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JAARVERSLAG 2015  
 
Stichting Fluvium, openbaar onderwijs in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen 
 
 
 
Met veel genoegen presenteren we u het jaarverslag 2015 van de Stichting Fluvium. 
 
Stichting Fluvium, gevestigd te Geldermalsen, is op 1 januari 2006 ontstaan uit de bestuurlijke 
verzelfstandiging van de scholen voor openbaar onderwijs in de gemeenten Geldermalsen en 
Neerijnen. Stichting Fluvium bestaat sinds november 2015 uit 14 scholen, een bestuursbureau, circa 
1800 leerlingen en 170 medewerkers. 
 
In 2013 is Stichting Fluvium een personele unie aangegaan met Onderwijsgroep Spoenk (gemeente 
Neder-Betuwe) en de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG). Sinds november 
2015 zijn ook de peuterspeelzalen in Neerijnen aangesloten.  
2015 is het tweede jaar dat we werken met een Raad van Toezicht en een bestuurder waarbij de 
oude bestuurders successievelijk vervangen worden door nieuwe Raad van Toezichtsleden, conform 
onze afspraak om dat met beleid te doen (zorg voor continuïteit). 
 
Ondergetekende, mevrouw A. Burlet, is in januari 2014 benoemd als bestuurder en voorzitter van de 
centrale directie. De heer F. ter Haar is sinds januari 2014 lid van deze centrale directie. Het 
bestuursbureau aan de Panoven 29 te Geldermalsen huisvest alle stafmedewerkers van de drie 
stichtingen binnen de personele unie.  
 
In 2015 hebben we serieus aandacht besteed aan de totstandkoming van een nieuw strategisch 
beleidsplan (2016-2020). Daarbij hadden we een grote behoefte om ons oor goed te luisteren te 
leggen bij onze medewerkers, externe stakeholders, ketenpartners, experts, ouders en kinderen. De 
daarvoor gekozen vorm van diner pensants is enorm aangeslagen. We danken allen voor hun zeer 
waardevolle bijdrage hierin.  
 
In dit jaarverslag geven we onze doelstellingen, inspanningen, activiteiten en resultaten in het jaar 
2015 weer. Sinds 2011 gebruiken we daarvoor de hoofdstukken van ons oude strategisch 
beleidsplan als leidraad, zodat we steeds de link kunnen aangeven tussen onze korte- en 
langetermijndoelstellingen en de daarbij behorende resultaten op de volgende domeinen: 

 organisatie; 

 onderwijs; 

 profiel en imago; 

 huisvesting; 

 personeel; 

 financiën. 
 
Het jaar 2015 was opnieuw een uitdagend én succesvol jaar. Wederom was er sprake van een flink 
aantal zowel voorziene als onvoorziene veranderingen. De huidige tijden vragen om een zeer 
wendbare en proactieve organisatie. Stichting Fluvium en al haar medewerkers hebben dit jaar 
opnieuw getoond dat te zijn.  
Onderstaand noemen we een aantal projecten en thema’s van het afgelopen jaar: 

 de noodgedwongen sluiting van de Minzerie; 

 opnieuw het predicaat excellente school voor de Bloeiende Betuwe; 

 de nationale onderwijsprijs voor drie van onze scholen: Op ’t Hof, De Minzerie en De Bloeiende 
Betuwe voor de digitale plusklas; 
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 het TalenT-keurmerk A voor vreemdetalenonderwijs voor de Jan Harmenshof (als een van de 
zeven scholen in Nederland); 

 uitrol digitale plusklas naar andere scholen, zelfs buiten onze stichting (met BePO subsidie);  

 nieuw ICT-beleidsplan; 

 nieuw veiligheidsbeleidsplan; 

 techniekprijs Koning Willem Alexanderschool n.a.v. een workshop van Techniektalent.nu; 

 IKC De Rietschoof werkt succesvol unitonderwijs verder uit; 

 renovatie en herinrichting schoolplein Lokhorstschool; 

 De Springplank winnaar van het Leefbaarheidsbudget; 

 opnieuw volledige inzet prestatieboxmiddelen voor verdere professionalisering en betere 
resultaten, conform het bestuursakkoord Primair Onderwijs (PO); 

 proactieve deelname in Betuws Passend Onderwijs (BePO);  

 doorontwikkeling van ons toezichtskader op basis van de principes van Policy Governance; 

 krimp van het leerlingenaantal en onze zoektocht naar creatieve oplossingen; 

 verdere verbetering van ons gebruik Vensters PO; 

 overstap naar een nieuwe accountant: Flynth; 

 traject van ‘School aan Zet’ (SaZ): verder op weg naar een lerende organisatie; 

 traject cultuureducatie ‘Reizen in de Tijd’ (met provinciale subsidie);  

 afronding traject Werkplezier ‘terug in je kracht’ (met subsidie van het Vervangingsfonds); 

 nieuw strategisch beleidsplan, na mooi traject van diner pensants; 

 inrichting van twee nieuwe kwaliteitskringen: aansluiting PO-VO en Nieuwkomers. 
We zijn er trots op dat al onze dit jaar bezochte scholen opnieuw het basisarrangement van de 
inspectie hebben gekregen en de anderen hebben dat behouden.  
 
Onze medewerkers blijven onze belangrijkste succesfactor en daarom hebben we ook in 2015 weer 
fors geïnvesteerd in verdere professionalisering. Onze inspanningen op het gebied van verzuim, 
leeftijdsbewust personeelsbeleid en mobiliteit zijn onverminderd gebleven. Daarnaast is er opnieuw 
inspanning verricht om zoveel mogelijk jonge leerkrachten te behouden en afscheid te nemen van 
medewerkers waarvoor Stichting Fluvium, om welke reden dan ook, niet meer de juiste plek is. 
 
Tijdens het lezen van dit jaarverslag zult u merken dat Stichting Fluvium nog steeds een financieel 
gezonde organisatie is, ondanks het feit dat we de broekriem aan moeten trekken. Onze organisatie 
aanpassen op de lagere inkomsten vanwege de krimp blijft een flinke uitdaging, vooral ook vanwege 
ons werkgelegenheidsbeleid, dat bij de start van de stichting met de vakbonden is afgesproken. 
 
Ons weerstandsvermogen is dus nog steeds op orde, zo ook de balans tussen investeringen in nieuw 
beleid en continuïteit van de organisatie. Volgens de inspectienormen (Commissie Don) dienen we 
ons vermogen, dat er nog steeds goed voor staat, af te bouwen. Dit doen we sinds 2012, voorzichtig 
en beleidsrijk, conform de risicoanalyse zoals toen vastgelegd in onze meerjarenbegroting. Dit jaar is 
daarom voor de derde keer bewust een tekort in onze begroting gecalculeerd. Daar was immers 
voor deze zware tijd van krimp en overheidsmaatregelen ruimte voor gereserveerd. 
 
In 2015 heeft Stichting Fluvium op diverse manieren verder gewerkt aan verbetering van haar 
organisatie en haar onderwijs. Alles in het belang van onze leerlingen. In dit jaarverslag gaan we daar 
per domein verder op in.  
We danken alle interne en externe mensen die daaraan hun bijdrage hebben geleverd. 
 
 
Drs. A. Burlet 
Bestuurder/voorzitter centrale directie  
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Verslag Raad van Toezicht  
 
In 2015 is de volgende stap gezet naar vernieuwing van de Raad van Toezicht, inclusief 
kennismakingsprogramma met de diverse organisaties. Hiertoe is besloten om de continuïteit van de 
verschillende organisaties te kunnen waarborgen en vervolgens naar nieuwe leden voor de Raad van 
Toezicht te kunnen zoeken. 
 
Het proces van de aanstelling van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht en de benodigde 
competenties en expertise zijn beschreven in de aanstellingsprocedure en het competentieprofiel.  
Daarnaast zijn de verantwoordelijkheden, taken, rollen en de onderlinge verhoudingen van zowel 
Raad van Toezicht als bestuurder vastgelegd in het toezichtskader gebaseerd op Policy Governance. 
Dit wordt jaarlijks geëvalueerd in de maand november. In verband met de nieuwe samenstelling van 
de Raad van Toezicht heeft in mei een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden.  
In het nieuwe toezichtskader neemt één keer per jaar een lid van de Raad van Toezicht deel aan een 
GMR bijeenkomst, in 2015 was dat in september. Verder wisselen de leden elkaars notulen uit. 
 
De Raad van Toezicht is actief in netwerken met andere besturen/Raden van Toezicht, zowel 
regionaal als nationaal, is actief lid van de VTOI, Vereniging van Toezichthouders in 
Onderwijsinstellingen en bezoekt regelmatig conferenties over actuele thema’s. De Raad van 
Toezicht beschikt over relevante expertise en treedt vooral kaderscheppend en toezichthoudend op.  
 
In 2015 is Raad van Toezicht zeven keer bijeen geweest en heeft de volgende grote thema’s 
geagendeerd: 
 

 vaststelling en uitvoering beoordelingskader bestuurder (procedureel en inhoudelijk)  

 jaarplan en begroting 2015; 

 bestuursformatieplan 2015; 

 schoolontwikkeling en kwaliteitsmonitoring (Citoscores, inspectierapporten); 

 jaarrekening 2014; 

 strategisch beleidsplan 2016 -2020; 

 bespreking accountantsverslag jaarrekening met accountant; 

 keuze nieuwe accountant; 

 inzet middelen prestatiebox; 

 managementcontract met bestuurder; 

 VVE rapport inspectie; 

 situatie OBS De Minzerie en De Plantage; 

 nieuwe statuten GMR; 

 bezoldiging Raad van Toezicht; 

 huishoudelijk reglement Raad van Toezicht; 

 transparantie beoordelingsgesprek en functioneringscyclus bestuurder; 

 gemeentelijk overleg GO³. 
 
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht de volgende acties ondernomen: 
 

 uitvoering beoordelingsgesprek en functioneringscyclus bestuurder (twee gesprekken); 

 introductiemiddag voor nieuwe (en zittende) RvT-leden; 

 accorderingjaarplan, jaarstukken, accountantsverslag; 

 in mei en november 2015 evaluatie functioneren van de Raad van Toezicht; 
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 contact met achterban middels GMR-participatie, Gemeentelijk overleg (GO³), aanwezigheid 
 bij studiedag, personeelsdag van bestuursbureau, directeuren en Raad van Toezicht, 
 heisessie bestuur; 

 deelname aan diner pensants - diverse bijeenkomsten;  

 scholing/kennis: participatie besturen met Open Blik (MvO), Governance en 
 risicomanagement (Voss/ABB) 

 heroverweging fusie De Minzerie bij slechts één leerling; 

 vaststelling nieuw huishoudelijk reglement functioneren in Raad van Toezicht; 

 initiëren aanstelling nieuw lid Raad van Toezicht - expertise onderwijskwaliteit. 
 
Samenstelling van het bevoegd gezag 
Conform de statuten bestaat de Raad van Toezicht uit een vijf- tot zevental vrijwilligers, allen 
benoemd door de gemeenteraden en (voor leden met GMR-voordracht) geaccordeerd door de 
GMR. In 2015 was de samenstelling als volgt:  
 

Marius Berendse  

Jaar aantreden 2014 

Jaar aftreden 2016 

Hoofdfunctie: Directeur eigenaar SlimFit Onderwijs. 

Nevenfuncties: Projectleider SlimFit; 
Secretaris Verenigde TOM Groep (VTG). 

 

Sandy Boeije   

Jaar aantreden 2015 

Jaar aftreden 2018 

Hoofdfunctie: Rabobank Risk Management, Supervisory Relations. 

Nevenfuncties: Oudercommissie Kinderopvang Rivierenland, afd. Neerijnen; 
Jeugdcommissie TV Ophemert. 

 

Bram van den Bos   

Jaar aantreden 2015 

Jaar aftreden 2018 

Hoofdfunctie: Gepensioneerd. 

Nevenfuncties: - 

 

Manita Buitenweg   

Jaar aantreden 2015 

Jaar aftreden 2018 

Hoofdfunctie: Eigenaar MB kinder- en jeugdpsychologie. 

Nevenfuncties: - 

 

Cynthia Maas-van Eekeren Voorzitter 

Jaar aantreden 2014 

Jaar aftreden 2017 

Hoofdfunctie: Productmanager Medical Device company. 

Nevenfuncties: - 
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Martin van der Mark  

Jaar aantreden 2014 

Jaar aftreden 2016 

Hoofdfunctie: Gepensioneerd, werkzaam geweest in diverse functies in het primair 
onderwijs en het voortgezet onderwijs. 

Nevenfuncties: Bestuurslid Oudheidkamer Tiel; 
Taalonderricht bij Vluchtelingen Werk Nederland. 

 

Arjan Verwoert  

Jaar aantreden 2014 

Jaar aftreden 2017 

Hoofdfunctie: Executive director Ernst & Young Accountants LLP. 

Nevenfuncties: Lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Idealis. 

 
Per bijeenkomst evalueert de Raad van Toezicht kort haar vergadering. Eenmaal per jaar heeft zij 
een functioneringsevaluatie, waarbij zij reflecteert op haar toezichthouden. Deze vond plaats in 
november 2015. 
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Bestuursverslag 2015 

 

1. Missie en doelen 

Wat wil Stichting Fluvium?  
 
Algemene doelstelling 
De stichting heeft ten doel het oprichten en in stand houden van openbare scholen in de (kernen 
van de) gemeenten Geldermalsen en Neerijnen en het geven van openbaar onderwijs aan de 
scholen die onder haar gezag vallen, overeenkomstig artikel 46 Wet op het Primair Onderwijs. Ze 
oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit. 
 
Stichting Fluvium accepteert kinderen zoals ze zijn. Ze stelt zich ten doel een fundamentele bijdrage 
aan hun ontwikkeling te leveren zodat ze met vertrouwen hun weg in de toekomstige samenleving 
inslaan. 
 
In het strategisch beleidsplan 2011-2015 is een beeld geschetst hoe de organisatie er in 2015 uit zal 
zien en wat ze bereikt zal hebben ten aanzien van zo smart mogelijk geformuleerde doelstellingen. 
Dit is dit jaar uitgebreid geëvalueerd. Op veel terreinen hebben we onze doelstellingen uit 2011 
bereikt en zelfs meer. Met gepaste trots kijken we terug op deze periode. Voor de komende vier jaar 
hebben we in diner pensants en vele interne sessies een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld. 
Dit plan zal in algemene zin beschreven worden en op alle deelterreinen zullen uitgebreide 
beleidsplannen en jaarplannen met concrete doelen en resultaatsbeschrijvingen ontstaan. Dat 
maakt de aansturing de komende jaren flexibeler en specifieker (zie de afbeelding op bladzijde 8).  
 
Samenvattend staat Stichting Fluvium voor het stimuleren en waarborgen van kwalitatief 
hoogwaardig, innovatief, opbrengstgericht en gevarieerd openbaar onderwijs, waarin veel aandacht 
is voor samen leren, samen werken en samen leven. 
 
Kernwaarden  
De missie van Stichting Fluvium wordt gekenmerkt door vier kernwaarden: 
 

 een veilig en inspirerend klimaat; 

 ambitieus ten aanzien van kinderen en onderwijs; 

 opbrengst- en kwaliteitsgerichtheid; 

 maatschappijgerichtheid. 
 
Deze vier kernwaarden zijn leidraad voor ons beleid en de daaruit voortvloeiende acties. Voor een 
gedetailleerde uitwerking van deze kernwaarden verwijzen we voor 2015 naar het oude strategisch 
beleidsplan. Medewerkers op alle niveaus in de organisatie worden gestimuleerd om vanuit deze 
kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag geldt steeds als 
voorbeeld voor kinderen en hun ouders. 
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Strategisch Beleid Fluvium en de uitwerking daarvan Hoe verhouden alle plannen zich tot elkaar; in schema 

 

OP STICHTINGSNIVEAU 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

  

STRATEGISCH BELEID 16 - 19 

op hoofdlijnen geformuleerd 

 

 

meerjarenbegroting 

bestuursformatieplan - personeelsplan - financieel beleid - ict-plan 

 

JAARPLAN 

2015 

 JAARPLAN 2016 

verdieping strategisch beleid 

JAARPLAN 2017 

verdieping strategisch beleid 

JAARPLAN 2018 

verdieping strategisch beleid 

JAARPLAN 2019 

verdieping strategisch beleid 

JAARPLAN 

2020 

 

 in meerjarenperspectief  

 

(financieel) 

jaarverslag 

2014 

(financieel) jaarverslag 2015 (financieel) jaarverslag 2016 (financieel) jaarverslag 2017 (financieel) jaarverslag 2018 (financieel) 

jaarverslag 

2019 

 

 

OP SCHOOLNIVEAU 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

  

SCHOOLPLAN 16 - 19 

uitwerking Strategisch Beleid 

 

 

begroting 

2015 

begroting 2016 begroting 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 

2020 

formatieplan formatieplan formatieplan formatieplan formatieplan formatieplan 

schoolgids schoolgids schoolgids schoolgids schoolgids schoolgids 

jaarverslag 

2014 

jaarverslag 2015 jaarverslag 2016 jaarverslag 2017 jaarverslag 2018 jaarverslag 

2019 
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De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de uitstraling van onze organisatie als 
geheel en van iedere school afzonderlijk.  
 
