 is afgelopen per 31
december 2016, daardoor zijn er in 2017 geen middelen meer ontvangen. Tevens is er in 2016 nog
een bedrag aan Project Opbrengst gericht werken (kwaliteitsimpuls van het Ministerie) vrijgevallen
van ruim € 32.000 en was daarmee volledige besteed. Daarom is dit in 2017 niet gebeurd.
Naast de baten die vanuit het Ministerie worden ontvangen zijn er verder geen contractactiviteiten
of geldstromen van derden.
Lasten
Personeelslasten
Er is € 292.318 minder uitgegeven aan personeelslasten in 2017 dan in 2016. Dit is onder te verdelen
in salarislasten enerzijds en overige personele lasten anderzijds:
-Aan salarislasten is er € 190.916 minder uitgegeven.
In 2017 is er 53,19 fte (exclusief vervanging) ingezet tegenover 56,03 fte (excl. vervanging) in 2016.
Deze daling van 2,84 fte vertaalt zich ook in een daling van de salarislasten.
-Aan overige personele lasten is er € 101.402 minder uitgegeven.
Er is € 78.098 minder uitgegeven aan personeel niet in loondienst. Per 1 augustus 2016 wordt er
geen personeel meer via payroll is ingehuurd, vanwege het sociaal plan.
Aan cursuskosten is € 31.755 minder uitgegeven dan in 2016.
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Afschrijvingen
In 2017 is er € 41.121 meer afgeschreven dan in 2016. Deze afwijking komt door de vervroegde
afschrijving van activa op de twee gesloten scholen in Aardenburg en Schoondijke.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 3.272 lager dan in 2016. Deze afwijking valt onder de grens van 10%.
Daarom wordt hiervoor geen verklaring gegeven.
Overige lasten
De overige lasten zijn € 25.347 lager dan in 2016. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er voor
onderhoud € 28.556 meer is uitgegeven dan in 2016.
Financiële baten en lasten
Er is € 10.382 minder aan baten ontvangen dan in 2016, dit als gevolg van een dalende rente.
Balans
In onderstaande tabel is de balans per 31-12-2017 en 31-12-2016 opgenomen.
31-12-2017

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2016

4.065.576

2.205.790

Personeelsvoorziening

281.081

338.502

Overige voorzieningen

144.964

146.416

87.368

77.069

151.067

140.661

44.789

38.759

158.171

133.429

4.933.016

3.080.624

Activa

Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

Algemene reserve

Inventaris en apparatuur
Leermiddelen

443.519

525.971

49.959

63.850

493.478

589.821

Financiële vaste activa
Deposito’s

Voorzieningen

200.000

400.000

Kortlopende schulden

693.478

989.821

Crediteuren

Vlottende Activa

Ministerie van OCW
Belastingen en premies

Ministerie OCW
Overlopende activa

Liquide middelen

176.377

215.993

sociale verzekeringen

82.705

32.701

Schulden ter zake van
pensioenen

259.082

248.694

3.980.455

1.842.109

3.980.455

1.842.109

4.933.016

3.080.624

Overlopende passiva
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Toelichting op de balans en de vermogenspositie per balansdatum
Een toelichting op de balans zal hieronder worden gegeven. De vermogenspositie van ons bestuur is
in 2017 verbeterd t.o.v. 2016.

Vergelijking balansposten (2017) met voorgaand jaar (2016) incl. toelichting

Het balanstotaal is met € 1.852.393 toegenomen.
Aan de activazijde van de balans wordt het verschil veroorzaakt door:
- Een daling van de post materiële vaste activa met € 96.344. Dit wordt veroorzaakt doordat
er in 2017 minder is geïnvesteerd (€ 41.987) dan afgeschreven (€ 138.331);
-

Een stijging van de som van (liquide middelen en financiële vaste activa) van € 1.938.346. Dit
komt met name doordat er € 1.703.000 voor sluiting van 2 scholen is ontvangen in 2017.

Aan de passivazijde van de balans wordt het verschil met name veroorzaakt door:
- een stijging van het eigen vermogen (€ 1.859.786) veroorzaakt door het positieve resultaat
van het boekjaar 2017;
-

-

daarnaast zijn voorzieningen € 58.873 afgenomen. Dit komt met name doordat er in 2017
onttrekkingen aan de voorziening sociaal plan hebben plaatsgevonden voor in totaal €
45.541 terwijl er geen dotatie meer is geweest sinds 2016. Daarnaast is er voor de
voorziening jubilea meer onttrokken dan gedoteerd (-/- € 11.880);
een toename van de post kortlopende schulden van € 54.477 Deze toename wordt vooral
veroorzaakt door: een stijging van de crediteuren met € 10.299, een stijging van belastingen
met € 10.406 en een stijging van overige kortlopende schulden met € 28.455.
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Kengetallen per balansdatum
Vanuit bovenstaande staat van baten en lasten en balans kunnen een aantal kengetallen worden
gehaald. De kengetallen over het kalenderjaar 2017 en 2016 zijn opgenomen in onderstaande
tabel.
Kengetallen
31-12-2017

Kengetallen
31-12-2016

Kengetallen
PO 2013*

Financiële positie
Liquiditeit

9,60

5,36

2,30

Solvabiliteit 1

82,40

71,60

61,00

Solvabiliteit 2

91,10

87,30

72,00

Weerstandvermogen

54,70

32,30

15,60

Kapitalisatiefactor

74,82

59,72

43,78

Personele lasten van totaal

79,50

80,90

82,80

Ov. Instellingslasten van totaal

20,50

19,10

17,20

Staat van baten en lasten

Ter vergelijking zijn landelijke kengetallen opgenomen

Toelichting op bovenstaande kengetallen
Liquiditeit
Dit getal dient volgens de Commissie Don tussen de 0,6 en 1,2 te zijn. Op korte termijn kan ons
bestuur derhalve royaal aan haar verplichtingen voldoen. Er is sprake van voldoende liquiditeit.
Solvabiliteit
Met de solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen aan
verschaffers van vreemd vermogen kan nakomen met behulp van alle activa. Er is sprake van een
toegenomen solvabiliteit2 t.o.v. 2016 (als gevolg van stijging eigen vermogen). Ten opzichte van
besturen met een vergelijkbare omvang liggen de cijfers, afhankelijk van de methode, (iets) hoger
dan wel hoger.
Weerstandvermogen
Het weerstandvermogen dient tussen de 5 en 40 te liggen. Volgens deze richtlijn is er dus sprake van
voldoende vrij besteedbaar eigen vermogen.
Kapitalisatiefactor
Met de kapitalisatiefactor wil de Commissie Don inzicht krijgen in dat deel van het kapitaal wat niet
of inefficiënt benut wordt. De commissie geeft hierbij aan: “Als instellingen meer kapitaal hebben
dan past bij de jaarlijkse baten, wordt een deel van dat kapitaal kennelijk niet efficiënt benut: men
zou immers dezelfde diensten moeten kunnen leveren met minder kapitaal.”
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Als bovengrens adviseert de commissie 35% voor grote instellingen (inkomsten meer dan 8 miljoen
per jaar) en 60% voor kleine instellingen (inkomsten tot 5 miljoen per jaar). Een ondergrens is niet
vastgesteld. Gelet op de inkomsten zit ons bestuur dichter bij de kleinere instellingen dan bij de
grotere instellingen.
Met een kapitalisatiefactor van 74 % zit Escaldascholen boven de bovengrens van de door Commissie
Don vastgestelde bandbreedte voor kleine instellingen. Echter zal deze in de meerjarenbegroting
afnemen.

Conclusie
In de bovenstaande analyses is per post aangegeven wat de voornaamste verschillen zijn.
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de effecten van de maatregelen die Escaldascholen al
eerder heeft genomen in 2017 positief door werken op het financieel beleid.
Ten opzichte van de begroting is het resultaat positiever. Dit wordt primair veroorzaakt door de
eenmalige bijzondere ‘bijzondere’ bekostiging van € 1.703.000
De liquiditeit is in waarde gestegen t.o.v. 2016.

Treasury
Conform de statuten hebben wij de tegoeden bij een AAA Bank (Rabobank) uitstaan (is geworden
AA+ bank).

Er zijn twee depositorekeningen met verschillende looptijden en rente -percentages:
-

Looptijd tot 2018, rente 4,00 %
Looptijd tot 2019, rente 4,00 %

De rentebijdragen worden aangewend om het nettoresultaat te verbeteren.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
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Begroting 2018

Baten
Rijksbijdragen OCW

Begroting

Realisatie

Begroting

2018

2017

2017

4.406.793

6.533.223

4.716.189

-

24.943

-

1.214

19.144

1.214

4.408.007

6.577.310

4.717.403

3.949.600

3.763.287

3.989.241

Afschrijvingslasten

97.842

138.059

95.872

Huisvestingslasten

309.477

328.418

312.565

Overige lasten

636.336

502.573

418.722

4.993.255

4.732.336

4.816.400

585.248

1.844.974

-98.997

23.170

14.812

23.057

-/- 562.078

1.859.786

-75.941

Overige overheidsbijdragen- en subsidies
Overige baten
Totaal baten

Lasten
Personeelslasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten

Nettoresultaat
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Continuïteitsparagraaf
A1. Kengetallen
2017 (T)

2018 (T+1)

2019 (T+2)

2020 (T+3)

Personele bezetting in fte (1-10
van jaar excl. verv)
Directie

7,08

6,00

5,75

5,00

43,70

40,92

37,05

33,20

Onderwijs ondersteunend
personeel

2,49

2,49

2,49

2,49

Leerlingenaantallen (1-10 van
jaar t-1)

661

653

620

610

1-10-2016

1-10-2017

1-10-2018

1-10-2019

Onderwijzend Personeel

Ten opzichte van 2016 zijn de leerlingaantallen met 8 leerlingen gedaald. In de prognoses was met
deze daling rekening gehouden. Op basis van de meest recente prognoses wordt voor 2018 tot en
met 2020 een verdere daling van de leerlingaantallen verwacht, mede door de beoogde
samenvoeging van een aantal scholen.
Escaldascholen zal de daling in de leerlingaantallen op vangen door de formatie verder af te bouwen.
Dit zal plaatsvinden via Rddf ontslag per 1 augustus 2019. Hiermee is in de kengetallen en de cijfers in
de meerjarenbegroting en meerjarenbalans reeds rekening gehouden.
A2 Meerjarenbalans
2017

2018

2019

2020

ACTIVA
-VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

493.478

509.346

484.906

439.869

Financiële vaste activa

200.000

0

0

0

259.082

248.694

248.694

248.694

Liquide middelen

3.980.455

3.623.555

3.209.427

2.846.255

TOTAAL ACTIVA

4.933.016

4.381.595

3.943.027

3.534.818

4.065.576

3.510.771

3.072.203

2.663.994

Voorzieningen

426.045

480.908

480.908

480.908

Kortlopende schulden

441.395

389.918

389.918

389.918

4.933.016

4.381.595

3.943.027

3.534.818

-VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

PASSIVA
Eigen vermogen

TOTAAL PASSIVA
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2017
Liquiditeit

2018

2019

2020

9,60

9,93

8,87

7,94

Solvabiliteit

82,40

80,00

78,00

75,00

Kapitalisatiefactor

74,82

99,00

97,00

93,00

Rentabiliteit

28,30

-13,00

-11,00

-11,00

Toelichting op de meerjarenbalans
De financiële positie van de stichting is gezond. De kengetallen voor solvabiliteit, liquiditeit en de
kapitalisatiefactor bewegen zich boven de grenzen die door de Inspectie van het Onderwijs worden
gehanteerd. Hierin wordt de komende jaren wel een daling verwacht.
Het eigen vermogen neemt de komende jaren af vanwege de geraamde negatieve resultaten de
komende jaren. Hier wordt beleid op gemaakt door herstructurering van het aantal scholen.
Meerjarenbegroting
Stichting Escaldascholen heeft voor haar meerjarenbeleid een aantal scenario’s uitgewerkt om
toekomstbestendig te kunnen blijven. Onderstaand scenario sluit het meest aan bij het beeld en de
ambitie van Stichting Escaldascholen.
BATEN
Rijksbijdragen

2017 (T)

2018( T+1)

2019 (T+2)

2020 (T+3)