Concreet betekent dat: 
 
Goed werkgeverschap door: 

 een veilig en inspirerend werkklimaat; 

 competentiegericht Integraal Personeels Beleid (IBP); 

 aandacht voor initiatief en inspraak. 
 
Kwaliteitsonderwijs realiseren door: 

 sturing op hoofdlijnen; 

 opbrengstgerichte cultuur; 

 eigenheid van elke school hoog in het vaandel; 

 integriteit, transparantie en openheid; 

 kwaliteitsbeleid; 

 aandacht voor cultuurontwikkeling; 

 grote betrokkenheid van ouders: educatief partnerschap; 

 intensieve samenwerking met externe partners; 

 grote gerichtheid op omgeving(-svragen). 
 
Specifiek voor 2015 
In 2015 is een aantal van deze onderwerpen vertaald in speerpunten die zijn vastgelegd in het 
managementcontract (jaarplan) tussen Raad van Toezicht en bestuurder/algemeen directeur:  

 nieuw strategisch beleidsplan 2016-2020; 

 verdere ontwikkeling van meer en pluriform aanbod voor excellente leerlingen via digitale 
 plusklas, plusklassen en andere excellentie aanbod;  

 anders en effectiever organiseren van onderwijs en management in kleine scholen, opdat 
 thuisnabij onderwijs kwalitatief en financieel mogelijk blijft; 

 verdere professionalisering directeuren, IB-ers en leerkrachten met betrekking tot
 opbrengstgerichte cultuur; 

 verbeteren van het kwaliteitszorgsysteem en verbreding kwaliteitskringen; 

 professionalisering IB-ers ten aanzien van passend onderwijs; 

 verdere professionalisering en groeien in nieuwe rollen Raad van Toezicht; 

 professionalisering van bestuursbureau-medewerkers;  

 professionalisering bestuurder/centrale directie; 

 doorontwikkelingen organisatie conform ontwikkelmodel lerende organisatie - ‘School aan 
 Zet’; 

 opvang nieuwkomers; 

 verder verbeteren opbrengsten begrijpend lezen (groen gebied) (zie vorig jaarplan); 

 leesbevordering stimuleren. 
 
Er stonden ook in 2015 diverse interventies/activiteiten op de rol voor de verhoging van de 
kwaliteitszorg zoals het uitvoeren van interne audits, de inzet van de kwaliteitsmedewerker, externe 
benchmarking en een bovenschoolse kwaliteitsmodule die een totaaloverzicht van de stichting 
mogelijk maakt. Al deze interventies en activiteiten zijn naar tevredenheid uitgevoerd en hebben 
hun doel bereikt.  
  
Wat onze continue aandacht blijft vragen is behoud van onze kwaliteit, ook en juist in tijden van 
krimp. Een verdere uitwerking van doelen en resultaten vindt u in de betreffende hoofdstukken.  
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2. Organisatie 

“sterke positie” 
 
Stichting Fluvium heeft opnieuw een stap gezet op weg naar een onafhankelijke organisatie met een 
eigen gezicht. In 2016 zal dan ook zelfbewust en trots het tienjarige bestaan gevierd worden. 
In 2015 is er verder veel aandacht besteed aan het groeien in de nieuwe rollen, taken en functies, de 
onderliggende beleidsstukken en het samenwerken binnen de personele unie. Dat heeft ook geleid 
tot een verdere bezinning op de externe partners. Nadat in 2014 het contract met OSG is opgezegd 
en de samenwerking is aangegaan met CABO (Centrale Administratie Bestuursbureau Onderwijs), 
hebben we in 2015 gewisseld van accountant. 
 
Voor het realiseren van een doelmatige (bedrijfs)organisatie, zijn de volgende doelen bepaald: 
 

Doelen  Acties  Resultaten  
Vergroting lerend 
vermogen in de 
organisatie. Focus op: 
* Directieoverleg 
* IB-overleg 
* Kwaliteitskringen 

- School aan Zet traject: begeleiding 
 door experts.  
-  Voortzetting lidmaatschap IB-ers 
 in eigen beroepsgroeporganisatie. 
-  Prioriteit in managementcontract-
 gesprek. 

Project eindigt medio 2016. 
Monitorgroep heeft geëvalueerd. 
Zowel interne verantwoordelijke als 
begeleidende experts zijn tevreden. 
Afsluiting studiedag 2016. 

Verdere professionalise-
ring en ingroeien in 
nieuwe rollen RvT.  

Professionaliseringstraject. 
Lidmaatschap VTOI. 

Relatie en rolvastheid tussen bestuur 
en RvT behoeft nog aandacht. 

Professionalisering van 
bestuursbureau-
medewerkers. 

Dezelfde gelden geoormerkt voor 
professionalisering als die voor 
vergelijkbare onderwijsfuncties in de 
organisatie. Vastgelegd in gesprek in het 
kader van gesprekkencyclus. 

Alle beleidsmedewerkers zitten nu in 
regionale intervisiegroepen. 
Diverse studies gevolgd en 
conferenties bijgewoond. 

Professionalisering 
bestuurder/centrale 
directie. 

Plan na eerste gesprek gesprekken-
cyclus. 
Intervisiegroep openbaar onderwijs 
Betuwe. 
Managementstatuut. 
 

 
 

Managementstatuut gepland voor 
maart 2016 (meenemen in opnieuw 
nadenken over bestuur/centrale 
directie). 
Bestuurder neemt deel in netwerken 
PO-Raad voor bestuurders (collegiale 
auditing etc.). 
Bestuurlijk assessment op code goed 
bestuur bijna 97% score. 
Gesprek met AD gepland. 
Diverse studiedagen/ conferenties/ 
tweedaagsen. 

Evaluatie en eventuele 
aanpassing van de 
samenwerking binnen 
personele unie. 

1. Taakverdeling binnen  centrale 
directie.  
2. Taakverdeling op 
 bestuursbureau. 
3. Stroomlijning beleid/ 
 documenten/procedures. 
5. Stroomlijning externe  partners.  
6. Stroomlijning vernieuwingstrajecten/
 professionalisering. 

Heidag centrale directie. 
Heidag bestuursbureau. 
Bestuursbureau-overleg. 
Tweedaagse gemeenschappelijke 
directie. 
Opstart nieuwe cyclus strategisch 
beleidsplan en schoolplannen in 
gezamenlijkheid. 
Geresulteerd in:  
jaarplan/strategisch beleidsplan/ 
herverdeling taken centrale directie. 

Evalueren nieuw 
toezichtskader.  

Op agenda RvT.  Gepland eerste helft 2016. 
 



Pagina 16  

Nieuwe 
managementstructuur. 

Uitwerken plan en tijdpad. Eerste clusters ontstaan. 
Samenwerking OBS Est- Meester 
Aafjesschool. 
Idem: De Waardenburcht en De 
Rietschoof, Op ’t Hof en De 
Malsenburg, De Bloeiende Betuwe, 
Jan Harmenshof en PWA- Ophemert. 

Productie strategisch 
beleidsplan. 

Kick-off tweedaagse september. Diner 
pensants. 

Afgerond. 
 

Fusie en samenwerkings-
combinaties. 

Fusie-effectrapportages, tijdpad/plan 
van aanpak. 

Fusie De Minzerie en De Springplank 
mislukt. Samenwerkingsvormen wel 
succesvol. 

 
Sturing 
In het afgelopen jaar is het model van Policy Governance nog weer verder in de organisatie 
doorgevoerd via de systematiek van mandatering, resultaatmanagement en planning en control. Om 
de centrale doelen te realiseren, worden in het strategisch beleidsplan en de daaronder hangende 
jaarplannen te behalen resultaten geformuleerd. Evaluatie vindt regelmatig plaatst in de relatie: 
Raad van Toezicht, bestuurder, centrale directie, beleidsmedewerkers en directie scholen. 
Inmiddels wordt dit gefaciliteerd door alle ingevoerde administratieve systemen. 
 
De interne aansturing(-sfilosofie) is in 2015 verder ongewijzigd gebleven. Bij het opstellen van de 
nieuwe statuten en het nieuwe toezichtskader is door Leeuwendaal gecontroleerd op de code goed 
bestuur PO. Er zijn geen afwijkingen vastgesteld ten aanzien van deze code. Daarnaast is begin 2015 
opnieuw het bestuurlijk assessment PO uitgevoerd met 96% score in transparantie en code goed 
bestuur (nieuwe aanpassing van PO Raad 2014). 
 
Het bestuursbureau opereert onder verantwoordelijkheid van zowel de bestuurder als de centrale 
directie. De schooldirecteur wordt gezien als integraal manager van de school. De diverse 
verantwoordelijkheden binnen de organisatie zijn geregeld in het managementstatuut en het 
toezichtskader. 

 
* De centrale directie bestaat uit de beide algemeen directeuren van Stichting Fluvium (A. Burlet) en  
 Onderwijsgroep Spoenk (F. ter Haar), die intensief collegiaal samenwerken.  

* 
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In 2015 waren daarnaast vijf werkgroepen actief op de beleidsterreinen: 
 

 leesbeleid; 

 personeel;  

 PR en communicatie;  

 ICT; 

 positionering IB. 
 
Deze werkgroepen bespreken de beleidsontwikkelingen binnen Stichting Fluvium en bereiden de 
belangrijkste onderwerpen voor ten behoeve van het directeurenberaad. De beleidsgroepen zijn 
voornamelijk samengesteld uit directeuren, IB-ers en beleidsmedewerkers.  
Om de input op het beleid vanaf de werkvloer te vergroten, wordt sinds 2012 gewerkt met een 
aantal thematische kwaliteitskringen waarin medewerkers op basis van betrokkenheid zitting nemen 
om verticaal meer input en invloed mogelijk te maken. Ook in 2015 zijn hierbij collega’s vanuit 
Onderwijsgroep Spoenk en SPGG aangeschoven. 
   

 VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs); 

 hoog- en meerbegaafdheid; 

 excellente scholen; 

 mediawijsheid en 21st Century Skills; 

 testen en toetsen in de onderbouw; 

 cultuureducatie; 

 VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie); 

 duurzame inzetbaarheid; 

 begrijpend lezen.  
 
Voor het schooljaar 2015/2016 zijn daar twee nieuwe kringen bijgekomen: aansluiting PO-VO en 
Nieuwkomers. 
 
De overlegstructuur tussen de bestuurder, centrale directie en directeuren van de scholen bestond 
in 2015 uit zeven kortere overleggen waarin vooral praktische zaken en besluiten aan de orde 
komen, afgewisseld met vier uitgebreide directieberaden voorafgegaan door een start-tweedaagse, 
waarin meer beleidsvoorbereidend en inhoudelijk gewerkt wordt. Deze laatste zijn dit jaar vooral 
gevuld met de thema’s: strategisch beleidsplan, onderwijskundig leiderschap en opbrengstgericht 
werken (laatste deel traject Driestar), de lerende organisatie en evaluatie van het oude én 
ingrediënten voor het nieuwe strategisch beleidsplan. 
 
Raad van Toezicht  
Het bevoegd gezag wordt gevormd door de Raad van Toezicht, dat op hoofdlijnen toezicht houdt op 
het bestuur en de uitvoering van beleid. De Raad legt verantwoording af aan de gemeenteraad en 
aan het ministerie. Het verslag van de Raad van Toezicht is terug te vinden op pagina 4.  
 
Medezeggenschap  
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeel vertegenwoordigd 
zijn. Bovenschools is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarbij alle scholen 
van de stichting zijn aangesloten. Stichting Fluvium hecht grote waarde aan een goed 
functionerende medezeggenschap. Daartoe wordt intensief overleg gevoerd met de GMR en de MR-
en en worden de betreffende financiële middelen vrijgemaakt. 
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Namens Stichting Fluvium maken een ouder en een leerkracht ook actief deel uit van de 
medezeggenschap van het nieuwe samenwerkingsverband BePO. De GMR heeft in 2015 haar 
instemming verleend, is geïnformeerd over en/of heeft advies gegeven over een groot aantal zaken, 
waaronder:  
 

 beoordelingskader bestuurder; 

 bestuurlijk formatieplan 2014/2015;  

 jaarverslag 2014; 

 jaarplan en begroting 2015;  

 vakantierooster; 

 persprotocol; 

 situatie De Minzerie en De Plantage; 

 strategisch beleidsplan 2016-2020. 
 
Daarnaast heeft de GMR over de belangrijkste beleidsontwikkelingen binnen de organisatie 
meegepraat en meegedacht. Ze heeft een begeleid traject (VVOO) doorlopen waarin ze geëvalueerd 
heeft over haar functioneren, slagkracht, grootte en statuten. Dat levert in 2016 een nieuwe 
samenstelling en veranderende werkvormen op. 
 
Klachtenregeling 
Stichting Fluvium is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. In 2015 is het ons weer gelukt 
om alle klachten intern op te lossen. Er wordt sinds 2010 ook bovenschools een overzicht van 
klachten (en daarop volgende acties) naar aard en hoeveelheid bijgehouden. Dit overzicht wordt 
geanalyseerd en als input gebruikt voor eventuele interventies en nieuw beleid. In het kader van de 
klachtenregeling beschikt iedere school over een interne vertrouwenspersoon, die vooral voor de 
doorgeleiding naar de externe commissie zorgdraagt.  
 
Aantal klachten per jaar: 

Jaar Aantal klachten 

2011 8 

2012 5 

2013 6 

2014 5 

2015 6 

 
Bij het bestuur zijn in 2015 zes klachten gemeld over zaken die op scholen speelden en daar op dat 
moment geen oplossing vonden. Geen van deze meldingen heeft uiteindelijk tot een formele klacht 
geleid. Daar waar nodig is door de bestuurder/lid centrale directie ondersteuning gegeven. De 
klachten hadden betrekking op diverse aspecten: 
 
1. Onenigheid over de pedagogisch didactische begeleiding van een leerling. 
2. Zorg over de ontwikkelingen binnen een school.  
3. Overdracht PO-VO (dossier, mondeling gedeelde informatie) 2x. 
4. Plaats van GVO/HVO op een school. 
5. Te veel problematiek in een groep en het onvermogen van school daarin verandering aan te 
brengen. 
 
Bij de overdracht PO-VO klachten heeft de bestuurder intensieve gesprekken gevoerd met ouders, 
de directeur van de betrokken school en het voortgezet onderwijs. Het heeft er mede toe geleid dat 
procedures en afspraken verder aangescherpt zijn. 
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Van of via de externe vertrouwenspersoon seksuele intimidatie zijn in 2015 geen klachten 
binnengekomen. Er zijn dit jaar ook geen pestklachten geweest. 
 
Ontwikkeling aantal leerlingen  
In het onderstaande overzicht is per school het aantal leerlingen op de jaarlijkse teldatum 1 oktober 
weergegeven, aangevuld met de prognoses voor de komende drie jaren. De prognoses zijn 
opgesteld op basis van het prognosemodel PO. 
 
Hoewel de geprognosticeerde aantallen kunnen afwijken, hanteren wij deze cijfers als uitgangspunt.  
De leerlingprognoses dienen als basis voor de meerjarenbegroting, de meerjarenformatieplannen, 
maar ook voor de meerjarenonderhoudsplanning en huisvestingsaanvragen bij de gemeenten. Niet 
alleen de werkelijke leerlingaantallen laten een daling zien, ook de prognose toont wederom een 
dalende tendens. De oorzaak moet worden gezocht in het lage geboortecijfer. Dit heeft grote 
gevolgen voor de formatie van de komende jaren. 
 
Gelukkig zijn er scholen die in positieve zin afwijken van deze prognoses. Dit wordt enerzijds 
veroorzaakt door een goede uitstraling van de betreffende school. Anderzijds heeft het uitstel van 
de bouw van een nieuwe school in De Plantage een positief effect op de omliggende scholen. 
Daarnaast kennen we een nog gering aantal nieuwkomers. 
 

  Werkelijk Prognose 

 Teldatum 1 oktober 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 OBS Est 91 84 63 56 41 38 33 

 OBS Koning Willem Alexander 103 106 93 91 81 74 61 

 OBS De Waerdenburght 88 88 93 82 75 76 73 

 OBS Burg. Westerbeek v. Eerten 133 123 117 105 98 85 81 

 OBS Prins Willem Alexander 148 138 133 130 116 105 103 

 OBS De Rietschoof 82 82 74 65 64 55 49 

 Totaal in gemeente Neerijnen 645 621 573 529 475 433 400 

        

 OBS D’n Bogerd 140 137 129 133 119 115 113 

 OBS Jan Harmenshof 235 236 231 234 247 246 252 

 OBS Meester Aafjes 431 417 421 405 395 373 352 

 OBS R. Lokhorst 219 210 191 170 156 136 120 

 OBS De Minzerie 24 25 23 1 - - - 

 OBS De Springplank 79 72 64 74 78 72 70 

 OBS De Bloeiende Betuwe 91 78 78 84 91 91 85 

 OBS Op ’t Hof 156 135 133 132 128 119 110 

 OBS De Malsenburg 72 68 61 58 56 53 56 

 Totaal in gemeente Geldermalsen  1447 1375 1331 1291 1270 1205 1158 

 Totaal Stichting Fluvium 2092 1999 1904 1820 1745 1638 1558 
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3. Onderwijs 

“Passende zorg en onderwijs voor ieder kind”  
 
Sinds 2012 worden de aangescherpte doelstellingen uit het strategisch beleidsplan van Stichting 
Fluvium op schoolniveau uitgewerkt in een bestuurlijk jaarplan en jaarlijkse plannen per school. 
Hieronder laten we u zien welke doelen in het bestuurlijke jaarplan waren gedefinieerd met de 
daarbij horende acties en resultaten. 
 