6.533.223

4.406.793

4.084.263

3.786.216

Overige overheidsbijdragen

24.943

-

-

-

Overige baten

19.144

1.214

1.214

1.214

6.577.310

4.408.007

4.564.747

4.643.588

3.763.287

3.949.600

3.634.574

3.315.539

94.105

97.842

103.440

124.037

Huisvestingslasten

328.418

309.477

281.361

267.927

Overige lasten

546.527

636.336

577.792

504.331

Totaal lasten

4.732.336

4.993.255

4.542.167

4.211.834

Saldo baten en lasten

1.844.974

-585.248

-456.690

-424.404

14.812

23.170

18.122

16.195

1.859.786

-562.078

-438.568

-408.209

Totaal baten
LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Exploitatieresultaat

De ontwikkeling van de leerlingaantallen als gevolg van krimp leidt de komende jaren tot een daling
van de rijksvergoeding. Daarnaast is de verwachting dat de stijging van de premies overeenkomstig
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de afgelopen jaren niet volledig zal worden gecompenseerd door een hogere rijksvergoeding.
Tezamen leidt dit tot maatregelen die moeten leiden tot personele en materiële bezuinigingen.
Stichting Escaldascholen zet de € 1,7 miljoen die men in 2017 heeft ontvangen voor de sluiting van 2
scholen in om onder andere 6 fte twee jaar langer (tot augustus 2019) in dienst te houden (en
mogelijk gedeeltelijk in vervangingspool te plaatsen). Daarnaast wordt vanaf 2018 een aantal
majeure investeringen gedaan, zoals:
- € 100.000 staartkosten verbouwing kustschool,
- € 120.000 startgroepen,
- € 100.000 extra inzet onderwijsassistenten.
Onder meer door deze investeringen is een meerjarenbeeld te zien waarbij de periode van 2017 tot
en met 2022 nagenoeg een geconsolideerd budgettair neutraal resultaat laat zien. Er is met andere
woorden sprake van evenveel baten als lasten, waardoor het totale resultaat over 5 jaar ongeveer €
0 is.
Onberekenbare overheid
De regeling Wet Werk en Zekerheid is momenteel nog niet actueel in het Openbaar Onderwijs, wel al
in het Bijzonder Onderwijs. Dit geeft een stuk onzekerheid in het Primair Onderwijs. Daarnaast is er
sprake van Vereenvoudiging Bekostiging PO per 2020. Voor Zeeuwse PO besturen betekent dit een
‘gemiddelde’ daling van 1,5% van de middelen.
Conclusie:
De goede financiële positie laat toe dat er ingrijpende maatregelen genomen worden. Ondanks deze
maatregelen zullen de kengetallen aan de signaleringsgrenzen van de inspectie blijven voldoen.
Ook zonder de eenmalige bijdrage van € 1.703.000 is er sprake van een positiever realisatie die
gunstiger is dan de begroting.
Kortom: Escaldascholen is financieel gezond en heeft op de middellange termijn goede
vooruitzichten gezond te blijven. Voor eventuele risico’s is de financiële buffer voldoende om de
negatieve gevolgen hiervan te kunnen opvangen. Aandachtspunt blijft de leerlingendaling als gevolg
van de krimp.
De Stichting Escaldascholen heeft vanaf 2010 beleid gevoerd om de gevolgen van de leerlingendaling
zo adequaat mogelijk op te vangen. De Stichting gaat voor kwaliteit van het onderwijs, de
duurzaamheid van de onderwijsvoorzieningen gecombineerd met de wensen en behoeften van
ouders met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs.
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B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
De inrichting van het interne risicobeheersingssysteem.
De uitgaven worden bewaakt via het programma AFAS. Voordat betaling plaatsvindt vindt er een
controle plaats door de directeur-bestuurder op de uitgaven die door de directeuren zijn
afgesproken met de directeur- bestuurder. Ook de directie- assistente overziet de uitgaven en
controleert op rechtmatige uitgaven (contractwerk, leveranciers etc.). Op deze wijze wordt
voorkomen dat er kosten zijn die niet terug te leiden zijn naar afspraken of afkomstig zijn van
“vreemde” rekeningen en /of uitgaven.
De schooldirecteuren dienen hun uitgaven (via AFAS Insite) te accorderen. Zodat het ook duidelijk is
of bepaalde werkzaamheden uitgevoerd zijn.
Sinds een drietal jaren heeft Escaldascholen de administratie in eigen beheer samen met Scoba en
het Zwin College en sinds 1 januari 2018 ook met SKO Hulst.
Per kwartaal wordt door de ‘gemeenschappelijke administratie’ een rapportage verzorgd van de
inkomsten en uitgaven per maand berekend. Deze rapportages worden met de directie- assistente
en directeur-bestuurder besproken. Daarbij is de begroting leidend. De kwartaalrapportages worden
gebruikt om de financiële voortgang van de Stichting met de werkgroep financiën van het
managementteam en de werkgroep Financiën van de Raad van Toezicht door te spreken.
Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat vanaf het begin van het bestaan van de Stichting er geen
tegenvallende resultaten zijn geboekt. Ook frauduleuze zaken zijn niet voorgekomen.
De betalingen geschieden vrijwel op tijd en zijn er nauwelijks betalingsherinneringen.

B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Het grootste risico voor overschrijding van de begroting komt voort uit de inzet van het personeel.
Door met weinig personeelsleden te werken gelet op het aantal groepen, kan het voorkomen dat in
het kader van frictieformatie er extra personeel is aangesteld. Omdat schooldirecteuren geen
personeel mogen aanstellen en het via de werkgroep personeel van het Managementteam loopt is
het risico verkleind. Ook het bijhouden en rapporteren over de inzet van tijdelijk personeel en
eventuele gevolgen voor de werkgevers verplichtingen, door de gemeenschappelijke administratie,
levert in ieder geval verkleining op van werkgevers risico’s en of onbedoelde
werkgeversverplichtingen.
De grootste onzekerheid is de mate waarin het leerlingenaantal daalt. Prognoses vanuit de
gemeente, provincie en het CBS worden gehanteerd. Daar zitten verschillen tussen.
Door behoudend het aantal leerlingen te prognosticeren en te hanteren in de begroting werken we
aan een zo reëel mogelijke inschatting van de begroting en de planning van de investeringen.
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De volgende onverwachte risico’s kunnen zich voor doen. Het hoogste risico wordt gevormd door
bekostiging samenwerkingsverband.. (hoe anticiperen op risico’s?)
Risico

Maximale impact
per risico (a)

Kans dat risico
zich voordoet
(b)

Hoe
anticiperen?

Dalende
leerlingaantallen (meer
dan voorzien)

€ 165.000

2

Formatie,
groepsindeling
aanpassen

Onverwachte stijging
ziekteverzuim personeel

€ 143.000

2

Verzuimbeleid
aanscherpen

Financiële gevolgen van
arbeidsconflicten

€ 75.000

1

Negatieve beoordeling
onderwijsinspectie

impact niet in te
schatten

1

Invoering
Vereenvoudiging
bekostiging PO per 2022

€ 225.000

3

Het
kwaliteitsbeleid
aanscherpen

De uiteindelijke gevolgen van een risico kan worden bepaald door de maximale financiële impact te
vermenigvuldigen met de kans.
Kans:
1.
2.
3.
4.
5.

Zeer onwaarschijnlijk
Onwaarschijnlijk
Waarschijnlijk
Meer dan waarschijnlijk
Zeer waarschijnlijk

>5%
5% <> 10%
10% <> 25%
25% <> 50%
50% <> 100%
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Jaarverslag Raad van Toezicht
In 2017 is de Raad van Toezicht 5x bij elkaar gekomen om werkvergaderingen te houden. De Raad
van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
Mevr. Ir. Lucy d’ Hoore (voorzitter)
Mevr. Marijke Hamelink (lid)
Mevr. Drs. Monique de Meijer-Boerjan (lid)
Mevr. Drs. Marja den Hollander (lid)
Dhr. G.Ultee (lid)
Dhr. Mr. J. Schaalje ( vice voorzitter)
In de werkvergaderingen wordt met een vaste agenda indeling gewerkt waarbij de sub werkgroepen
rapporteren wat er besproken is in deze sub werkgroepen. De Raad van Toezicht kent de volgende
sub-werkgroepen: Onderwijs, Personeel, Financiën, Strategisch Beleid. Na iedere werkgroep wordt
een samenvattend verslag gemaakt dat naar alle leden wordt toegestuurd.
De volgende onderwerpen zijn in de werkvergaderingen besproken (niet in chronologische
volgorde):
• Onderwijsgebiedsplan (plan waarin staat wat de onderwijsbesturen, de kinderopvangorganisaties
en de gemeente al samenwerkend willen doen aan educatieve kind voorzieningen)
• Samenwerking met 5 schoolbesturen Zeeuws Vlaams Breed
• Scholenfusies (OBS J.H. van Dale/OBS Vorsterman van Oyen/OBS J.W. Friso)
• Bijzondere bekostiging vanuit het ministerie
• Jaarbegroting en meerjarenbegroting 2017-2022
• Jaarverslag 2016
• Formatieplanning en behoud werkgelegenheid (2017-2022)
• Rooster van aftreden van de leden
• De Kustschool
• Update Treasury Statuut
• Initiatief samenwerking met SCOBA
• Eindopbrengsten van de scholen schooljaar 2016-2017
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht zich gebogen over het intern functioneren van de Raad. Met
de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad heeft de Raad van Toezicht 2 keer een overleg
gehad.
De uitgangspunten voor de Raad van Toezicht zijnde dat er kwalitatief goed onderwijs wordt
geboden, “geld het kind volgt”, zorgvuldig met alle mensen wordt omgegaan, zijn gerealiseerd.
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht toegezien op:
-naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen (code goed bestuur);
-rechtmatige verwering en doelmatig en rechtmatige bestemming van de middelen;
-het aanwijzen van een accountant.
Net als de voorgaande jaren heeft de Raad van Toezicht vastgesteld dat zij de wijze en de
zorgvuldigheid waarop de directeur/bestuurder met het Managementteam uitvoering geeft aan het
beleid en de wijze waarop leerkrachten hun functie uitvoeren bijzonder waardeert. Dit resulteert
tevens in de terugkoppeling van de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad, dat de
communicatie tussen de directeur/bestuurder en de personeelsleden in goed overleg en met
vertrouwen is verlopen.

Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kan 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
Solvabiliteit
Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar
langetermijnverplichtingen te voldoen. 30% a 50% wordt als goed aangemerkt.
Is de waarde hoger dan 30% dan is de stichting in staat om aan haar
langetermijnverplichtingen te voldoen.
Solvabiliteit excl. Voorzieningen

2017
91,1%

2016
87,3%

82,4%

71,6%

Liquiditeit (quick ratio)
Verhouding vlottende activa minus voorraden en kortlopend vreemd vermogen
Deze verhouding geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan
haar verplichtingen voor kortlopend vreemd vermogen te voldoen. Een waarde
tussen de 0,75 en 1,5 is goed. Ligt de waarde boven de 0,75 dan is de stichting
in staat aan haar verplichtingen voor kortlopend vreemd vermogen te voldoen.

9,60

5,36

Weerstandsvermogen
54,7%
Verhouding tussen het totale eigen vermogen minus de materiele vaste activa en totaal van rijksbijdragen
Een weerstandsvermogen tussen 5% en 40% wordt binnen de stichting als
aanvaardbaar geacht. Het weerstandsvermogen zegt iets over de reservepositie
van de stichting en over de mogelijkheden om financiele tegenvallers te kunnen
opvangen.
Rentabiliteit
Verhouding exploitatieresultaat en de totale baten.
Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een
positief dan wel negatief exploitatieresultaat. Daarbij wordt uitgegaan van
de gewone bedrijfsvoering. Het wordt berekend door het resultaat
(het "exploitatiesaldo") te delen door de totale baten van de bedrijfsvoering.
Kapitalisatiefactor inclusief privaat
De kapitalisatiefactor geeft een indicatie of het totale vermogen van de organisatie
niet of inefficient wordt benut voor de uitvoering van de taken van de organisatie.
De kapitalisatiefactor wordt bepaald door het totale kapitaal minus de gebouwen
en terreinen te delen door de totale baten inclusief de financiele baten.
De volgende % worden hierbij ter indicatie gehanteerd:
35% bovengrens grote besturen (>8mln omzet)
60% voor kleine besturen (% 5mln omzet)
Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1)
Aantal fte (inclusief vervanging)
Totale Personeelskosten per fte
Percentage totale personeelskosten t.o.v. de totale lasten
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32,3%