Doelen  Acties  Resultaten  

Structureel werken aan 
verbetering opbrengsten. 
Ombuigen tendens in 
eind-Cito. 

Ontwikkeling van nieuw (dashboard) instrument 
over kritische kengetallen voor monitoring en 
verslaglegging bestuurder en RvT (werkgroep). 
Continue monitoring van tussen- en  
eindopbrengsten door medewerker  
onderwijs. 
Managementgesprek met directeuren. 

Concept dashboard januari 
2016 naar RvT. 
Tussenopbrengsten 
(inspectiekaart) voor alle 
scholen in orde. 
Scholen met attendering 
(vanwege Cito) worden strak 
gemonitord en hebben 
verbeterplan (met extra 
financiële ondersteuning). 
Conform gesprekkencyclus. 

Alle scholen hebben een 
geaccordeerd ondersteu-
ningsplan, zodat wij in de 
pas lopen met het BePO 
samenwerkingsverband. 
Twee scholen met wind-
strekenidee in profiel. 

 I  Inventariseren van mogelijkheden voor specifieke 
opvang binnen de Fluviumscholen 
(windstrekenplan).  

(  

Afgerond. 
Ingezet vanaf december 
2015 (het wachten was op 
toekenning BePO) 

Alle scholen behouden 
minstens basisarrange-
ment en formuleren 
smart ambitie conform 
hun onderwijspopulatie.  
Een aantal goede 
scholen. 
(Nog geen benchmark 
mogelijk omdat nieuwe 
toezichtskader inspectie 
nog in ontwikkeling is). 
Minstens 1 sterke school. 

Instrumenten daarvoor zijn schoolspecifieke 
actieplannen, Taskforce-Z (risicovolle scholen) en 
interne auditgroep. Medewerker onderwijs 
monitort. 
Excellentietraject Bloeiende Betuwe en uitrol naar 
andere scholen.  
 
 

Alle scholen hebben 
basisarrangement. 
Opnieuw erkenning 
excellente School. 
Een nieuwe school heeft zich 
aangemeld voor dit traject. 
Nationale Onderwijsprijs (3 
scholen) 
Jan Harmenshof: hoogste 
niveau Engels (nationaal 7) 
Alle inspectiebezoeken: 
voldoende tot goed. 

Ontwikkelen van 
dekkend pluriform 
aanbod voor excellente 
leerlingen.  

Uitbouwen van plusklassen, extra materialen, van 
digitale plusklas. Samenwerking stimuleren voor 
kleine scholen.  

Lokhorst: nieuwe plusklas. 
OBS Est: aansluiting bij 
Meester Aafjesschool. 
De Rietschoof en D’n Bogerd: 
bij digitale plusklas. Toeken-
ning ontwikkelsubsidie BePO. 

Anders organiseren van 
onderwijs in kleine 
scholen.  

 

SlimFit, Snappet, efficiënte samenwerking tussen 
scholen. Andere onderwijskundige concepten 
(Alles-in1).  

Voorbeelden: OBS Est, 
Meester Aafjesschool,  
De Rietschoof, KWA-Haaften. 
Kwaliteitskringen. 
Directieclusters. 

Nieuwe positionering en 
professionalisering IB-
ers. Integratie 
werkzaamheden. 

Plan van aanpak, na brede interne discussie in 
2014. Invoering schooljaar 2015/2016. 

Beleidsstuk gepresenteerd 
aan directie: klaar voor 
januari 2016. 
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Verbeteren opbrengsten 
begrijpend lezen 
(groen gebied). (Zie vorig 
jaarplan). 
Leesbevordering 
stimuleren. 

a.  Werkgroep begrijpend lezen komt met  
  voorstellen en formulering doelstellingen.  
b. In Neerijnen draaien de LEA aanvragen ook 
 om dit thema.  
c. Medewerker onderwijskwaliteit monitort. 
d. Bibliotheken in schoolgebouwen en verscher- 
 ping samenwerking met lees-/mediacoaches. 

Resultaten bezien van 
tussenevaluatie februari 
2016 en Cito. 

Verbetering samenwer-
king, overdracht en VVE 
conform aanmerkingen 
inspectieonderzoek.  

a. In (interne en externe) VVE* werkgroepen,  
  samen met SPGG. Kwaliteitskring.  
b. BePO-traject POVO (LDO). Digitale  
  overdracht 
leerlinggegevens.
 leerlinggegevens.  
c. Pilot project vroegsignalering gedrag bij  
  jongste kleuters in samenwerking met REC.  
d. Ontwikkeling kwaliteitskaart.  

Kwaliteitskaart. 
Onderzoek inspectie komt in 
2016. 

Kwaliteitsslag en verbre-
ding kwaliteitskringen. 
Vergroting lerende en 
onderzoekende houding. 
Kwaliteitsbeleid boven-
schools. 

Op studiedag extra aandacht, verbreding naar 
Spoenk. Traject ‘School aan Zet’. 
Centraal afnemen vragenlijst sociale veiligheid 
voor personeel, uitkomsten bespreken in directie-
overleg.  
Centraal verzamelen data vanuit ParnasSys en 
WMKPO. 

Alle kwaliteitskringen zijn 
gemengd. Hebben externe 
begeleiding gehad. Vulling 
studiedag 2016. 
Nieuw beleidsplan veiligheid 
voor alle scholen. 
In actie. 

Toekomstbestendig ICT-
beleid, gestoeld op peda-
gogisch didactische 
keuzes. 

Nieuw ICT beleidsplan. In concept. Gereed in 
oktober. 

Integrale cultuureducatie 
in schoolplannen. 

Cultuureducatiebeleidsplan (provinciale subsidie/ 
thema studiedag). 

In actie, klaar medio 2016. 
Onderdelen verwerkt in 
strategisch beleidsplan. 

Anders organiseren 
onderwijs in kleine 
scholen.  

SlimFit, Snappet, efficiënte samenwerking tussen 
scholen. Andere onderwijskundige concepten 
(Alles-in1).  

? 

 
Monitoren van opbrengsten 
2015 is het eerste jaar waarin we, om te monitoren, met de bovenschoolse module Ultimview 
(ParnasSys) gewerkt hebben. Daarmee behoort het invoeren van data uit ParnasSys in WMKPO 
(Werken met Kwaliteit Primair Onderwijs) voor het Katern Opbrengsten tot het verleden.  
Ultimview kan de meeste data bovenschools genereren, dat levert voor directeuren en IB-ers een 
efficiëntieslag op. Op hun verzoek is naar efficiënte verantwoordingsvormen gezocht. 
 
Er zijn een paar uitzonderingen: 

  de kenmerken van de leerlingen;  

  de sociale veiligheid.  

 
Hiervoor wordt voorlopig jaarlijks een apart format gebruikt. Een werkgroep houdt zich bezig met 
het inrichten van een ‘dashboard’, zodat bestuurder en Raad van Toezicht belangrijke kengetallen op 
stichtingsniveau meteen inzichtelijk hebben. Dit is vanaf 2016 actief. 
 
Toegevoegde waarde van de stichting 
Door zowel op Fluviumniveau als binnen de personele unie meer samen te werken, hebben wij ook 
in 2015 weer meer expertise uit kunnen wisselen, verder kunnen ontwikkelen, onderhouden en 
borgen. Zo ontsluiten we kennis en vaardigheden die bijvoorbeeld een kleine school alleen niet ter 
beschikking zou hebben. Er zijn inmiddels meerdere samenwerkingsvormen ontstaan. Zo werkt de 
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Meester Aafjesschool samen met OBS Est, De Malsenburg onderzoekt mogelijkheden tot 
samenwerking met Op ’t Hof en er zijn diverse collegiale consultatiegroepen van directeuren. 
De Minzerie in Enspijk is na de zomervakantie van 2015 gesloten. Er waren onvoldoende leerlingen 
(op 1 oktober 2015 nog 1 leerling) om de school voor het dorp te behouden. De meeste leerlingen 
van De Minzerie zijn bij andere Fluviumscholen ingestroomd. 
 
Met alle medewerkers is met succes verder gewerkt aan het samen leren en ontwikkelen. Een 
voorbeeld daarvan is onze gemeenschappelijke studiedag op 26 mei 2015 met als titel:  
‘Op reis - Reizen is naar jezelf kijken tegen een andere achtergrond’ Jan Brokken. 
Hierin stonden twee thema’s centraal: 
• cultuureducatie met het traject ‘Reizen in de tijd’; 
• duurzame inzetbaarheid en persoonlijke effectiviteit (workshops ‘Plezier in je werk’ en ‘The 
 leader in me’ (Stephen Covey)). 
 
Dit jaar is ook een vervolg gegeven aan het verder in lijn brengen van diverse innovaties, het 
aanboren van ondersteunende subsidies en samenwerking met lokale, regionale en nationale 
partners. Hierdoor is het mogelijk om relevante externe expertise voor onze scholen en organisatie 
aan te spreken. Daarbij zijn we onder andere succesvol geweest in het aanboren van een 
substantiële provinciale subsidie voor de ontwikkeling van cultuureducatie ‘Reizen in de tijd’. Een 
thema waaraan we conform het bestuursakkoord PO vorm en inhoud gaan geven tot en met 2016.  
 
De middelen uit de prestatiebox hebben aan het behalen van onze doelstellingen opnieuw een flinke 
bijdrage geleverd. In het domein onderwijs zijn ook in 2015 weer belangrijke stappen gezet.  
 
Wat wilden we bereiken?  
Bij al onze scholen is de kwaliteitszorg en de leerlingenzorg door de inspectie beoordeeld als 
voldoende of goed. Het nieuwe inspectiekader 2020 biedt definitief de mogelijkheid om onderscheid 
te maken in de gradaties zeer zwak tot goed. De feedback van de inspectie op de in schooljaar 
2015/2016 bezochte scholen is zeer positief.  
 
Daarentegen blijven onze opbrengsten over het algemeen achter bij onze ambities, ondanks vele 
interventies. Een ongewenste tendens, die overigens alle scholen in onze omgeving treft. De 
voorzitter van de centrale directie en de medewerker onderwijs hebben de analyse van deze situatie 
en de gewenste interventies hoog op de agenda. Eén voorlopige conclusie is dat begrijpend lezen op 
al onze scholen achterblijft. Een interne werkgroep heeft dit jaar een aantal 
nascholingsbijeenkomsten georganiseerd en intensieve trajecten opgestart met de bibliotheek.  
 
Daarnaast blijft onze verwijzing laag (dit beïnvloedt onze gemiddelden) en mag de aandacht voor 
kinderen die aan de bovenkant presteren nog steeds verbeteren. Hiervoor zijn extra trajecten 
opgezet. 
 
1.1 Citoscores 
De resultaten van de Cito Eindtoets 2015 van alle scholen van Stichting Fluvium zijn gebundeld in 
een bestuursrapportage. De gegevens worden, behalve binnen de school, ook besproken met de 
bestuurder, in de Raad van Toezicht, het directieoverleg, het IB-overleg, in de rapportagegesprekken 
met de bestuurder/voorzitter centrale directie, de interne audits en/of schoolbezoeken, de GMR en 
in de MR-en. Tevens komt dit aan de orde in het jaarlijkse bestuursgesprek met de inspectie. Dit is 
een vast onderdeel van onze kwaliteitscyclus. 
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Naast de Cito Eindtoets worden ook de metingen van het Cito LOVS voor de tussenresultaten 
centraal gemonitord via de inspectiekaarten. Ook deze resultaten worden jaarlijks besproken met de 
inspectie. 
 
Behalve de Citoscores geeft ParnasSys/Ultimview veel inzicht over hoe zaken er voor staan. Daarin 
staan veel meer ankerpunten voor kwaliteit dan alleen de Citoscores. Ultimview maakt in 
grafiekvorm de ontwikkeling zichtbaar op schoolniveau en bovenschools niveau. De Citoscores in de 
vorm van eindscore als tussenmetingen blijven echter een belangrijke indicator. 
 
Citoscores Fluviumscholen  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Naam School  Score  Gecorr. 
Score  
LG 

Score  Gecorr. 
Score 
LG 

Score  Gecorr. 
Score 
LG 

Score  Gecorr. 
Score 
LG  

Score Gecorr. 
Score 
LG 

OBS Est 537,1 535,5 535,1 534,7 530,9 531,2 531,0 531,7 534,4 533,7 

Koning Willem 
Alexander 

537,7 537,8 537,5 537,1 535,1 535,8 532,9 534,1 534,2 535,3 

De Waerdenburght  541,1 535,6 533,1 534,8 533,6 534,5 532,3 534,0 531,1 533,4 

Burg. W. v. Eerten 537,5 536,6 538,7 536,7 532,5 532,8 537,6 535,7 537,0 535,9 

Prins W. Alexander  536,8 536,1 538,7 537,8 536,6 536,4 538,6 537,5 531,8 534,2 

De Rietschoof  530,7 532,7 534,6 535 534,9 535 526,2 530,9 523,5 528,9 

D’n Bogerd  534,8 535,7 533,8 534,8 529,8 531,7 534,2 534,4 535,7 535,2 

Jan Harmenshof  538,3 537,6 537,9 537,9 537,7 536,8 536,6 536,0 535,5 535,4 

Meester Aafjes  537,9 536,5 535,1 534 535 533,9 539,0 537,2 537,7 535,3 

R. Lokhorst  538,7 536,3 539,8 537,3 532,8 532,2 534,9 533,6 538,1 536,2 

De Minzerie  537,1 535,7 530,8 534,2 535,6 535,3 531,1 533,8  526,0* 534,1 

De Springplank  538,0 536,1 538 536,7 537,3 535,5 538,1 535,8 544,0 538,4 

De Bloeiende 
Betuwe  

541,5 539,0 543 538.8 536,2 535,9 541,3 538,3 543,1 539,0 

Op ’t Hof  535,4 535,2 534,3 535,1 528 530,8 535,3 535,2 533,8 534,2 

De Malsenburg  539,6 537,0 538,4 536,4 536,6 534,9 534,8 533,9 540,5 537,3 

 

* één leerling heeft deelgenomen aan de Centrale Eindtoets van Cito 
 

Alle Fluviumscholen samen hebben een ongecorrigeerde en een LG gecorrigeerde score die boven 
het landelijk gemiddelde ligt.  
De ongecorrigeerde versie geeft de gemeten resultaten weer. Bij de LG correctie is rekening 
gehouden met het leerlinggewicht van de school.  
 
Drie van onze scholen hebben een prachtige score die boven 540 gemiddeld uitkomt. Het betreft de 
volgende scholen: De Springplank, De Bloeiende Betuwe en De Malsenburg. Vijf van onze scholen 
scoren boven het landelijke gemiddelde en twee scholen scoren net onder het landelijk gemiddelde.  
Vier scholen hebben een score die onder het landelijk gemiddelde ligt.  
 
De Rietschoof heeft, alle interventies ten spijt, een (verwachte) lage uitschieter. Deze groep heeft 
jarenlang extra aandacht en interventies gekend. Bij een dergelijke kleine school kan het voorkomen 
dat er een onevenredig aantal kinderen met extra ondersteuning in één jaar zit. De school zit volgens 
de huidige tussenmetingen inmiddels weer in de groene zone. 
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Voor OBS Est geldt dit jaar dat, hoewel de score voor dit jaar bijna voldoende is en er dus sprake is 
van vooruitgang, het de derde te lage score op rij betreft. Hiervan is de inspectie op de hoogte 
gebracht en er ook een inspectiebezoek gevolgd. De uitkomst daarvan is dat de school ondanks deze 
score een basisarrangement behoudt. De school/stichting heeft de juiste interventies gepleegd. 
 
Verder interventies op stichtingsniveau voor behoud/verbetering kwaliteit: 

 

• inzet van interne audits, in 2015 op de Burgemeester Westerbeek van Eertenschool en Op ’t Hof; 

• de leidraad voor deze audits is een instrument voor zelfanalyse en auditing (IZA), dat in de 
werkgroep is ontwikkeld; 

• alle scholen nemen deel aan het ‘School aan Zet’ traject; ontwikkelmodel lerende organisatie; 

• inzet van prestatieboxgelden voor: 
1. Interne audits. 
2. Werkgroep risicovolle scholen (Taskforce Z). 
3. Digitale plusklas, opzetten van een excellent aanbod in de Daltonschool (i.s.m. BePO) en 

plusklassen in andere scholen.  
4. Extra geld voor klassenconsultaties IB-ers voor HGW en OGW. 
5. Individueel professionaliseringstraject IB-ers. 
6. Kwaliteitszorg: studiedag met Cees Bos over schoolplanontwikkeling. 
7. Cultuureducatie. 
8. Reken- en taalspecialisten. 
9. Excellente school. 
10. Projectgroep begrijpend lezen. 
11. Traject techniek/passend onderwijs. 
12. Diverse kwaliteitskringen. 
13. (Mede in kader LEA afspraken Neerijnen) intensieve samenwerking met bibliotheek (DBOS). 
14. Inzet intern opgeleide coaches. 