28,3%

2,8%

74,82%

59,72%

653
55,80
€ 67.442
79,5%

662
56,87
€ 71.314
80,9%

Pagina 27
van 60

A1 Grondslagen
1 Algemeen
Activiteiten van het bevoegd gezag
In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Stg Escaldascholen en van de onder deze rechtspersoon vallende
scholen (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord.
Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn
jaarverslaggeving onderwijs.
Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.
Vergelijkende cijfers
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, alsmede de
cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.
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2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Eigendom
Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de stichting en het economisch eigendom bij de
gemeente, zijn niet in de balans opgenomen. Eventuele bruikleenscholen zijn eveneens niet verwerkt.
De kosten van groot onderhoud aan de binnenkant alsmede het buitenschilderwerk van de schoolgebouwen worden
ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud.
Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek
van noodzakelijk geachte voorzieningen. Financiële vaste activa met een looptijd korter dan 12 maanden worden
opgenomen onder de vorderingen.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de
balans anders is aangegeven.
Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan
worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe
beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
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Algemene reserve publiek
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de Stg Escaldascholen.
Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de
toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de
algemene reserve gebracht.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat
een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover
deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn gebracht.
Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden
geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden
gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong
heeft voor balansdatum.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten gebouwen wordt bepaald op basis van te
verwachten kosten over een reeks van jaren op basis van een onderhoudsplan. De voorziening wordt lineair
opgebouwd. De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten
laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening ambtsjubileum
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen
uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.
De voorziening is opgenomen tegen 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.
Voorziening Sociaal Plan
Het Sociaal Plan is door Escaldascholen in overleg met de vakbonden per 1 augustus 2017 gesloten. De voorziening
is nog niet leeg. Met het oog op de toekomst wordt deze onverminderd aangehouden.
Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden
worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en
nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.
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3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te
rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het
Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband ontvangen
doorbetalingen van de Rijksbijdrage.
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies
zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als
bate in de de staat van baten en lasten.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord naar rato van de
voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht
per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van de
baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden
verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen.
Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen
op balansdatum.
Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeente, provincie of
andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze
betrekking hebben.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van
OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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Personele lasten
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van de
rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren van extra
personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.
Pensioenen
De Stg Escaldascholen heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling.
Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen
heeft opgebouwd.
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en een
deel door de werknemer wordt betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële
verplichtingen) dit toelaat.
Per december 2017 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 104,4%. 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. Er bestaat geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het
effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar
verantwoord in de jaarrekening.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële vaste
activa. In het jaar na investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuur gemaakte keuzen.
Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk
zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.
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4 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het saldo van baten en
lasten aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en
uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de
ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde
bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en
financieringsactiviteiten.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten worden als
liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.
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Model A: Balans per 31 december 2017
1.

Activa

(na resultaatverdeling)
31-dec-17

31-dec-16

Vaste activa
1.2
1.3

Materiële vaste activa
Financiele vaste activa

493.478
200.000

Totaal vaste activa

589.821
400.000
693.478

989.821

Vlottende activa
1.5
1.7

Vorderingen
Liquide middelen

259.082
3.980.455

Totaal vlottende activa
Totaal activa

2.

Passiva

2.1
2.2
2.4

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva
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248.694
1.842.109
4.239.537

2.090.801

4.933.016

3.080.623

31-dec-17

31-dec-16

4.065.576
426.045
441.395

2.205.790
484.918
389.918
4.933.016

3.080.623
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Model B: Staat van baten en lasten over 2017
Werkelijk
2017
Eur

Begroot
2017
Eur

Werkelijk
2016
Eur

3

Baten

3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

6.533.223
24.943
19.144

4.716.189
0
1.214

5.009.538
0
122.514

Totaal baten

6.577.310

4.717.403

5.132.052

Werkelijk
2017
Eur

Begroot
2017
Eur

Werkelijk
2016
Eur

4

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

3.763.287
138.059
328.418
502.573

3.989.241
95.872
312.565
418.722

4.055.605
96.938
331.689
527.920

Totaal lasten

4.732.336

4.816.400

5.012.152

Saldo baten en lasten

1.844.974

-98.998

119.899

14.812

23.057

25.622

Resultaat

1.859.786

-75.941

145.522

Resultaat na belastingen

1.859.786

-75.941

145.522

1.859.786

-75.941

145.522

5

Financiele baten en lasten

Nettoresultaat
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Model C: Kasstroomoverzicht
2017
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen
Vorderingen (-/-)
Schulden
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties:
Ontvangen interest
Betaalde interest (-/-)

2016

1.844.974

119.899

138.331
-58.873

96.938
-82.593

-10.388
51.477

40.189
-160.836
1.965.521

16.246
-1.434

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten:

13.597
26.628
-1.006

14.812

25.622

1.980.333

39.219

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in MVA (-/-)

-41.987

Desinvesteringen in FVA

200.000

-39.237
200.000
158.014

160.763

2.138.346

199.982

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten:
Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen
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1.842.110
2.138.346

1.642.127
199.983
3.980.456

1.842.110
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Model VA: Vaste activa
1.

Activa

1.2

Materiële vaste activa

Mutaties 2017
cumulatieve
aanschafwaarde
per 1 jan.2017

cumulatieve
afschrijvingen t/m
1 jan. 2017

1.2.2 Inventaris en apparatuur

854.116

-328.143

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen

175.966
1.030.082

Materiële vaste activa

Boekwaarde per
1 jan.2017

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

cumulatieve
aanschafwaarde
per 31 dec.2017

cumulatieve
afschrijvingen
t/m 31 dec. 2017

boekwaarde
per 31
dec.2017

29.950

-112.404

884.066

-440.547

443.519

-112.117

525.973
0
63.849

12.037

-25.927

188.003

-138.044

49.959

-440.260

589.822

41.987

-138.331

1.072.068

-578.591

493.478

0

in vorige jaarrekening stond:
1.895.776
-1.305.955
De afwijking heeft enkel betrekking op cumulatieve aanschafwaarde en cumulatieve afschrijvingen per 1-1-2018 en
is veroorzaakt doordat volledig afgeschreven activa zijn opgeschoond in de administratie.
Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, inventaris en ICT middelen.
Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven de € 500,-.
Onder andere vaste bedrijfsmiddelen vallen o.a. de vervoersmiddelen.
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
Gebouwen 40 jaar
Verbouwingen 25 jaar
Inventaris en apparatuur, bestaande uit:
-Meubilair 15 jaar
-Machines en installaties 20 jaar
-Gymtoestellen 15 jaar
-Duurzame apparatuur 10 jaar
-ICT 5 jaar
Leermiddelen 15 jaar
Overige 7 jaar
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1.3 Financiele vaste activa
Mutaties 2017
Boekwaarde per Investeringen en
Desinvesteringen en Resultaat
Boekwaarde per
1 januari 2017
verstrekte leningen afgesloten leningen deelnemingen 31 december 2017

1.3.7 Overige vorderingen
Financiele vaste activa

Uitsplitsing
Rabobank 1963,285,328
Rabobank 10.09.869.027
Rabobank 10.09.869.019
Rabobank 10.09.869.000
Overige vorderingen
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400.000
400.000

200.000
200.000
0
0
400.000

0
0

200.000
200.000

0

200.000
0
0
200.000

0
0

200.000
200.000

0

200.000
0
0
0
200.000
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Model VV: Voorraden en vorderingen
31 december 2017

31 december 2016

1.5

Vorderingen

1.5.1
1.5.2
1.5.6
1.5.7
1.5.8

Debiteuren
OCW / EZ
Overige overheden
Overige vorderingen
Overlopende activa

0
176.377
4.760
73.665
4.280

0
215.993
5.276
26.319
1.105

Vorderingen

259.082

248.694

0
0

0
0

176.377
176.377

215.993
215.993

4.760
4.760

5.276
5.276

16.037
21.437
4.371
10.273
644

23.866
193

Uitsplitsing

1.5.1

Vervangingsfonds
Debiteuren

1.5.2

Personele Reguliere BAO
OCW / EZ

1.5.6

Onroerende zaakbelasting OZB
Overige overheden

1.5.7

Nog te ontvangen rente
Nog te ontv. Vervangingsfonds
Nog te ontv. Infinite doorbelast 4 best
Nog te ontv. Scoba Gansewinkel
Nog te ontv. HZ
Nog te ontv. Stichting Derden
Nog te ontv. Gem. Sluis
Nog te ontv. DVEP
Nog te ontv. RPCZ
Nog te ontv. PostNl
Nog te onvt. Eneco
Overige vorderingen

1.5.8.1
1.5.8.2
1.5.8

Vooruitbetaalde licenties
Vooruitbetaalde cursussen
Vooruitbetaalde abonnementen
Vooruitbetaalde kosten
Verstrekte voorschotten
Overlopende activa
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-6
20.719
185

0
73.665

1.160
-218
224
1.100
26.319

3.056
0
0
3.056
1.225
4.280

600
0
453
1.053
52
1.105
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Model EL: Effecten en Liquide middelen
1.7

Liquide middelen

1.7.2
1.7.3

Tegoeden op bank -en girorekeningen
Deposito's
Liquide middelen

1.7.2

Uitsplitsing
Rabobank 10.12.41.259 Bestuur
Rabobank 11.65.32.610 Bestuur
Rabobank 31.56.515.477 Bestuur
Rabobank 13.06.33.143 Bestuur
Rabobank 15.94.44.373 OBS Cadzand
Rabobank 15.94.44.381 OBS JW Friso
Rabobank 15.94.44.500 OBS Pr Irene
Rabobank 15.94.44.616 Europaschool
Rabobank 15.94.44.624 OBS V van Oyen
Rabobank 15.94.44.659 OBS JH van Dale
ING bank spaarrekening
ING bank 0007.3040.38
ING bank 0007.0621.70
Tegoeden op bank- en girorekeningen

1.7.3

Rabobank 10.09.869.035
Rabobank 10.09.896.027
Deposito's
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31 december 2017
3.780.455
200.000

31 december 2016
1.642.109
200.000

3.980.455

1.842.109

59.646
842
1.463.163
2
-18

397
2.256.339
3.780.455

179.915
1.832
1.239.097
114
354
0
799
380
0
75
150.000
17
69.526
1.642.109

200.000
0
200.000

0
200.000
200.000

28
55
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Model D: Eigen vermogen
Sstand per
Resultaat
1 januari 2017
2.1.1

Algemene Reserve
Eigen Vermogen

2.205.790
2.205.790

1.859.786
1.859.786

Overige
Mutaties

Stand per 31 december
2017
0

4.065.576
4.065.576

Bestemming van het resultaat
Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de
bestemming van het resultaat.
Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:
Resultaat 2017
€ 1.859.786
€ 1.859.786

wordt toegevoegd aan de algemene reserve
totaal resultaatverdeling
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Model VL: Voorzieningen en langlopende schulden
2.2

Voorzieningen
Stand per 1
januari 2017

2.2.1
2.2.3

Dotaties

Onttrekkingen

Rente mutatie
(bij constante
waarde)

Vrijval

Stand per
31 december
2017

Kortlopend Langlopend
deel
deel
< 1 jaar
>1- < 5 jaar

Langlopend
deel
> 5 jaar

Personeelsvoorziening
Overige voorzieningen

338.502
146.416

4.002
0

61.423
1.452

0
0

0
0

281.081
144.964

103.553
16.806

120.049
87.000

57.479
41.158

Voorzieningen

484.918

4.002

62.875

0

0

426.045

120.359

207.049

98.637

2.2.1

Uitsplitsing
Jubilea
Sociaal Plan
Personeelsvoorziening

67.836
270.666
338.502

4.002
0
4.002

15.882
45.541
61.423

0
0
0

0
0
0

55.956
225.125
281.081

3.553
100.000
103.553

26.949
93.100
120.049

25.454
32.025
57.479

2.2.3

Onderhoud
Overige voorzieningen

146.416
146.416

0
0

1.452
1.452

0
0

0
0

144.964
144.964

16.806
16.806

87.000
87.000

41.158
41.158
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Model KS: Kortlopende schulden
2.4

Kortlopende schulden

2.4.3
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

Kortlopende schulden

31 december 2017

31 december 2016

87.368
151.067
44.789
30.408
127.763

77.069
140.661
38.759
1.953
131.476

441.395

389.918

151.067

140.683

0
0

-14
-8

0
151.067

-22
140.661

Uitsplitsing
2.4.7.1
2.4.7.3

2.4.7

Loonheffing
Premies sociale verzekeringen
Te betalen premie VF
Te betalen premie PF
Te betalen premie ziektekn collectief
Subtotaal
Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.8