 
1.2 Scores taal en rekenen 
Taal- en rekenonderwijs hebben onverminderd onze speciale aandacht. De verschillende nationale 
verbetertrajecten op dit gebied zijn gestopt. Omdat we dit voor onze scholen nog steeds een 
belangrijk item vinden, nemen we hieronder in dit jaarverslag opnieuw de tussenresultaten van de 
Citotoetsen voor deze vakgebieden apart op, zodat we de ontwikkeling hierin kunnen blijven volgen.  
Een deel van de prestatieboxgelden is ingezet voor de opleiding van reken- en taalspecialisten in de 
scholen.  
 
Tussenresultaten 
Alle Fluviumscholen gebruiken de toetsen van Cito en verwerken de gegevens in ParnasSys. Op twee 
scholen wordt daarnaast het Cito LOVS gebruikt. De gegevens daarvan worden door middel van een 
Dultkoppeling geïmporteerd in ParnasSys.  
Daarnaast wordt ParnasSys op alle scholen gebruikt om ook de methodegebonden toetsen 
systematisch bij te houden. Beide systemen hebben een landelijke normering en maken gebruik van 
trendanalyses. We kunnen daardoor zowel per school als bovenschools monitoren in welke mate we 
erin slagen de doelen voor dat jaar te bereiken. 
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Tussenresultaten 
Periode:  Medio schooljaar 2014/2015 
Weergave:  Cito I t/m V normering 
 
Tot nu toe werd de Citoscore uitgedrukt in letters: A, B, C, D of E. Omdat bij de oude normering ten 
onrechte lijkt dat een C gemiddeld is (er zitten immers 2 scores boven en onder) heeft Cito een 
nieuwe normering ingevoerd. De nieuwe normering wordt uitgedrukt in de Romeinse cijfers I, II, III, 
IV en V. De betekenis is als volgt: 
 

I 20% - hoogst scorende leerlingen 
II 20% - boven het landelijk gemiddelde 
III 20% - landelijk gemiddelde 
IV 20% - onder het landelijk gemiddelde 
V  20% - laagst scorende leerlingen 

 

Verklaring van de tekens:  
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1. Gele driehoek: Leerlingenaantal is < 6 
2. Rood rondje met witte T: meer dan de helft van het aantal tussentoetsen (meetmoment 

voor de inspectie) is onvoldoende 
3. Zwart driehoekje linksonder: Percentage V is groter dan 20% van het totaal 
4. Geel driehoekje rechtsonder: Percentage I is kleiner dan 20% van het totaal 
5. Cito RW 3.0: Dit is de nieuwste serie toetsen van Cito. Nog niet elke school gebruikt deze. 

 
Uit de analyse van bovenstaande tabel van de bestuurstoetskaart 2014/2015 blijkt dat alle scholen 
boven het gemiddelde scoren op de gebieden Begrijpend Lezen en Rekenen & Wiskunde. Een 
gemiddelde score wordt behaald op de Drie Minuten Toets (DMT). Hieronder volgt een analyse van 
elke toetsserie apart. 
 
Drie Minuten Toets groep 3  

Middentoets Score I en II Score IV en V Eindtoets  Score I en II Score IV en V 

 8 scholen 5 scholen  5 scholen 3 scholen  

We zien hier in beide richtingen groei naar een gemiddelde III score. 
 
Drie Minuten Toets groep 4  

Middentoets Score I en II Score IV en V Eindtoets  Score I en II Score IV  

 6 scholen 5 scholen  8 scholen 4 scholen  

Bij de eindtoets zijn geen V scores op stichtingsniveau meer. We zien een duidelijke verbetering ten 
opzichte van de M toets.  
 
Wij vermoeden dat de 1-zorgroute en de extra inzet van middelen uit de LE(J)A gelden hier hun 
effect laten zien. Alle scholen hebben in 2015 wederom gebruik gemaakt van een aanbod vanuit de 
gemeenten op het gebied van LE(J)A. De gemeente Geldermalsen investeerde in VVE en de 
gemeente Neerijnen investeerde in het vergroten van de deskundigheid van de leerkrachten op het 
gebied van woordenschatontwikkeling en begrijpend lezen. 
 
Rekenen en Wiskunde groep 4  

Middentoets Score I en II Score IV en V Eindtoets  Score I en II Score IV en V 

 11 scholen 2 scholen  12 scholen 2 scholen  

We zien hier groei naar een bovengemiddelde score op het gebied van rekenen en wiskunde. 
 
Rekenen en Wiskunde groep 6 

Middentoets Score I en II Score IV en V Eindtoets  Score I en II Score IV en V 

 9 scholen 5 scholen  8 scholen 3 scholen  

We zien hier in beide richtingen groei naar een gemiddelde score. 
 
Begrijpend Lezen groep 6 

Middentoets Score I en II Score IV en V 

 8 scholen 5 scholen 

Eén school heeft geen leerlingen in groep 6. 
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1.3 Uitstroom naar VO 
Onderstaande tabel geeft per school de uitstroom naar het voortgezet onderwijs per 31-07-2014 en 
2015 in procenten. 
 

 
Kijkend naar de staafgrafiek van het schooljaar 2014/2015 valt op dat het grootste deel van onze 
leerlingen verwezen wordt naar TL, HAVO en VWO. Er is een daling in het aantal verwijzingen naar 
VMBO KL en een kleine stijging van het aantal verwijzingen naar VMBO BL. Naar de gemengde 
leerweg wordt, net als vorig jaar, minder vaak verwezen. Waarschijnlijk speelt mee dat de gemengde 
leerweg niet overal in de directe omgeving aangeboden wordt. Er zijn dit jaar ook leerlingen 
verwezen naar het VSO. 
 
Landelijk gezien wordt ca. 60% van de leerlingen verwezen naar het VMBO en 40% naar HAVO of 
hoger. Bij Stichting Fluvium is de tendens iets gunstiger: 51,6% VMBO en 48,3% HAVO of hoger. 
 



Pagina 28  

 
Hieronder ziet u de percentages voor de adviezen die per school in 2015 zijn gegeven.  
 

 
 
1.4 Kwaliteitszorg 
De kwaliteitskaarten van Cees Bos zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze kwaliteitscyclus. De 
kwaliteitskaarten worden gebruikt bij de dagelijkse onderwijspraktijk. Elke kaart wordt eenmaal per 
vier jaar opnieuw beoordeeld en bijgesteld. De daaruit volgende verbeterpunten worden 
beschreven en uitgewerkt in het schoolplan en het bijbehorende jaarplan. Aan het einde van de 
planperiode wordt onderzocht of de gestelde doelen behaald zijn.  
 
Een dergelijke cyclus noemen we kortweg PDCA: 
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Net zoals de stichting in 2015 aan de slag geweest is met het schrijven van een nieuw strategisch 
beleidsplan, zijn alle Fluviumscholen druk bezig met de nieuwe schoolplannen voor de komende vier 
jaar. We kunnen met behulp van ParnasSys en Ultimview ken- en stuurgetallen op alle niveaus 
genereren en door het schooljaar heen monitoren.  
 
De stafmedewerker onderwijs heeft als belangrijke taken vroegsignalering én advies voor 
interventies. Zij is ook degene die de auditcommissies voorzit. Twee keer per jaar bespreekt zij 
relevante kengetallen met de bestuurder/algemene directie.  
 
Via vensters PO is nu ook benchmarking met vergelijkbare scholen mogelijk. Een van onze scholen - 
De Bloeiende Betuwe - doet ook mee in het proeftraject voor de volgende stap hierin. Dat is tevens 
de excellente school die zich ook komend schooljaar aangemeld heeft voor het excellentietraject. De 
leeropbrengsten van dit traject zullen ook ingezet worden voor de andere scholen. 
 
1.5 Prestatiebox, SlimFit school, School aan Zet, professionaliseringsgeld directeuren 
Handelingsgericht en opbrengstgericht werken zijn nu vaste principes binnen onze organisatie. Na 
een periode van een aantal jaren intensief aan deze onderwerpen gewerkt te hebben, is er nu 
aandacht voor de borging. De focus dit jaar ligt daarnaast vooral op de thema’s uit het 
bestuursakkoord PO van 2014 en de principes van de lerende organisatie. 
 
Voor de inzet van de prestatieboxgelden is een bestuursprofessionaliseringplan gemaakt.  
 
Bedragen: 
Cultuureducatie € 20.650 
Andere domeinen € 171.499 
 
Uitgangspunten: 
Onze stichting gaat uit van de afspraken die de PO raad met het ministerie heeft gemaakt in het 
kader van het bestuursakkoord, waarbij vooral aandacht gevraagd wordt voor opbrengstgericht 
werk en verdere professionalisering.  
Voor dit schooljaar kozen we onderdelen die te maken hebben met ons eigen strategisch beleidsplan 
en het traject ‘School aan Zet’, waarin ook extra aandacht voor excellentie, educatief partnerschap 
en wetenschap en techniek wordt gevraagd. 
 
Volgens afspraak worden de uitgevoerde activiteiten verantwoord in ons jaarverslag en de daaraan 
gekoppelde uitgaven zijn te controleren voor de accountant. Uitgangspunt is ook om scholing altijd 
op het niveau aan te bieden waar dat het meest zinvol is, in de navolgende stappen: 
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 schoolniveau; 

 stichtingsniveau; 

 samenwerking Spoenk; 

 samenwerking openbaar onderwijs in Rivierenland; 

 samenwerkingsverband BePO; 

 externe aanbieders zoals opleidingsinstituten (meestal individueel of specifieke groepen). 
 

De scholingsactiviteiten moeten evidence-based zijn. Er moeten doelen geformuleerd worden, die 
vervolgens worden geëvalueerd. 

Fluvium Thema’s Doelgroep  Vorm 
 

Niveau Bedrag € Totaal € 

1. Kwaliteitszorg/opbrengst-
gericht werken/passend 
onderwijs 

Directeuren Tweedaagse 
 
Themadagen 

Stichting 7.000 
 

4.000 

 
 

11.000 

2. Hoog- en  
meerbegaafdheid 
 

Scholen  
 
 
 

Studietraject 
a. BePO voorstel  
Mr. Aafjes 
b. Digitale plusklas 
c. Individuele aan-
vragen 

  
  

6.000 
6.000 

 
 5.000 

 
 
 
 
 

17.000 

3. Professionaliseren in  
een lerende organisatie 

Alle 
medewerkers 

Kwaliteitskringen Stichting  10.000 10.000 

4. Cultuureducatie Betrokkenen a. Helft eigen inzet 
bij subsidie provincie 
b. Eigen bestemming 
school naar eigen 
beleid 

School  
10.325 

 
 

10.325 

 
 
 
 

20.650 

5. Studiedag Fluvium. 
 Op reis 

Alle 
medewerkers 

Workshops Stichting  
6.000 

 
6.000 

6. Professionalisering 
 IB- ers 
 

IB-ers a. Individuele aan-
vragen voor studie 
bijeenkomsten 

Stichting 4.000 
(voor totale 

IB-groep) 

 
 

4.000 

7. Coaching van leerkrach-
ten t.a.v. opbrengstgericht 
werken en 1-zorg route, 
passend onderwijs 

Leerkrachten  Klassenconsultaties 
door IB-ers 

School 27.565 
(N.B. niet 

structureel 
verwerkt in 

formatie) 

 
 
 
 

27.565 

8. Reken- en taalspecia-
listen (LB-ers). 

Leerkrachten Opleidingen liefst 
met leerkrachten-
beurs erbij 

Extern  
 7.000 

 
7.000,00 

9. ICT trajecten  Leerkrachten 
 
 
 

a. Studiedagen  
 gebaseerd op  
 beleidsplan ICT  
 werkgroep. 
b. E-learning 

Stichting 
 
 
 
 

 3.000 
 
 
 

 1.500 

 
 
 
 

4.500 

10. Op maat traject per 
school (leerlingenaantal) 

Allen Op aanvraag in 
relatie met boven-
genoemde thema’s 

School/ 
extern 

 
23.000 

 
23.000 

11. Excellente scholen Divers Op aanvraag: traject 
voor deze ambitie 

School  
5.000 

 
5.000 

 
Subtotaal  
 

    135.715 
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We kunnen met trots melden dat op alle terreinen de activiteiten uitgevoerd zijn mét de beoogde 
resultaten. 
 
SlimFit 
Op ’t Hof neemt dit jaar voor het allerlaatste stukje deel aan het (gesubsidieerde deel van) landelijke 
SlimFit programma, met daarbij ook de definitieve financiële verantwoording. Deze school is daar zo 
succesvol in dat er vele bezoekers van andere Nederlandse scholen naar hun oplossingen komen 
kijken. Zowel de directeur als een aantal leerkrachten zijn ambassadeur (brigadier) voor dit 
programma, om anderen te informeren of te ondersteunen bij een dergelijke ontwikkeling.  
Ook dit jaar was dat weer zo binnen Stichting Fluvium. Navolging van het Unitonderwijs vindt plaats 
op IKC De Rietschoof.  
 
SlimFit organiseert het onderwijs slimmer door het doorbreken van traditionele groepsindelingen. 
Daarmee wordt ook beter tegemoet gekomen aan de diversiteit in leerroutes en -tempo’s van de 
kinderen. Uit de kengetallen van beide scholen blijkt dat dit zeker niet ten koste van haar 
opbrengsten is gegaan. Integendeel. 
 
School aan zet (SAZ) 
Sinds 2014 heeft Stichting Fluvium, samen met partners in de hele personele uni, met SaZ een traject 
‘Samen Leren meer inhoud geven’: ‘Er is een steen verlegd’ gestart.  
Het doel is:  

 Samen verantwoordelijkheid dragen voor het totale onderwijs en haar opbrengsten binnen de 
stichtingen, door het samen leren gericht te organiseren en te faciliteren met behulp van 
professionele en flexibele leergemeenschappen. 

 Cyclisch en georganiseerd samen leren van bovenschoolse kwaliteitskringen, directieberaad en 
IB-netwerk door middel van het vergroten van eigenaarschap, empowerment en synergie. 
Samen leren is een cultuurkenmerk van de stichtingen. 

 
Een stuurgroep zorgde voor de doorgaande lijn. De focus ligt vooral op het directiecollectief, de 
groep IB-ers en de kwaliteitskringen.  
Er zijn drie traject-activiteiten Samen Leren van SaZ ingezet en geëvalueerd:  
1. Doel, inhoud en planning IB-netwerk schooljaar 2015/2016;  
2. Overzicht en aanscherping kwaliteitskringen en activiteiten voor dit schooljaar;  
3. Planning van ‘hoe directeuren inhoud geven aan het samen leren’. 
 

      

Fluvium Thema’s Doelgroep  Vorm 
 

Niveau Bedrag € Totaal €  

12. Ondersteuning risico-
volle scholen 

Teams Op aanvraag School 15.000  15.000 

13. Interne audits Betreffende 
medewerkers 

Projectvoorstel Stichting 14.000  14.000 

14. Individuele prof. 
aanvragen 

Leerkrachten  Beoordeling op 
bestuursniveau 

Individueel  14.434 14.434 

15. Projectgroep  
begrijpend lezen 

Divers Projectvoorstel Stichting 3.000 3.000 

16. Traject Techniek/ 
passend onderwijs 

Leerkrachten  Op aanvraag  School  10.000 10.000 

Totaal: inclusief Cultuureducatie  
 exclusief Cultuureducatie (€ 20.650)  

192.149 
171.499 
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Tien experts hebben in 2015 met de diverse groepen gewerkt aan de hand van de Werkwijzer 
‘Samen Leren’. De opbrengsten hiervan worden op de studiedag 2016 gepresenteerd. Iedere 
kwaliteitskring heeft voor de Fluviumstudiedag op 26 mei 2015 een poster gemaakt met daarin de 
bouwstenen van SaZ: de namen van de deelnemers, de ambitie, vorderingen en informatie vanuit de 
kwaliteitskring.  
 
1.6 Versterking opbrengstgericht werken/onderwijskundig leiderschap 
Onder leiding van School aan Zet werd gewerkt aan ‘hoe directeuren inhoud geven aan het samen 
leren’. Hierbij kwamen de volgende aspecten aan de orde:  

 koers/ambitie;  

 data/feedback; 

 de lerende professionals/lerende teams; 

 georganiseerd leiderschap. 
Om een goede overgang van het afgeronde traject van Driestar naar het Viertakt-traject van School 
aan Zet mogelijk te maken, zijn leerteams/themateams van directeuren samengesteld. 
1. Lokhorst/Mr. Aafjes (7 personen); 
2. Jan Harmenshof/Pr. Willem Alexander/De Bloeiende Betuwe/Op 't Hof /De Minzerie (9 
 personen); 
3. De Rietschoof, Koning Willem Alexander, D'n Bogerd, Burg. Westerbeek van Eerten, De 
 Waerdenburgt en Springplank, OBS Est, De Malsenburg, (10 personen). 

 
Op de tweedaagse van de directeuren in september 2015 is aandacht besteed aan het 
toekomstgericht denken van de directeuren volgens Cees Bos en het leiderschapsprofiel - 
managementprofiles - dat daarbij past. 
 