Te betalen pensioenbijdragen
Schulden terzake van pensioenen

44.789
44.789

38.759
38.759

Overige
Lonen en salarissen
Nog te betalen energie
Nog te betalen personeelsfonds
Nog te betalen bankkosten
Nog te betalen printer
Nog te betalen Compententie thermometer
Nog te betalen IPC Milepost
Nog te betalen levensloop
Nog te betalen elektra21
Nog te betalen OJG
Nog te betalen Whitevision
Nog te betalen Infinite
Nog te betalen Arbo
Nog te betalen VVF
Nog te betalen PF
Nog te betalen TCOZ
Nog te betalen Reprorecht
Subtotaal
Overige kortlopende schulden

608
2.507
315
284
1.595
3.522
4.770
0
1.484
169
25
5.464
281
5.489
3.182
357
356
30.408
30.408

71
994
138
0
0
0
0
750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.953
1.953

0
0
0
127.763
0
127.763

2.785
0
2.785
129.320
-629
131.476

2.4.9.2

2.4.9
2.4.10.2
2.4.10.5
2.4.10.8
2.4.10

Lerarenbeurs
Regionaal Procesbegeleider
Subtotaal
Vakantiegeld en- dagen
Overige
Overlopende passiva
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Model G: Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW
G1. verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)
Omschrijving

Kenmerk

Toewijzing Datum

Bedrag
toewijzing

Totaal

Ontvangen t/m Prestatie
verslagjaar
afgerond
0

0

0

0

G2. verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)
G2.A. Aflopen per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Kenmerk

Toewijzing Datum

Bedrag
toewijzing

Ontvangen t/m
verslagjaar

totale
kosten

te verrekenen
ultimo verslagjaar

Ontvangen t/m
verslagjaar

lasten in
totale kosten
verslagjaar 31 december 2017

Totaal

G.2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Kenmerk

Toewijzing Datum

Bedrag
toewijzing

Saldo
1 januari 2017

saldo nog te
besteden 31 december 2017

Totaal
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Model OB: Opgave overheidsbijdragen
Werkelijk
2017
Eur
3.1

Rijksbijdragen

3.1.1
3.1.2
3.1.4

Rijksbijdrage OCW/EZ
Overige subsidies OCW/EZ
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV

Begroot
2017
Eur

Werkelijk
2016
Eur

5.813.132
567.938
152.153

4.084.464
515.140
116.585

4.420.003
432.457
157.078

6.533.223

4.716.189

5.009.538

4.647.439
521.306
0
644.387
5.813.132

2.879.053
533.348
0
672.064
4.084.464

3.127.775
572.687
0
719.541
4.420.003

Prestatiebox
Samenvoeging scholen
Impulsgebieden
Studiefverlof
Bijzondere situaties
Overige subsidies personeel ministerie

100.048
463.258
1.847
0
0
2.785

66.433
446.919
1.788
0
0
0

72.899
357.774
1.785
0
0
0

Overige subsidies OCW/EZ

567.938

515.140

432.457

Rijksbijdragen
Uitsplitsing Rijksbijdrage OCW/EZ

3.1.1

Personele reguliere BAO
Personeels en Arbeidsmarktbeleid
Leerlinggebonden Financiering
Materiele instandhouding
Rijksbijdrage OCW/EZ

Uitsplitsing overige subsidies OCW/EZ

3.1.2

Werkelijk
2017
EUR
3.2

Overige overheidsbijdragen en-subsidies

3.2.2

Overige overheidsbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Uitsplitsing overige overheidsbijdragen en -subsidies
Premiedifferentieatie
3.2.2
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
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Begroot
2017
EUR

Werkelijk
2016
EUR

24.943

0

0

24.943

0

0

0
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Model AB: Opgave andere baten
Werkelijk
2017
EUR
3.5
3.5.5
3.5.6
85670
85675
85690

Begroot
2017
EUR

Werkelijk
2016
EUR

Overige baten
Ouderbijdragen
Overige
Projecten
Bijdragen van derden
Overige baten

0
0
16.644

0
1.214
0

overige baten

19.144

1.214

122.514

16.000
644
0

0
1.214

27.575
743

0
0
0
1.214

60.517
32.050
1.629
122.514

Uitsplitsing overige baten
Bijdrage Samenwerkingsverband
Hogeschool Zeeland mentor vergoeding
Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen inzake energie
Projecten
Opbrengst gericht werken
Overige baten
3.5.6
Overige baten
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2.500

0
0
16.644

0

0
27.278
60.517
0
61.997
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Model LA: Opgave van de Lasten
Werkelijk
2017
EUR
4.1

Personele lasten

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Af: Uitkeringen
Personele lasten

Uitsplitsing Lonen en salarissen
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
4.1.1.3 Pensioenpremies
Lonen en salarissen
Uitsplitsing Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties voorzieningen
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
4.1.2.3 Overige
Kantinekosten
Cursuskosten
Werving personeel
Reiskosten
Activiteiten Personeel
Bedrijfsgezondheidsdienst
Overige personele lasten
Subtotaal
Overige Personele lasten

Begroot
2017
EUR

Werkelijk
2016
EUR

3.942.269
128.730
-307.711

3.671.398
317.843
0

3.959.903
230.132
-134.430

3.763.287

3.989.241

4.055.605

3.134.826
392.252
415.191
3.942.269

2.978.917
359.885
332.596
3.671.398

3.213.005
388.165
358.732
3.959.903

4.002
38.170
86.558
5.835
26.348
0
16.711
0
25.300
12.363
86.558
128.730

-2.005
54.722
265.125
8.621
152.000
250
20.892
0
19.000
64.363
265.125
317.843

4.200
116.268
109.664
8.225
58.102
139
16.151
0
13.400
13.648
109.664
230.132

Werkelijk
2017
EUR

Begroot
2017
EUR

Werkelijk
2016
EUR

4.2

Afschrijvingslasten

4.2.2

Materiële vaste activa

138.059

95.872

96.938

Uitsplitsing afschrijvingslasten
Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Overige materiele vaste activa
Leermiddelen
4.2.2
Materiele vaste activa

24.872
87.260
25.927
138.059

10.711
56.494
28.667
95.872

10.578
65.273
21.087
96.938

Werkelijk
2017
EUR
4.3

Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Overige

4.3

Huisvestingslasten
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Begroot
2017
EUR

Werkelijk
2016
EUR

4.836
106.987
62.143
130.248
17.397
6.806

10.428
39.717
94.771
150.725
16.925
0

9.626
78.431
68.015
151.430
16.725
7.463

328.418

312.565

331.689
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Werkelijk
2017
EUR
4.4