1.7 Professionaliseringsgelden directeuren 
In 2015 zijn al onze directeuren ingeschreven in het nationale schoolleidersregister. Daarmee 
committeren zij zich tegelijkertijd om te werken aan hun verdere professionalisering. De gelden 
hiervoor vanuit de overheid (€ 2.000 per school) zijn dit jaar volledig ingezet. Afspraken hierover 
worden met de bestuurder gemaakt binnen de gesprekkencyclus. De grote thema’s hierin zijn: 

 opbrengstgericht leiderschap; 

 aansturen van complexe en bovenschoolse organisaties; 

 opleiding tot coach; 

 persoonlijke effectiviteit (Covey); 

 tweede jaar schoolleidersopleiding; 

 EVC traject voor schoolleiderregistratie; 

 Human Dynamics ondersteuning; 

 inspirerend en onderwijskundig leiderschap; 

 maatwerktrajecten gericht op ontwikkeling van eigen leiderschap. 
 
1.8 Brede school/IKC/VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie)/B-Fit en gezonde scholen 
In 2015 heeft Stichting Fluvium wederom actief geparticipeerd binnen het Geldermalsens beleid 
brede scholen. Inmiddels is in de gemeente Neerijnen eveneens een combinatiefunctionaris 
aangesteld op het gebied van sport en cultuur.  Van onze ambitie om in de nieuwe wijk het IKC De 
Plantage op te starten, is tot in 2015 nog niets terecht gekomen door de trage woningbouw en de 
economische crisis. Er lijkt zich in 2016 een ommekeer voor te gaan doen.  
 
In 2015 moesten we jammer genoeg ons kleinste IKC de Minzerie sluiten wegens gebrek aan 
leerlingen. De gemeente Neerijnen heeft sinds 2014 ook een IKC, De Rietschoof in Opijnen. De 
Springplank en de Lokhorstschool zijn twee B-Fitscholen, die met de inzet van 
combinatiefunctionarissen extra aandacht aan voeding, gezond leven en bewegen besteden. 
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1.9 Nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen: Verdere ontwikkelingen VVTO, Human Dynamics, 
cultuureducatie. 
Bij de Jan Harmenshof is er door het team voor VVTO Engels en internationalisering gewerkt aan de 
eigen vaardigheid door middel van een cursus, waardoor de eigen vaardigheid van de betreffende 
leerkrachten significant is verbeterd. Verder is er veelvuldig contact geweest met scholen uit Malta 
en Schotland en ook daardoor is de eigen vaardigheid vergroot. Om meer lestijd te creëren is gestart 
met CLIL (Content and Language Integrated Learning) lessen bij de creatieve vakken. Verder is er op 
allerlei manieren extra aandacht voor het Engels bij weeksluitingen en bijvoorbeeld tijdens de 
‘English afternoons’ waarbij de voertaal in de gehele school Engels is. De Jan Harmenshof is 
daardoor ‘Anglia school’ (hoogste niveau) geworden in 2015. 
 
De Springplank is geïnspireerd geraakt door het gedachtegoed van Human Dynamics, dat niet alleen 
een verklaring biedt voor de verschillen tussen mensen in denken, leren, communiceren, 
organiseren en ontwerpen, maar ook hoe je daar in school op in kan spelen. Na de eerste verdieping 
in het gedachtegoed is gewerkt aan het aanpassen van leersituaties en lesvormen, maar ook aan de 
inrichting van het gebouw. Dit leverde bij het bezoek van de inspectie complimenten op over de 
differentiatie. 
 
In 2014 is een provinciale subsidie toegekend om samen met Het Gelders Erfgoed een doorlopende 
leerlijn voor cultuureducatie te ontwerpen en leerkrachten daar in te scholen. Dit zal ondersteund 
worden door middel van een digitaal portfolio voor elke leerling. Het project heet: ‘Reizen in de tijd’. 
In 2015 heeft op onze studiedag een grote kick-off plaatsgevonden. Er is een grote uitrol geweest 
voor de professionalisering van leerkrachten en cultuurcoördinatoren. Uiteindelijk zal dat in 2016 
een beleidsplan opleveren voor alle scholen. 
 
1.10 Excellente school 
In 2015 heeft Stichting Fluvium voor het tweede jaar een excellente school in haar gelederen, 
namelijk De Bloeiende Betuwe. Na een uitgebreide audit door externe experts is deze school als 
zodanig gewaarmerkt. De aandacht voor het individuele kind en de goede leerresultaten die hiermee 
bereikt worden, waren de basis voor dit predicaat.  
 
Het excellente beleid van De Bloeiende Betuwe richt zich op twee gebieden. Ten eerste het 
uitgebreide cultuuraanbod dat deze school heeft in samenwerking met diverse culturele partners; 
hiermee vereffent de school het geringe culturele aanbod in de omgeving. Ten tweede het aanbod in 
VVTO Engels (keurmerk TalenT C). Hiermee wordt de leerlingen een sterke basis geboden om te 
kunnen kiezen voor een tweetalige vervolgopleiding en wordt tevens tegemoet gekomen aan de 
maatschappelijke ontwikkelingen.  
 
De Bloeiende Betuwe maakt deel uit van de landelijke pilot van de inspectie ‘regelluwe scholen’. 
De bij deze school opgedane inzichten worden aan al onze andere scholen ter beschikking gesteld. 
 
1.11 Afstemming PO-VO 
In 2015 zijn verschillende activiteiten ondernomen om verdere inhoudelijke afstemming te 
verzorgen tussen de openbare scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Er is een 
regelmatig managementoverleg tussen Stichting Fluvium en scholengemeenschap De Lingeborgh te 
Geldermalsen. Op drie scholen is sprake van intensieve samenwerking binnen plusklassen. 
Daarnaast participeren onze directeuren in de geëigende overlegstructuren. 
 
Er wordt een 2016 een nieuwe school voor VO in Geldermalsen gesticht: het Ida Gerhard College. De 
open dagen van deze school in het najaar van 2015 trokken ook belangstellende leerlingen en 
ouders van onze Fluviumscholen. Er zijn nog geen directe contacten geweest. 
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Binnen BePO is een werkgroep actief geweest om te komen tot een betere overdracht, vooral ook 
voor leerlingen met leerproblemen. Dit heeft tot afspraken geleid voor alle scholen in het BePO 
gebied. Er is gekozen voor een digitaal overdrachtsdossier LDOS dat conform het voorstel van de PO-
raad via het OSO (OverstapService Onderwijs) systeem wordt gekoppeld aan de ontvangende school 
voor VO. Stichting Fluvium opereert binnen de afspraken die ten aanzien van overdracht gemaakt 
zijn met het voortgezet onderwijs.  
 
1.12 ParnasSys. 
ParnasSys is een vast onderdeel van onze interne kennis- en informatieverwerking en is gekoppeld 
aan opbrengstgericht werken. Het professionele gebruik daarvan heeft bij inspectiebezoeken 
wederom positieve feedback opgeleverd. De vordering van de implementatie verschilt per school. 
Ook voor dit jaar zijn per school nadrukkelijkere doelstellingen afgesproken en behaald. De focus lag 
nog steeds op het invoeren van groepsplannen en methodetoetsen.  
 
Dertien scholen werken nu met het ouderportaal, waarin ouders de prestaties van hun kinderen 
kunnen volgen. Eén school maakt hier nog geen gebruik van, maar gaat daar ook toe over. 
 
1.13 Lokale educatieve agenda (LEA) en lokale educatieve en jeugd agenda (LEJA) 
De gemeente Neerijnen heeft besloten de traditionele LEAgelden te bestemmen voor samenwerking 
tussen scholen en de bibliotheek. Dit traject kende bij de start nogal wat kinderziektes. In 2016 zal 
een evaluatie plaatsvinden. De doelstelling is en blijft het wegwerken van taalachterstanden. 
 
In Geldermalsen loopt het LEJA-overleg nu voor het vijfde jaar. Stichting Fluvium heeft het op zich 
genomen om daarin passend onderwijs op de agenda te houden, aangezien ze het coördinatorschap 
van het lokale BePO overleg heeft. Dat hierin de relatie met jeugdzorg tot stand gebracht wordt, is 
een bijkomend positief effect. Het blijkt nog steeds moeilijk om de transitie jeugdzorg en passend 
onderwijs goed met elkaar te verbinden.  
 
1.14 Analyse van de bevindingen van de onderwijsinspectie 
In 2015 zijn vier van onze scholen door de inspectie bezocht. Alle scholen hebben een 
basisarrangement gekregen, waaruit blijkt dat ze hun zaken op orde hebben. Op een aantal 
onderdelen is ook goed gescoord.  
 
De inspectierapporten dienen altijd als een van de bronnen voor het opzetten van gerichte 
ondersteuning bij de onderwijskundige ontwikkeling van onze scholen. De uitkomsten worden ook 
meegenomen in de managementgesprekken met de schooldirecteuren. De scholen blijven in 
2015/2016 in een regulier vervolgonderzoek geplaatst.  
Twee scholen hebben vanuit de inspectie een waarschuwing of attendering gekregen, omdat de 
resultaten van hun Cito-eindtoetsen te laag waren. Het daaropvolgend inspectiebezoek heeft 
positieve feedback opgeleverd. 
 
De eerdergenoemde Taskforce Z en het traject School aan Zet ‘Er is een steen verlegd’ werken 
samen met deze scholen aan de verbetering van het onderwijskundig leiderschap in relatie tot het 
verbeteren van de eind- en tussenopbrengsten.  
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2. Optimaal ontwikkelde zorgstructuur 
 
De individuele leerlingenzorg is vastgelegd in de richtlijnen en afspraken vanuit het 
samenwerkingsverband BePO. Alle middelen die van daaruit teruggesluisd zijn naar de scholen zijn 
daarvoor direct ingezet in extra uren interne begeleiding. Deze verantwoorden we ieder jaar. Een 
werkgroep houdt zich bezig met het schrijven van een beleidsplan ‘Toekomst van de IB’. Dit plan zal 
in 2016 gereed zijn. In 2015 zijn we weer druk bezig geweest met het implementeren van de 
veranderingen die passend onderwijs en de afspraken binnen het samenwerkingsverband met zich 
meebrachten: 
 

 lokaal IB-overleg; 

 plusconsulenten/themaconsulenten (plusteam); 

 andere aanvraagprocedures voor ondersteuning; vereenvoudiging van formulieren voor 
aanvraag arrangementen; 

 regionaal overleg Geldermalsen/Neerijnen van besturen; 

 experimenten: binnen Stichting Fluvium zijn subsidies voor twee pilotprojecten toegekend: 
digitale plusklas en Windstrekenplan; 

 informatie ouders; 

 verwerking in ondersteuningsplannen/schoolgids en schoolplannen; 

 scholen hebben het School Ondersteunings Plan (SOP) bijgesteld of vernieuwd; 

 nieuw strategisch beleidsplan; 

 situatie nieuwkomers. 
 
2.1 Leerlingenzorg en Passend onderwijs 
Stichting Fluvium maakt sinds 2014 onderdeel uit van het samenwerkingsverband BePO , waartoe de 
gemeenten Tiel, Culemborg, Neerijnen, Geldermalsen, Buren en Neder-Betuwe behoren. Een ouder 
en een leerkracht van de GMR van Stichting Fluvium maken deel uit van de medezeggenschapsraad 
van BePO, Een lid van de centrale directie heeft zitting in de Algemene ledenvergadering (ALV), een 
ander lid van de centrale directie is gekozen in het bestuur. De bestuurder is onderdeel van de 
personeelscommissie BePO en twee IB-ers nemen deel aan inhoudelijke commissies.  
 
Iedere school van Stichting Fluvium heeft een eigen zorgstructuur ontwikkeld waarbij nadrukkelijk 
aandacht en begeleiding aanwezig is voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Iedere 
school beschikt daartoe over een Interne Begeleider (IB-er) die de spil is van de leerlingenzorg.  
Vanuit het samenwerkingsverband BePO worden scholen en leerlingen in de nodige gevallen 
ambulant begeleid. Daartoe is binnen BePO een regionaal plusteam van begeleiders ingericht dat 
voor alle scholen in Geldermalsen en Neerrijnen werkt. 
 
Fluviummedewerkers worden continu geschoold in, en ondersteund bij het maken van 
groepshandelingsplannen en de 1-zorgroute. Op deze wijze leren teams te anticiperen op verschillen 
binnen de groep. Het netwerk IB-ers werkt samen aan voortdurende kwaliteitsverbetering hierin. 
 
In 2015 hebben we wederom veel aandacht gegeven aan het verbeteren van aanbod voor meer- en 
hoogbegaafde kinderen. De digitale plusklas draait op meerdere kleine scholen, zodat er niet met 
kinderen geschoven hoeft te worden, maar aanbod thuisnabij mogelijk is. Hiervoor kregen we de 
nationale onderwijsprijs! 
 
Voor kinderen die nu doorverwezen worden naar SBO en SO heeft het ‘Windstreken-plan’ bij BePO 
tot de status pilotplan geleid. Het doel daarvan is kinderen thuisnabij op te vangen. We hopen in 
2016 de volgende stappen te kunnen zetten. 
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2.2 Aanbod voor hoogbegaafde leerlingen 
Stichting Fluvium had via de 1-zorgroute eerder specifiek aandacht besteed aan meer- en 
hoogbegaafde leerlingen, maar dat bleek te geringe resultaten op te leveren. We willen daarin onze 
ambitie nog steeds verder vergroten. Een aantal scholen heeft inmiddels voor de vorm van 
plusklassen gekozen, soms in samenwerking met het voortgezet onderwijs. Andere scholen kiezen 
voor plusprogramma’s, waarin de oplossing vooral gezocht wordt in meer uitdagend materiaal. Er 
wordt daarin steeds vaker met andere scholen samengewerkt, ook buiten Fluvium, bijvoorbeeld de 
rijdende school. 
 
2.3 Aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen 
Alle scholen hebben voor programma’s gekozen waarin ook de sociaal emotionele ontwikkeling van 
kinderen gevolgd kan worden. Binnen de stichting worden verschillende methodes gebruikt. Acht 
scholen werken met ZIEN!, negen scholen werken - soms daarnaast - met het Kanjervolgsysteem dat 
bij de Kanjertraining hoort, één school werkt daarnaast nog met SCOL. Naast deze 
leerlingvolgsystemen worden verschillende andere methodes gebruikt om invulling aan de lessen te 
geven. Deze methodes zijn voor één school ‘Goed gedaan’ en voor zes scholen ‘Kinderen en hun 
sociale talenten’. Deze methode biedt een aanvulling op de gebruikte toetsinstrumenten. Met alle 
keuzes voldoen de scholen aan de wettelijke voorschriften. 
 
2.4 Veiligheid 
Een belangrijk item in het nieuwe toezichtskader van de inspectie vormt het onderdeel veiligheid. 
Scholen kunnen gebruik maken van het veiligheidsplan dat op een van de scholen binnen de 
personele unie al goedgekeurd is. Er is daarnaast een centrale databank aangelegd, waar informatie 
rondom dit onderwerp te vinden is. 
 
3. Onderwijskansenbeleid 
 
3.1 Vroeg en voorschoolse educatie (VVE) 
In 2015 werkten onze scholen wederom mee aan het gemeentelijke VVE-programma dat zich vooral 
richt op peuterspeelzalen en kinderopvang. In 2012 is er een inspectie geweest van het VVE-
programma in Geldermalsen en Neerijnen. Aan de hand van deze inspectie zijn diverse 
verbeteradviezen gegeven. We nemen deel aan een gemeentelijke werkgroep die dit heeft 
opgepakt. We hebben sinds 2012 een interne VVE-kwaliteitskring die het management voorziet van 
beleidsvoorstellen. Deze kring heeft tevens als doel in de personele unie met SPGG de doorgaande 
lijnen tussen peuterspeelzalen en scholen te verbeteren. Stichting Fluvium heeft bijgedragen aan de 
voorbereidingen voor een VVE-convenant binnen Geldermalsen. 
 
3.2 LEA Neerijnen 
Deze gemeente wordt aangeduid als taalachterstandsgebied. Daarom hebben de deelnemers in 
2014 een ambitieus convenant met elkaar gesloten, waarin we streven naar hogere opbrengsten. Dit 
convenant wordt jaarlijks geëvalueerd. 
De gemeente heeft zich, zoals boven gemeld, bezonnen over de middelen die ze ter beschikking 
stelt. De oorspronkelijk aan te vragen middelen worden nu ingezet om het behoud van bibliotheken 
te combineren met leesprojecten. We evalueren dat in 2016. 
 
4. Kinderopvang /peuterspeelzalen 
 
Alle scholen hebben of buitenschoolse opvang (BSO) in eigen huis, of kinderopvang in de directe 
nabijheid van de school. Dat geldt voor opvang ná school (BSO) en tussenschoolse opvang (TSO). Op 
een aantal scholen is in de directe omgeving ook voorschoolse opvang (VSO) aanwezig. De scholen 



Pagina 37  

streven samen met de aanbieders naar een optimale afstemming tussen onderwijs en kinderopvang. 
Die samenwerking wordt binnen de brede scholen steeds hechter, conform onze stichtingsambitie.  
 