Overige lasten

4.4.1
4.4.2
4.4.4

Administratie- en beheerslasten
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Overige

Begroot
2017
EUR

Werkelijk
2016
EUR

196.551
243.255
62.767

143.650
230.993
44.079

265.931
218.425
43.563

502.573

418.722

527.920

Uitsplitsing Administratie -en beheerslagen
Kosten beheer en bestuur, vergaderkosten
Bijdrage aan administratie(kantoor)
Accountantskosten (onderzoek jaarrekening)
Telefoon -en portokosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Onkostenvergoedingen RvT
Public Relation & Marketing
Deskundigenadvies
4.4.1
Administratie- en beheerlasten

553
69.268
6.516
9.830
68
2.496
7.583
3.949
96.288
196.551

14.000
86.500
11.000
10.900
750
500
0
7.500
12.500
143.650

5.974
70.535
13.588
11.541
661
2.362
5.100
23.998
132.173
265.931

Uitsplitsing Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Leermiddelen
Leermiddelen LGF
Klein inventaris
ICT
Reproductie
Mediatheek en bibliotheek
4.4.2
Inventaris, apparatuur en leermiddelen

76.041
521
2.728
160.268
2.662
1.035
243.255

74.175
21.524
1.899
130.894
2.500
0
230.993

76.556
563
388
136.972
3.556
0
218.037

9.614
4.967
1.421
3.420
8.801
5.162

7.000
2.500
1.500
8.000
8.750
3.750

8.372
2.178
2.182
6.071
8.037
4.411

29.382
62.767

12.579
44.079

11.960
43.210

6.516

11.000

13.588

6.516

11.000

13.588

Overige lasten

Uitsplitsing Overige lasten
Abonnementen
Representatie
Medezeggenschapsraad
Verzekeringen
Culturele vorming
Vervoersmiddelen
Bijdragen aan derden
Overige onderwijslasten
4.4.4
Overige lasten
Seperate specificatie kosten instellingsaccountant
Accountantshonoraria voor het onderzoek van de jaarrekening:
Accountantshonoraria voor andere controleopdrachten:
Accountantshonoraria voor adviesdiensten op fiscaal terrein:
Accountantshonoraria voor andere niet-controlediensten:

Accountantshonoraria:
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Model FB: Financiële baten en lasten
Financiële baten

5

Financiële baten en lasten

5.1
5.5

Rentebaten
Rentelasten
Financiële baten en lasten
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Werkelijk
2017
EUR

Begroot
2017
EUR

Werkelijk
2016
EUR

16.246
1.434

25.000
1.943

26.628
1.006

14.812

23.057

25.622
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Model E: Overzicht verbonden partijen
naam
St. SPPO ZVL

juridische vorm statutaire zetel
Stichting
Terneuzen
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Vermelding verantwoording WNT
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.
Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling[1]

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang[1] en einde functievervulling in 2017
Deeltijdfactor (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

A.R. de Jong
Directeur-bestuurder
1/1 - 31/12
1,0000
nee
nee

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Subtotaal

91.538
14.628
106.166

individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum[2]

118.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag

0
106.166

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 (in fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen[1]

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

M.JU. den
Hollander- Faro
[VOORZITTER]
[LID]
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12

L.J. d’Hoore

J. Schaalje

G.J.M. Ultee

M. Boerjan

M. Hamelink

[LID]
1/1 - 31/12

[LID]
1/1 - 31/12

[LID]
1/1 - 31/12

[LID]
1/1 - 31/12

1.200
11.800

1.200
11.800

1.200
11.800

Bezoldiging
Beloning

individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum[2]
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

1.500
17.700

1.200
11.800

1.200
11.800

-

-

-

1.500

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1/1 - 31/12
1.500
1.500

1/1 - 31/12
1.200
1.200

1/1 - 31/12
1.200
1.200

1/1 - 31/12
1.200
1.200

1/1 - 31/12
0
0

1/1 - 31/12
0
0

Verplichte motivering indien overschrijding

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2016
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huurcontract kantoorruimte
Per 1 mei 2015 is met de Gemeente Sluis een contract afgesloten voor huurperiode ad € 9.292 per jaar om in het Zwin
College kantoor te huren tot 30 april 2020. Het contract wordt vervolgens voorgezet voor een aansluitende periode van
telkens één jaar, derhalve tot en met 30 april. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het
einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste één jaar.
Tellertikovereenkomst
Op 1 januari 2013 is met Veenman een contract afgesloten inzake kopieerapparatuur ad € 6.582 per kwartaal. Indien een
vooraf vastgesteld aantal tellerslagen wordt overschreden, geldt er een vaste prijs per extra tellerslag. De contractduur
bedraagt 66 maanden tot 2018. Facturering vindt per 3 maanden vooraf plaats.
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Overige gegevens
Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van
Stichting Escalda Scholen
Nieuwstraat 50
4501 BE OOSTBURG

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2017

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Escalda Scholen te OOSTBURG
gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Escalda Scholen
op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017.
De jaarrekening bestaat uit:
(1)
de balans per 31 december 2017;
(2)
de staat van baten en lasten over 2017; en
(3)
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Escalda Scholen, zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2017 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening

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

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen
in de bijlage bij onze controleverklaring.
Eindhoven, 13 juni 2018
Wijs Accountants

Was getekend: M.M.P.G van Os MSc RA

Bijlage bij de controleverklaring:
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen
van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet
rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties,
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegevens over de rechtspersoon
Algemene gegevens
Bestuursnummer

41637

Naam instelling

Escaldascholen

Adres
Postadres
Postcode

Nieuwstraat 50B
Postbus 35
4500 AA

Plaats
Telefoon
E-mailadres
Website

Oostburg

Contactpersoon
Telefoon
E-mailadres

A.R. de Jong
0117-450610

BRIN-nummer:

0117-450610

info@escaldascholen.nl
www.escaldascholen.nl

info@escaldascholen.nl

11IJ
11UA
12VB
13BB
13LV
13QM
18DZ
18GT

OBS Breskens
OBS Cadzand
OBS de Berenburcht
OBS Prinses Irene
OBS de Schutterschoek
Europaschool
OBS Vorsterman van Oyen
OBS J.H. van Dale

Sector
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

Aantal leerlingen
2017
2016
286
282
35
41
118
104
0
31
72
81
38
44
0
12
104
67
653
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