In 2011 ontstond in Geldermalsen een financieel hachelijke situatie waardoor de toekomst van de 
peuterspeelzalen direct bedreigd werd. In 2015 ontstond dezelfde situatie in Neerijnen. Stichting 
Fluvium heeft zich voortdurend tot het uiterste ingespannen om de gemeenten te ondersteunen bij 
het zoeken naar oplossingen. Voor Geldermalsen hebben we daartoe in 2013 met de SPGG een 
personele unie opgericht. In Neerijnen is de SPGG in de laatste maanden van 2015 
peuterspeelzaalwerk gaan aanbieden in de betrokken peuterspeelzalen. 
 
5. ‘Ontmoetings’onderwijs 
 
5.1 Levensbeschouwelijk onderwijs (LeVo)  
Ook in 2015 was aandacht voor levensbeschouwelijk onderwijs een belangrijke taak van de 
openbare school. Kinderen vertrouwd maken met verschillende levensbeschouwelijke stromingen, 
maar ook met normen en waarden zoals respect voor verschillen, tolerantie en non-discriminatie. 
Hiertoe zijn doelen opgenomen in het strategisch beleidsplan. 
 
5.2 Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) 
In 2009 is een rijkssubsidieregeling van start gegaan waardoor het voor het eerst mogelijk werd om 
bevoegde en betaalde leerkrachten aan te stellen voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) en/of 
Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Na een behoefte-inventarisatie onder de ouders maken zes 
van onze scholen hier gebruik van. De school dient hiertoe jaarlijks een aanvraag in bij GVO/HVO en 
onderbouwt de aanvraag met een begeleidend schrijven naar de betreffende ouders. In dit schrijven 
worden meerdere keuzemogelijkheden aangeboden. GVO/HVO probeert om aanvragen te 
honoreren die door meer dan zeven ouders worden ondersteund, zodat er een lesaanbod GVO/HVO 
op maat aangeboden kan worden aan de betreffende school. 
 
6. ICT  
 
6.1 Nieuw beleidsplan ICT 
Er is hard gewerkt aan een nieuwe versie van het bovenschools ICT-beleidsplan voor de komende 
vier jaar. Het schrijven van een beleidsplan in de ICT-wereld is een lastige klus, voornamelijk omdat 
de ICT-wereld zeer snel verandert. Het organiseren van een diner pensant heeft ervoor gezorgd dat 
wij als Stichting Fluvium input kregen van onze stakeholders. 
 
6.2 Sharp kopieerapparatuur 
Het bestuur en de directies hebben besloten dat de scholen die een kopieerapparaat van Sharp 
hebben, gebruik gaan maken van de bijgeleverde pasjes. Door het werken met pasjes krijgt de 
school inzicht in wat er word gekopieerd en geprint. Op die wijze willen we de kosten voor het 
kopiëren in de hand houden. 
 
6.3 Communicatie 
Scholen kunnen makkelijker communiceren met elkaar doordat er meer gebruik gemaakt wordt van 
de cloud. Leerkrachten, directies, IB-ers en leden van de GMR kunnen via de Y-schijf met elkaar 
documenten delen.  
 
6.4 ICT-vergaderingen  
De ICT-vergaderingen hebben een andere vorm gekregen en worden nu ook beter bezocht. De ICT-
vergadering zal komend jaar proberen of het vergaderen met videoconferentie haalbaar is binnen de 
stichting. 
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6.5 Hardware  
Door de krimp binnen de stichting is de aanschaf van hardware uitgebleven. Door het uitwisselen 
van hardware is het computerbestand ondanks het uitblijven van aanschaf, toch op peil gebleven. 
We onderzoeken waar ICT een bijdrage kan leveren aan de professionalisering van leerkrachten. 
 
6.5 Doelen  
We geven een overzicht van de doelen van vorig jaar op ICT-gebied, met daarbij de ondernomen 
acties: 

• ICT-beleidsplan aansluitend maken op het strategisch beleidsplan; Het ICT-beleidsplan wordt 
samen met het strategisch beleidsplan geschreven, mede gevoed door alle stakeholders die zijn 
bevraagd in een diner pensant. 

• Scholen kunnen onderling makkelijker communiceren en delen; Door het in gebruik nemen van 
de Y-schijf binnen de cloud van Stichting Fluvium, kunnen de diverse entiteiten makkelijker met 
elkaar communiceren, er wordt nog naar meer mogelijkheden gezocht. 

• De pasjes van Sharp werken overal; De pasjes werken bijna overal, niet alle scholen maken 
gebruik van Sharp en op een aantal scholen zijn nog technische problemen die nog voor 
december 2015 opgelost moeten zijn. 

• Vragenlijst uitzetten onder medewerkers en deze analyseren; Vragenlijst is uitgezet alleen nog 
niet door iedereen ingevuld, wij streven naar 100% respons. 

• Onderzoeken of we met verbeterde websites meer naamsbekendheid kunnen bereiken; Het 
eerst onderzoek heeft niets opgeleverd, er loopt nu een 2e onderzoek i.s.m. een student van de 
universiteit in Nijmegen, waaruit een advies voor de stichting moet komen. 

• Onderzoeken hoe we binnen de koepel op ICT-gebied beter kunnen samenwerken/delen; Door 
het in gebruik nemen van de Y-schijf binnen de cloud van Stichting Fluvium kunnen de diverse 
entiteiten makkelijker met elkaar communiceren, er wordt nog naar meer mogelijkheden 
gezocht. De directies van onderwijsgroep SPOENK kunnen ook op de Y-schijf. 

• Onderzoeken welke bijscholing er nodig is op ICT-gebied; Er wordt nog een analyse gemaakt van 
de vragenlijst. 

• Onderzoeken waar ICT een bijdrage kan leveren bij de professionalisering van leerkrachten; Wij 
hebben de apparatuur van IRIS connect aangekocht. Meester Aafjes en Est gaan hiermee een 
pilot draaien. 

• Onderzoeken of we met videoconferentie leerlingen en leerkrachten samen en onderling met 
elkaar in contact kunnen brengen; Dit is met de leerlingen gelukt echter nog niet met 
leerkrachten. 

• Onderzoek flipping the classroom en werken met Prowise: Er loopt een project met rekenen, er 
worden door een leerkracht rekenfilmpjes gemaakt die in een cloud worden gezet, daarnaast is 
er een samenwerking afgesproken met Op ‘t Hof, Est en de Meester Aafjes om een pilot te 
draaien met Prowise.  

 
Ook voor komend jaar zijn doelen geformuleerd op ICT-gebied: 

• ICT-beleidsplan aansluitend op het strategisch beleidsplan; 

• de pasjes van Sharp moeten overal werken; 

• vragenlijst van personeelsleden van Stichting Fluvium analyseren; 

• onderzoeken welke bijscholing er nodig is op ICT-gebied; 

• flipping the classroom voor rekenen is af; 

• pilot Prowise is afgerond en geëvalueerd; 

• meerdere scholen kunnen met elkaar communiceren d.m.v. videoconferentie; 

• leerlingen kunnen met elkaar communiceren d.m.v. videoconferentie; 

• scholen delen lessen m.b.v. Prowise; 

• er wordt een pilot gedraaid met de digitale plus klas. 
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Beleidsterreinen ICT: 

• 20 procent van de hoofdvakken wordt met ICT-ondersteuning gegeven (taal, rekenen, spelling); 

• klassen van diverse scholen kunnen met elkaar digitaal communiceren (plusklassen, extra 
instructie R.T.); 

• grote scholen ondersteunen kleinere scholen d.m.v. videolessen; 

• belangrijke wederkerende instructies zijn voor de leerlingen in een database en terug te vinden; 

• voldoende computers om in 2018 alle groep 8 leerlingen de eindtoets op de computer te kunnen 
maken (onderzoeken of alle toetsen van cito digitaal gemaakt kunnen gaan worden); 

• scholen moeten klaar zijn voor de toekomst; een goed wifinetwerk is daarvoor van belang 
(streven naar iedere leerling een eigen device); 

• leerlingen kunnen thuis ook aan hun leerdoelen werken en leerkrachten hebben daar direct 
inzage in; 

• directies hebben de mogelijkheid om digitaal te vergaderen (geldt ook voor ICT en IB); 

• er wordt geen dubbele software meer aangekocht op scholen; 

• alle scholen gaan over op glasvezel/snel internet. 
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4 Personeel  
 
“ruimte voor ambitie, talent en competenties” 
 
Het primair onderwijs heeft de afgelopen jaren te maken gehad met verschillende demografische, 
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Voorbeelden zijn de invoering van passend onderwijs, 
eisen ten aanzien van de professionalisering van onderwijspersoneel, verhoging van de 
pensioengerechtigde leeftijd, veranderende wet- en regelgeving én dalende leerlingaantallen.  
In een dergelijke roerige tijd is en blijft ons personeel van groot belang voor het verzorgen van 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs.  
 
Binnen het personeelsbeleid speelt de afstemming tussen de personeelsbehoefte en de 
beschikbaarheid van het personeel een belangrijke rol. De omvang van de personeelsbehoefte 
wordt normatief bepaald en is afgeleid van de bekostigingssystematiek van de rijksoverheid. Bij 
Stichting Fluvium bestaat de begroting tussen de 80 en 90% uit personele kosten. Aandacht voor de 
personele component, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin, is daarom van het grootste 
belang. In kwalitatieve zin denken we daarbij bijvoorbeeld aan opleiding en ontwikkeling van 
personeel en functies. In kwantitatieve zin betreft het de aandacht voor de formatietoedeling en -
bewaking. 
 
Aangezien het werkgelegenheidsbeleid bij de oprichting van Stichting Fluvium met de bonden is 
uitonderhandeld, kunnen wij geen vast personeel ontslaan. Om af te slanken moeten we gebruik 
maken van creatieve middelen. 
 
Wat wilden we bereiken in 2015?  
Personeel is het belangrijkste kapitaal van de stichting. De langetermijndoelen uit ons strategisch 
beleidsplan zijn ook ten aanzien van personeel vertaald naar doelen voor 2015. 
In het contract tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht is die vertaling als volgt gemaakt: 
 

Doelen  Acties  Resultaten  
Beleid ten aanzien van duurzame 
inzetbaarheid, waarin wij met 
elkaar (werkgever en werknemers) 
zorgen voor een arbeidssituatie 
die gezond en duurzaam is. 
Omgaan met werkdruk, regie 
nemen ten aanzien van je eigen 
loopbaan én goed in balans zijn, 
worden in dit traject aangepakt. 

We faciliteren buddies, coaches 
en trainers om dit 
gedachtegoed te kunnen 
neerzetten in de hele 
organisatie (studiedag, 
kwaliteitskring). 
Aanbieden van trainingen 
persoonlijke effectiviteit voor 
medewerkers. 
Interne denktank die advies 
geeft over nieuw beleid. 

In werking. Evaluatie begin 2016. 
Subsidietraject succesvol 
afgesloten. 
Onderzoek controller in kader van 
zijn opleiding naar stand van 
zaken. Uitkomsten zijn er: nu een 
plan van aanpak voor knelpunten. 
Vooral de werkdruk is groot.  

Verzuim terugdringen/beheersen. 
Cijfer gelijk aan of lager dan 2014. 

In samenwerking met 
bedrijfsarts gestalte geven aan 
het nieuwe verzuimbeleidsplan. 
Invoering van instrument Raet 
Verzuimmanager. 

Cijfers: zie jaarverslag. 

Erkend 
leerbedrijf/opleidingsplaats voor 
diverse opleidingen van divers 
niveau uitbreiden. 
Inbedding in meerdere scholen en 
bestuursbureau. 

Traject naar academische 
opleidingsschool. 
Samenwerking binnen 
personele unie in dit kader. 
Verbindingsacties naar onze 
toekomstige werknemers. 

Nieuwe BAPO bijgekomen 
(Utrecht/Marnix) 
Nieuwe start gemaakt. 
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Personeelsbestand 
Bij Stichting Fluvium waren in 2015 in totaal 192 personen met een tijdelijke (geen vervanging!) of 
vaste aanstelling werkzaam. Op de peildatum 13 december 2015 hadden 172 personen een vaste 
aanstelling. 
 
Het personeelsbestand in het totale primair onderwijs is scheef opgebouwd voor wat betreft de 
leeftijd van het personeel, hun etniciteit en geslacht. Het doelgroepenbeleid van de afgelopen jaren 
richtte zich vooral op het verhogen van het aantal mannen voor de klas.  
Stichting Fluvium is daar geen uitzondering op. We zijn op dit moment meer gericht op beleidsrijk 
afbouwen van personeelsaantallen. 
 
Personeelssterkte per functiegroep en per geslacht  
Het primair onderwijs staat bekend als een sector waarin relatief veel vrouwen werken. De 
afgelopen jaren is het aandeel vrouwen zowel onder het directiepersoneel, het 
OnderwijsOndersteunend Personeel (OOP) als onder Onderwijzend Personeel (OP) alleen nog maar 
verder toegenomen.  
Bij Stichting Fluvium is de situatie als volgt: 

 
In 2015 zijn in de functies van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 156 vrouwen 
werkzaam ten opzichte van 20 mannen. Bij het directiepersoneel (inclusief bestuurder) zijn negen 
vrouwen en zeven mannen werkzaam.  
 
Personeel per leeftijdscategorie

 
Het aandeel jonge medewerkers is bij Stichting Fluvium maar 2%. Ruim een kwart is tussen de 25 en 
35 jaar. Dit is vergelijkbaar met landelijke cijfers. Er zijn 46 medewerkers ouder dan 55 jaar; dit is ook 
ruim een kwart van het totaal.  
 
Functiemix 
Sinds 2010 wordt gewerkt met een functiemix voor leerkrachten: dit betreft zowel LA als LB-functies. 
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Met de overheid zijn ambities geformuleerd om meer personeel in LB functies te benoemen. Deze 
functiemix heeft een tweeledig doel, enerzijds zijn er voor het personeel meer 
doorgroeimogelijkheden, anderzijds heeft de functiemix een kwaliteitsverhogend effect.  
 
Om bij Stichting Fluvium voor de LB-schaal in aanmerking te komen dient aan drie voorwaarden te 
worden voldaan: 
 

 passende functiebeschrijving van de school; 

 goede beoordeling; 

 hbo+ opleiding. 
 
In het eerste jaar van het traject, het jaar 2010, bedroeg het aantal LB-functies 8% van het totale 
aantal onderwijsgevende functies. In schooljaar 2014/2015 is dit toegenomen tot 25%, terwijl de 
ambitie van de overheid 40% was. Dat betekent dat we ook in 2016 nog extra aandacht moeten 
geven aan de toename van het aantal LB-functies. Stichting Fluvium wijkt hierbij overigens niet af 
van het landelijk beeld. In 2016 wordt een landelijke campagne gestart om de verdere invoering van 
de functiemix te bevorderen. 
 
Het ministerie stelt leerkrachten in de gelegenheid om een hbo-vervolgopleiding te volgen, door 
middel van de Lerarenbeurs. De kosten van de opleiding worden vergoed en er kan tevens 
studieverlof worden toegekend.  
 
In het schooljaar 2012/2013 hebben negen leerkrachten gebruik gemaakt van de Lerarenbeurs, in 
het schooljaar 2013/2014 zes leerkrachten. In het schooljaar 2014/2015 maakten er nog maar twee 
leerkrachten gebruik van de Lerarenbeurs. Ook dit is een landelijke tendens. De daling is te verklaren 
uit het feit dat een leerkracht slechts eenmaal gebruik kan maken van de Lerarenbeurs. Als er reeds 
een post-hbo-opleiding is gevolgd, kan er geen beroep meer worden gedaan op de Lerarenbeurs. 
Uit een onderzoek van de AOb blijkt het feit dat mensen weinig studieverlof kunnen regelen en dat 
hen ook tegenhoudt. Hier zullen we in 2016 aandacht aan moeten besteden. 
 
Gesprekkencyclus 
In de werkgroep Personeel en in het directeurenoverleg is de gesprekkencyclus kritisch onderzocht. 
Op drie scholen is geëxperimenteerd met een compactere procedure. Deze is positief geëvalueerd, 
zodat zeven scholen daar in 2015 ook mee aan de slag zijn gegaan. Vanaf 2016 zullen alle scholen 
binnen de personele unie binnen dit format gaan werken. 
 
Formatieplan/Allocatiemodel 
De leerlingenaantallen laten in werkelijke aantallen nog steeds een dalende tendens zien en zijn op 
bestuursniveau ongeveer in lijn met de prognoses. Omdat de daling vooral in de onderbouwgroepen 
plaatsvindt, zijn de gevolgen voor het formatiebudget behoorlijk. Als gevolg van de landelijke 
tendens van lagere geboortecijfers zal de daling van het leerlingenaantal de komende jaren verder 
doorzetten. Dit is wat de prognoses (zie bladzijde 14) ook laten zien. Het natuurlijke verloop van het 
personeel zal bovendien lager zijn als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd. 
 
Met de komst van de nieuwe cao is de BAPO-regeling per 1 oktober 2014 komen te vervallen. Voor 
het personeel dat reeds gebruik maakt van BAPO is er een overgangsregeling. De eigen bijdrage voor 
het personeel is daarbij verhoogd van 35 naar 50%. Dit heeft een positief effect op de uitgaven. 
Voor 2015 heeft dit nog steeds weinig effect omdat een aantal personeelsleden ervoor heeft 
gekozen gebruik te maken van BAPO zolang het nog kon. Op termijn heeft het vervallen van de 
BAPO een kostenverlagend effect. 
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Voor de formatietoekenning aan de scholen werd tot en met schooljaar 2015/2016 gebruik gemaakt 
van het allocatiemodel. De budgetten zijn gealloceerd aan de hand van de gemiddelde gewogen 
leeftijd op bestuursniveau en vervolgens vertaald in formatieplaatseenheden (fpe’s). De kosten van 
de regelingen BAPO en BOV zijn opgenomen in de Gemiddelde Personele Last (GPL). Hiermee 
voorkomen we dat een relatief duur personeelsbestand op individuele scholen drukt. 
 
Voor het komend schooljaar gaan we, mede door de overgang naar CABO, over op een ander 
systeem. Hiermee kunnen we beter sturen op mogelijke overschrijdingen dan tot nu toe. 
 
Ontwikkeling loonkosten (GPL) versus bekostiging ministerie. 
De loonkosten zijn de afgelopen jaren fors toegenomen. Dit kwam onder andere door de stijging van 
de premies en de stijging van de BAPO-kosten. In 2015 is er een nieuwe cao gekomen met daarin 
een algemene loonsverhoging per 1 september van 1,2%. Dit heeft een kostenverhogend effect. 
In 2013 hebben de schoolbesturen eenmalig extra middelen ontvangen van het ministerie in het 
kader van het Herfstakkoord. Hoe een en ander structureel en op langere termijn in de bekostiging 
zou worden verwerkt is tot in 2015 onduidelijk geweest. 
 
Bij het opstellen van de begroting voor 2015 waren ook de structurele vergoedingen als gevolg van 
de cao-stijging nog niet bekend. Daarom is voor de begroting uitgegaan van een aantal 
aannames/stelposten. Inmiddels zijn de vergoedingsbedragen van het ministerie bekend en gelukkig 
is gebleken dat de aannames/stelposten reëel waren. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het 
ministerie de toezegging gestand doet dat de stijging van de pensioenpremie wordt gecompenseerd. 
 
Daling formatie 
De daling van de formatiebudgetten trachten we bij Stichting Fluvium onder andere op te vangen 
door natuurlijk verloop. Voorwaarde daarbij is een goed mobiliteitsbeleid, waarbij scholen met een 
positief formatiesaldo voor de invulling van vacatures in eerste instantie gebruik maken van het 
personeel dat boventallig is of wordt bij scholen met een negatief formatiesaldo.  
 
Sinds 2011 is in het allocatiemodel een frictiefonds opgenomen. Iedere school levert aan dit fonds 
een bijdrage van 2,0% van het lumpsumbudget. Dit frictiefonds zorgt voor het dragen van de kosten 
van de scholen die beleidsmatig goedgekeurd een overschrijding van het formatiebudget hebben of 
personeelsleden die tijdelijk niet of verminderd inzetbaar zijn.  
 
Per 1-1-2015 heeft Stichting Fluvium afscheid genomen van OSG als administratiekantoor. Sinds die 
datum is CABO ons administratiekantoor voor de personele en financiële administratie. Een van de 
redenen om te stoppen met OSG was de onduidelijkheid die het allocatiemodel met zich mee 
bracht. Begroting en bewaking van de personele uitgaven was daardoor zeer moeilijk. Mede door 
onvrede over de omissies bij de berekening van de GPL, is ervoor gekozen om per 1 januari 2015 
over te gaan naar een ander administratiekantoor. Vanaf het schooljaar 2015/2016 wordt daarom 
niet meer gewerkt met het allocatiemodel, maar met een personeelsbegroting in euro’s. 
 
De daling van de formatiebudgetten als gevolg van dalende leerlingaantallen en bekostiging is 
duidelijk zichtbaar in het aantal formatieplaatsen. 
 

Schooljaar  Fte 

2013/2014 140,9 

2014/2015 128,6 

2015/2016 120,6 
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Ontwikkeling formatie 
Het Fluviumbeleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag heeft tot doel te voorkomen dat 
haar personeel in een wachtgeldsituatie belandt. Indien binnen de stichting iemand boventallig is en 
er geen mogelijkheden tot herplaatsing zijn, wordt een outplacementtraject opgestart teneinde 
werkeloosheid te voorkomen. De gevolgen van de krimp kunnen wij tot 2019 (zoals we nu kunnen 
overzien) niet volledig opvangen met natuurlijk verloop. De grootste teruggang in arbeidsplaatsen is 
te verwachten in de periode 2013 tot en met 2016, terwijl door de verhoging van de pensioenleeftijd 
het natuurlijk verloop door pensionering pas later in de periode doorzet.  
 
Het beleid van Stichting Fluvium is erop gericht om zoveel mogelijk personeelsleden in dienst te 
houden door bijvoorbeeld het vormen van een flexibele schil. Deze wordt ingezet voor vervanging 
wegens ziekte, vervanging wegens zwangerschap- en ouderschapsverlof en innovaties/projecten. 
 
Een bijkomende effect van een dalende formatie is de vergrijzing van het personeelsbestand. Er 
komen geen vacatures waardoor er geen jonge leerkrachten instromen. Tijdelijke functies worden 
niet omgezet in vaste functies. Omdat de tijdelijke functies in verreweg de meeste gevallen worden 
bezet door jonge leerkrachten, zijn zij ook de eerste die vertrekken. 
 
Om dit effect enigszins tegen te gaan, zijn er vanaf 2013 maatregelen in het kader van 
leeftijdsbewust personeelsbeleid ingezet. Door het aanbieden van maatwerk ter ondersteuning van 
oudere leerkrachten die eerder wilden stoppen, kon een beperkt aantal jonge, tijdelijke leerkrachten 
voor de organisatie behouden blijven. Ook in 2015 is door een aantal personeelsleden gebruik 
gemaakt van de vertrekregeling. Mede hierdoor kon de formatieve daling gerealiseerd worden en 
konden we tegelijkertijd ongeveer 3 fte jongere leerkrachten (tijdelijk) behouden. 
 
Ziekteverzuim 
In 2013 is bekeken op welke manier we nog meer grip konden krijgen op het verzuim. De 
organisaties die door Stichting Fluvium werden ingehuurd, werden uitgenodigd en geëvalueerd. 
Begin 2014 is gestart met het Eigen Regiemodel. Daartoe is ook een zelfstandig werkend bedrijfsarts 
ingezet, die op een vast moment op het bestuurskantoor zijn spreekuur heeft. De directeuren 
hebben uitleg gekregen over de nieuwe werkwijze en de organisatie die tot dan toe werd ingezet 
voor het 2e spoor, is vervangen voor een kleinere organisatie met kortere lijnen. 
 
In 2015 is daarbij het digitaal systeem ‘verzuimmanager’ als ondersteuning ingezet. Daardoor is 
vroegsignalering en het zetten van de wettelijke stappen een stuk gemakkelijker geworden. Vorig 
jaar zaten we nog 1,4% boven het landelijk gemiddelde. In 2015 is het verzuimpercentage gedaald 
van 7,5% naar 5,6%. De landelijke verzuimcijfers zijn op dit moment nog niet bekend. 
Wel is bekend dat Stichting Fluvium ook over 2014/2015 een bonus van het Vervangingsfonds heeft 
ontvangen omdat de gedeclareerde kosten voor verzuim aanzienlijk lager waren dan de betaalde 
premie aan het Vervangingsfonds.  
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Stichting Fluvium 8,8 10,4 7,0 6,7 7,6 6,3 7,5 5,6 

Landelijk verzuim 6,3 6,2 6,4 6,6 6,9 6,6 6,1 nnb 

 
In onderstaande grafiek is goed te zien dat ons grootste verzuim voornamelijk kortdurend verzuim is, 
namelijk tussen één dag en een week. Het aandeel lang verzuim valt op bij De Minzerie en De 
Rietschoof. Op kleine scholen is bij verzuim van één leerkracht al meteen een hoog percentage 
bereikt. 



Pagina 45  

 
We hebben in 2015 actief met onze ketenpartners gewerkt aan het beperken van verzuim en vooral 
het oplossen van functioneringsproblemen in combinatie met ziekte: 

 coaching/begeleiding; 

 beoordeling; 

 bedrijfsarts preventief ingezet; 

 2de spoortrajecten; 

 inzet van arbeidsdeskundigen; 

 inzet van verzekeringsarts. 
 
We werkten daarbij samen met: 

 Loyalis; 

 Flora van den Berg Juridisch Arbeidskundig Advies B.V.; 

 Engelen Arbeidsadvies; 

 Heinen Arbeidsmedisch Advies; 

 Re-lais; 

 Batelaan Advies. 
 
Vervangingsfonds 
De afgelopen jaren is het verzuim bij Stichting Fluvium teruggelopen en daardoor was ook het aantal 
vervangingen minder. Dit heeft als resultaat dat we de afgelopen jaren een bonus hebben 
ontvangen van het vervangingsfonds. In de schooljaren van 2010/2011 tot en met 2013/2014 
hebben we in totaal een bedrag van € 23.270 ontvangen, omdat we teveel premie hebben betaald 
ten opzichte van de ingediende vervangingsdeclaraties.  
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In bovenstaande grafiek zijn alle vervangingen in onze stichting per school te zien. Op veel scholen 
worden vaak eigen medewerkers ingezet voor vervanging. Vaak is dat de duo-partner van de 
verzuimende leerkracht.  

Het Vervangingsfonds heeft aangekondigd dat het tussen 2018 en 2020 wordt opgeheven. In de 
tussenliggende periode worden schoolbesturen in de gelegenheid gesteld om eerder uit het fonds te 
stappen. We onderzoeken dit sinds december 2015, het definitieve besluit moet in maart 2016 
genomen worden. Tot die tijd zullen risico’s en andere uitstapmogelijkheden bekeken worden.  
 
Eind 2015 werd bekend dat het ook voor besturen met de omvang van Stichting Fluvium mogelijk 
wordt om eigenrisicodrager te worden voor de vervangingskosten bij ziekte. Aan de GMR zal het 
voorstel gedaan worden om van deze mogelijkheid gebruik te maken. De besparing op de premie 
van het Vervangingsfonds kan dan aangewend worden voor een meer flexibeler dekking van de 
vervangingskosten. 
 
Bedrijfsarts 
Vanaf 1 januari 2015 is de frequentie van het spreekuur van de bedrijfsarts gewijzigd van een 
dagdeel in de twee weken naar een dagdeel - woensdag - in de drie weken. Daarnaast bestaat altijd 
de mogelijkheid om voor een spoedconsult een afspraak te maken bij de stichtingen waarvoor de 
bedrijfsarts ook werkzaam is (bijvoorbeeld OPO-R Tiel of Basis-Buren).  
 
Overzicht spreekuur  
 

 2015 2014 

Bezoek aan spreekuur 46 72 

Aantal personen 25 27 

Extra overleg P&O   

Bezoek aan scholen 2 9 

Telefonisch consult 3 5 

Preventief medewerker 6 3 

Preventief casemanager  3 
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Uit de evaluatie van het Eigen Regiemodel met de directeuren op 28 januari 2015 zijn de volgende 
verbeterpunten en inzichten gekomen: 
 

 Van de mogelijkheid voor driegesprekken (directeur, medewerker en bedrijfsarts) is nog geen 
gebruik van gemaakt.  

 Duidelijke re-integratieafspraken die de casemanager en medewerker maken met daarbij een 
goede opbouw in het Plan van Aanpak dragen bij aan een snelle terugkeer op de werkvloer.  

 Zaken waarbij de vraag is of een situatie medisch is of het functioneren betreft (vaak ook 
gecombineerd) zijn ingewikkeld. Vooral in het onderwijs zijn veel gevallen gebaseerd op klachten 
waarbij de medewerker over zijn grenzen is gegaan; op zijn werk en/of privé.  

 Er dient nog het nodige te veranderen aan de heersende cultuur. Dit is een langzaam proces 
waarin de directeur een belangrijke schakel is.  

 In het kader van preventie is het belangrijk om het gesprek met de medewerker over duurzame 
inzetbaarheid tijdig aan te gaan. Ook online zijn hiervoor vragenlijsten beschikbaar. Gebruik 
maken van interne buddies en coaches. 

 Twee keer per jaar (voor de zomer- en de kerstvakantie ) analyseren de P&O functionaris en 
bedrijfsarts het verzuim per school en per leeftijdsgroep. Terugkoppeling naar de 
bestuurder/centrale directie. 

 Bij langduriger of frequent verzuim vindt er overleg plaats tussen casemanager, P&O en 
bedrijfsarts (en medewerker) over de uitvoering van de Wet Poortwachter. Hierin is aandacht 
voor elkaars belangen, standpunten en keuzes. Eind 2016 zal iedere directeur in ieder geval één 
keer zo’n overleg hebben gehad.  

 
De bedrijfsarts heeft in september 2015 zijn eigen bevindingen schriftelijk vast gelegd, gebaseerd op 
indrukken uit het spreekuur, contacten met directeuren en overleg met P&O.  

• Vanuit het management moet duidelijk worden gemaakt dat belang wordt gehecht aan het goed 
uitvoeren van de Eigen Regierol. Directeuren kunnen daarin nog wel actiever en meer sturend 
optreden. 

• Veel verzuim is het gevolg van beperkingen voortkomend uit psychische problemen/stress-
gerelateerde klachten. Hierin spelen naast persoonlijke factoren regelmatig de balans 
werk/privé of functioneringsaspecten een rol. Ook spanningen binnen teams kunnen aanleiding 
zijn voor uitval. Ook hierin is een actieve rol van directeuren gevraagd.  

• Aan preventie wordt nog te beperkt invulling gegeven. Dit verdient aandacht. 
 
Begin 2016 zullen de bestuurder, P&O en de bedrijfsarts een plan van aanpak maken om hierin 
verdere stappen te ondernemen. 

Raet VerzuimManager 
Om in samenwerking met de casemanager, bedrijfsarts en Personeelszaken een goed digitaal 
verzuimdossier op te kunnen bouwen, is vanaf augustus 2015 gestart met het pakket 
Verzuimmanager van RAET (RVM). De bedrijfsarts kan zijn advies hier in verwerken en daarnaast - op 
een afgeschermd gedeelte - zijn medische stukken verzamelen. Casemanagers en P&O ontvangen 
een mail zodra er een actie klaar voor hen klaar staat. CABO heeft in juni 2015 een presentatie en 
uitleg van het systeem gegeven.  
 
Juridisch arbeidsdeskundige 
Bij problematiek rondom de re-integratie van medewerkers zijn - in overleg met de bedrijfsarts - 
verzuimdossiers besproken en in behandeling genomen door een juridisch arbeidsdeskundige.  
Van de dossiers die zij in samenwerking met Personeelszaken heeft opgepakt, zijn de aanstellingen 
beëindigd door een vaststellingsovereenkomst. In al deze gevallen bleek hieraan 
functioneringsproblematiek ten grondslag te liggen. 
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Arbeidsdeskundige 
Rondom de eerstejaarsevaluatie (het ‘opschudmoment’) wordt met de juridisch arbeidsdeskundige 
besproken of er een arbeidsdeskundig onderzoek (preadvies) uitgevoerd moet worden om adequaat 
vervolg te kunnen geven aan de re-integratie. Voor dit onderzoek wordt een arbeidsdeskundige van 
Re-lais Arbeidsdeskundig Advies ingeschakeld. Voor een vergoeding van deze kosten kan een 
aanvraag worden ingediend bij het Vervangingsfonds 
 
Inzet 2e spoor 
Voor de begeleiding van medewerkers in het 2e spoor werd in 2015 opnieuw Engelen Arbeidsadvies 
ingeschakeld. De begeleiding is door de medewerker als zeer positief ervaren. De verslaglegging naar 
P&O is duidelijk en geeft ook een intensief traject weer. In 2016 zal Engelen Arbeidsadvies 
uitgenodigd worden door de personeelsfunctionaris om de gemaakte afspraken te evalueren.  
 
Eigenrisicodrager WGA 
Sinds 2013 is Stichting Fluvium Eigenrisicodrager voor de WGA. Voor een medewerker die bij de 
WIA-keuring een arbeidsongeschiktheidspercentage heeft tussen de 35 en 80% is Stichting Fluvium 
voor dit risico verzekerd via Loyalis.  
 
Nieuwe cao 2014/2015 
De totstandkoming van de nieuwe cao 2014/2015 heeft tot na de jaarwisseling geduurd. Dit 
betekende dat pas vanaf voorjaar 2015 zicht was op de definitieve consequenties. In deze cao zijn 
een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen ten aanzien van: 

 werkdrukvermindering en taakbeleid; 

 duurzame inzetbaarheid; 

 professionalisering. 
 
Vanaf 1 juli 2016 zal er een nieuwe cao volgen die waarschijnlijk flinke gevolgen zal hebben voor het 
inzetten van invallers in verband met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Eind 2015 zijn alle 
tijdelijke contracten die tot de zomervakantie door zouden lopen op einddatum 30 juni 2016 gezet. 
Vanuit P&O zal er aan de centrale directie en de bestuurder een voorstel worden gedaan over het 
inzetten van medewerkers bij vervanging.  
 
Mobiliteit 
Stichting Fluvium heeft te maken met krimp. Hierdoor worden medewerkers boventallig. In 2015 zijn 
deze medewerkers herplaatst op een andere school waar een openstaande vacature is ontstaan of 
bijvoorbeeld ondersteunend ingezet bij kinderen met een hulpvraag of nieuwkomers. Dit beïnvloedt 
het mobiliteitsbeleid, dat eerder volledig op vrijwilligheid was gebaseerd enorm.  
In 2015 zijn 3 medewerkers op eigen initiatief vertrokken omdat zij elders een nieuwe uitdaging 
hadden gevonden. 
 
Omdat in 2016 de Wet Werk en Zekerheid meer flexibiliteit vraagt in onze organisatie, zal 
medewerkers gevraagd worden of zij werkzaam willen zijn in de invalpool. Hiervoor zal eind 2015 
het huidige mobiliteitsformulier worden aangepast en zal het aangepaste formulier voor die tijd 
worden verspreid. Begin 2016 zal dan onder meer duidelijk zijn wie interesse heeft in de invalpool, 
welke medewerkers naast hun huidige aanstelling willen invallen voor een collega en wie wil 
veranderen van werkplek.  
 

 2013 2014 2015 

Dossiers in behandeling 4 dossiers  3 dossiers  2 dossiers 
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Administratiekantoor 
Met ingang van 1 januari 2015 is Stichting Fluvium van administratiekantoor OSG overgegaan naar 
administratiekantoor CABO uit Doetinchem. De overgang van de salarisadministratie is redelijk goed 
verlopen. Onregelmatigheden zijn snel hersteld.  
 
Het is een bijzondere tegenvaller dat, ondanks dat we met dezelfde systemen zijn blijven werken 
(YouForce), helaas niet alle gegevens overgenomen konden worden vanuit OSG. Hierdoor zijn 
gegevens vanuit het arbeidsverleden niet volledig. Dit kost ons bestuursbureau en CABO extra 
inspanningen om dat te herstellen. 
 
Ook het werken met een personeelsbegroting in euro’s in plaats van genormeerde fpe’s heeft 
overgangsproblemen opgeleverd. De begroting (in geld en personeel) voor 2015 is opgesteld door 
OSG, terwijl de administratie in 2015 is gevoerd door CABO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 50  

5. Profiel en imago 
 

“trots op wie we zijn” 
 
Stichting Fluvium profileert zich als een marktgerichte organisatie die op een passende manier hoge 
onderwijskwaliteit biedt aan haar leerlingen en daardoor aantrekkelijk is voor ouders. Ons imago 
wordt bepaald door een aantal kwaliteitskenmerken zoals modern, veilig en toegankelijk. Ons 
streven is dat een toenemend aantal ouders en kinderen in ons verzorgingsgebied kiest voor een van 
onze openbare basisscholen én dat leerkrachten Stichting Fluvium als een aantrekkelijke werkgever 
zien.  
 
Onze deelambities en daarbij horende acties lagen in 2015 op de volgende vlakken: 

 vergroten educatief partnerschap; 

 grotere externe oriëntatie; 

 imagoversterking; 

 betrekken externe stakeholders bij bepalen van nieuw strategisch beleid (2016-2020) 

 versterken PR- en communicatiebeleid op iedere school en Fluviumtotaal; 

 efficiënter gebruik van professionele communicatiemiddelen; 

 actief persbeleid; 

 grotere zichtbaarheid lokaal, regionaal en nationaal. 
 
Wat hebben we bereikt in 2015?  
 
Marktpositie 
Ook in 2015 hebben we concreet en planmatig gewerkt aan verbetering van onze marktpositie. Dat 
komt jammer genoeg in dit jaar niet tot uiting in de leerlingenaantallen. We moeten een teruggang 
accepteren, ook al steken we nog steeds gunstig af tegen de algemene krimpcijfers in de regio.  
Onze in het vorig jaarverslag geuite ernstige zorgen over het behoud van onze kleine scholen in de 
dorpskernen zijn jammer genoeg bewaarheid geworden. We hebben de Minzerie in Enspijk moeten 
sluiten vanwege een leerlingenaantal dat onder de 23 was gezakt. Dat leidde tot negatieve emoties 
in de pers, bij ouders en andere betrokkenen. 
 
We blijven als Stichting Fluvium echter al onze creativiteit aanspreken om onderwijsaanbod in kleine 
kernen, met behoud van kwaliteit, ook voor de toekomst veilig te stellen. We sturen op verregaande 
samenwerking tussen scholen om toekomstbestendig te blijven/worden. De cijfers voor 2016 geven 
aan dat we daar langzaamaan in slagen. Een aantal van onze scholen zet haar groei (ondanks de 
regionale krimp) door. 
 
Schooleigen elementen - eenheid in verscheidenheid, verscheidenheid binnen de eenheid 
Stichting Fluvium is een professionele organisatie en profileert zich als zodanig. De scholen 
presenteren zich gedurende het schooljaar als onderdeel van Stichting Fluvium maar laten ook hun 
eigen identiteit zien. Alle scholen voeren in hun uitingen het Fluvium beeldmerk en streven ernaar in 
hun eigen communicatie-uitingen de link met Stichting Fluvium helder te maken. 
Alles onder het motto ‘eenheid in verscheidenheid, verscheidenheid binnen de eenheid’. 
 
De werkgroep PR en communicatie heeft in 2015 vooral gewerkt aan: 

 verdere uniformering huisstijl; 

 uiterlijke herkenbaarheid van Stichting Fluvium; 

 opnemen Fluvium-informatie in de schoolnieuwsbrief voor de ouders; 

 het intensiveren van de contacten met de pers; 
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 inhoud geven aan en promotie van de onderwijscafés*; 

 start van inventarisatie (interne) imago van Stichting Fluvium bij de scholen; 

 voorbereidingen viering tienjarig bestaan Stichting Fluvium in 2016. 
 
* Dit jaar is het ‘onderwijscafé’ in het leven geroepen, waarin ouders en andere betrokkenen met 
een kopje koffie en wat lekkers naar een presentatie luisteren van een van onze medewerkers over 
een actueel thema en dan met elkaar napraten. 
Het eerste onderwijscafé ‘op ouders kun je rekenen’ in oktober 2015 had als thema rekenonderwijs.  
 
Bekendheid van Stichting Fluvium 
Ook in 2015 is het ons door gerichte inspanningen gelukt de regionale en lokale pers te halen, zowel 
op school- als bovenschools niveau. In twee gevallen benaderde de pers ons met betrekking tot de 
sluiting van De Minzerie en een vermeende antihouding van een school tegen godsdienstonderwijs. 
In beide gevallen hebben we het standpunt van de stichting duidelijk kunnen uitleggen. 
 
We zijn er trots op dat een aantal van onze initiatieven de pers en/of de landelijke onderwijsbladen 
heeft gehaald: 

 behalen Gelderse en nationale onderwijsprijs door Op ‘t Hof, De Minzerie en De Bloeiende 
 Betuwe (klas in de cloud); 

 voor de tweede keer behalen predicaat excellente school door De Bloeiende Betuwe; 

 Anglia certificaat voor Jan Harmenshof; 

 reizen in de tijd: alle scholen met Gelders cultureel Erfgoed; 
• deelname aan en sponsoring van het Groot Geldermalsens dictee; 

 landelijke vignet Gezonde School voor De Springplank; 

 bijdrage aan het magazine Samen! de Bibliotheek op school door D’n Bogerd; 

 winnen techniekprijs van Techniektalent.nu door de Koning Willem Alexanderschool. 
 
Onze directeuren hebben onder aanvoering van onze beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit 
actief hun informatie in vensters PO geactualiseerd. Dit wordt immers het benchmarksysteem voor 
ouders. Dat blijft een aandachtspunt voor 2016. 
 
Diner pensants 
Het hele jaar 2015 heeft in het teken gestaan van een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode 
2016 -2020. Daarbij wilden we vanaf het begin zowel alle interne betrokkenen, alsook 
geïnteresseerde stakeholders betrekken. We wilden iedereen de kans geven de toekomst van 
Stichting Fluvium en haar scholen mee vorm te geven. We zijn er vreselijk trots op dat zo velen 
aanwezig waren en zo enthousiast hun bijdrage hebben geleverd. 
 
De gespreksavonden hadden de volgende thema’s: 

 kwalitatief en innovatief onderwijs in kleine kernen; 

 volledige ICT integratie; 

 passend onderwijs: plusklasvoorzieningen voor hoog- en meerbegaafde kinderen en 
voorzieningen voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben op de buurtschool; 

 duurzame en flexibele schoolgebouwen; 

 stichtingen als uitdagende werkgevers. Leerkrachten state of the art; 

 educatieve partners: samen voor het kind; 

 welbevinden-geluk-succes in leren: wat kunnen scholen daaraan bijdragen. 
 
De verkregen input heeft geleid tot het nieuwe strategische beleidsplan dat in 2016 uitkomt: “alle 
aandacht voor onze leerlingen”. 
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6. Huisvesting 
 

"passende onderwijsgebouwen" 

 
Visie 
De schoolgebouwen van Stichting Fluvium vormen niet alleen ons visitekaartje. De inrichting ervan 
en de uitstraling van de gebouwen en speelterreinen dragen bij aan onze ambitie van kwaliteit. De 
schoolgebouwen zijn aangepast aan de eisen van modern passend onderwijs en aan het specifieke 
(onderwijs)profiel van de school. 
 
Doelen in 2015 
We bereidden ons in dit jaar voor op steeds groter wordende deregulering op dit terrein. 
Gemeenten stoten steeds meer verantwoordelijkheden hierin af. We worden gedwongen steeds 
creatiever met krimpende budgetten om te gaan. Stichting Fluvium investeert sinds haar oprichting 
flink in de uitstraling van haar schoolgebouwen.  
 
In onderstaand management contract tussen Raad van Toezicht en de bestuurder werden in 2015 de 
onderstaande specifieke doelen bepaald en geëvalueerd: 
 

Doelen  Acties  Resultaten  

Sturen op een zo groot mogelijke 
energiebesparing. 

Ieder kwartaal een bespreking tussen 
Grontmij, SSI en Fluvium met een 
evaluatie van de bereikte resultaten 
en planning van nieuwe acties. 

Controller trekt kar. Stagneert 
door ontbreken heldere 
afspraken met gemeenten 
(IHP - Integrale 
HuisvestingsPlan onderwijs). 

Beheersen onderhoudskosten. Beperken calamiteitenonderhoud 
door het voorkomen van 
herhalingen. Planmatig en klein 
onderhoud goed plannen middels 
huisvestingsplannen en logboeken 
scholen. 

Andere inzet conciërges en 
systemen: werkt. 

Beheersen schoonmaakkosten. Bewaken afspraken met het nieuwe 
schoonmaakbedrijf. VSR controles 
uitvoeren. Glas bewassen twee keer 
per kalenderjaar. 

Gelukt. 

Beheersen overige 
huisvestingslasten. 

Bewaken van de begrote uitgaven 
voor overige huisvestingslasten 

Idem. 

Gemeenschappelijk plan voor 
toekomstbestendige en duurzame 
scholen met gemeenten. 

Zeer proactieve houding hierin. Nieuwe plan weer vertraagd. 
Komt in maart 2016 (IHP) in 
gemeenteraad Geldermalsen 
aan bod aan bod.  
In dezelfde periode 
overleggen in Neerijnen. 

 
Wat hebben we bereikt in 2015? 
Vanaf begin 2015 is het buitenonderhoud door de gemeenten overgedragen aan onze stichting. 
Zowel voor het binnen- als het buitenonderhoud hebben wij alleen de werkzaamheden ingepland 
die het hoogst noodzakelijk waren, in afwachting van de reactie vanuit de gemeenten in het kader 
van het project ‘Toekomstbestendige scholen’. 
 
Extra middelen buitenonderhoud 
Een bestuur met meer dan € 750.000 aan bekostiging voor materiële instandhouding, kan in 
aanmerking komen voor een vergoeding als 70% van de gebouwen meer dan veertig jaar oud zijn 
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volgens het basis gebouwenregister van het kadaster. Het bleek dat beide gemeenten het register 
niet goed hadden bijgehouden waardoor Stichting Fluvium het verzoek moest doen aan de 
gemeente Geldermalsen en gemeente Neerijnen om het basis gebouwenregister aan te passen. 
Hierna was het mogelijk om extra middelen aan te vragen voor het verbeteren van schoolgebouwen 
ouder dan veertig jaar. In totaal hebben wij in 2015 € 151.697,25 ontvangen. Deze middelen zijn in 
afwachting van het integrale huisvestingsplan van de gemeente Geldermalsen en de uitspraak over 
het beschikbaar stellen van middelen door de gemeente Neerijnen nog niet besteed.  
 
Heidag 2015 
Tijdens de heidag van 2015 voor de stafleden en directie van onze stichtingen is het thema 
huisvesting behandeld. Daarin stond de vraag centraal aan welke eisen schoolgebouwen richting de 
toekomst moeten voldoen in een snel veranderende omgeving. Daarnaast werd een prioritering 
voor de benoemde eisen gevraagd. Hieruit kwam naar voren dat de school bovenal gezond moet zijn 
voor leerlingen en medewerkers, hierna komen de flexibiliteit en duurzaamheid op een goede 
tweede plaats. Helaas moeten wij constateren dat de meeste gebouwen binnen onze stichting, 
ondanks al onze inspanningen van de laatste jaren, nog steeds niet aan deze eisen voldoen. In het 
strategisch beleidsplan 2016-2020 heeft dit absolute prioriteit. 
 
Diner pensant in het kader van het beleidsterrein huisvesting 
In het kader van het nieuwe strategische beleidsplan werd er op 22 september 2015 een diner 
pensant georganiseerd met als thema huisvesting. Hiervoor waren stakeholders uitgenodigd om 
mee te denken over het strategisch beleid van onze stichtingen. 
De volgende thema’s passeerden de revue: 
 

 Gezonde school 
Ook bij deze discussie over gezondheid werd geconstateerd dat het onverantwoord is om leerlingen 
en medewerkers dagelijks bloot te stellen aan veel te hoge CO2 concentraties. Hierbij werd duidelijk 
aangegeven dat het fris houden van een lokaal van 50 m2 met daarin 30 mensen bij de traditionele 
vorm van lesgeven een flinke uitdaging is. De raad die de stichtingen kregen was: niet eerst 
investeren in dure installaties, maar eerst het gezond verstand gebruiken. Door minder traditionele 
onderwijsvormen is het mogelijk om gebouwen fris te houden, maar ook gedrag is daarbij belangrijk. 
Eerst natuurlijke ventilatie volledig benutten voordat mechanische ventilatie wordt aangeschaft. 
 

 Duurzame scholen 
Ondanks het feit dat de schoolbesturen profiteren van een lager energieverbruik, is het 
verduurzamen van schoolgebouwen een gezamenlijke taak voor gemeenten en schoolbestuur. De 
bekostiging voor schoolgebouwen geschiedt voor nieuwbouw en uitbreiding door de gemeenten en 
voor onderhoud door het schoolbestuur. Gemeenten kunnen momenteel goedkoop lenen en 
hebben de oude scholen in het verleden niet verduurzaamd. Daarnaast moeten investeringen in 
duurzaamheid die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend in principe worden uitgevoerd. 
Hiervoor kan de gemeente faciliteren met een revolving fund. Dit is een lening die kan worden 
terugbetaald met de besparing op energiekosten. Bij oude gebouwen en bij gebouwen met veel 
verwachte leegstand moet worden bekeken of nieuwbouw op maat geen voordeligere optie is.  
 

 Toekomstbestendige scholen 
In het kader van het 21e eeuw onderwijs is het maar de vraag of scholen nog lokalen nodig hebben. 
De leerkracht verandert in een ontwikkelcoach voor leerlingen en het aantal contacturen zal 
drastisch afnemen. Gebouwen moeten het 21e eeuw onderwijs kunnen faciliteren. Het huidige 
bestand aan gebouwen is ingericht op onderwijs van veertig jaar en langer geleden. Binnen de 
maatschappij wordt de vraag naar voorzieningen van zeven tot zeven voor kinderen tot twaalf jaar 
steeds groter, waardoor er behoefte ontstaat tot het vormen van integrale kindcentra voor kinderen 
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van nul tot en met twaalf jaar waar optimaal samengewerkt wordt. De verantwoordelijkheid voor 
het aanbieden van toekomstbestendige scholen is de verantwoordelijkheid van gemeenten en 
schoolbestuur samen. De grote vraag blijft of het huidige scholenbestand toekomstbestendig te 
maken is. Ieder gebouw moet als aparte casus worden bekeken. 
 
De rode draad is dat gemeenten en schoolbestuur ook naar de toekomst gezamenlijk 
verantwoordelijk blijven voor gezonde, duurzame en toekomstbestendige gebouwen voor inwoners 
van nul tot en met twaalf jaar. 
 
Onze scholen voldoen aan moderne onderwijskundige eisen 
Onze schoolgebouwen zijn over het algemeen oud en hebben een grondige renovatie nodig of zijn 
aan vervanging toe. Uitzondering hierop zijn de scholen in Meteren, Ophemert en Haaften. De 
gemeente Neerijnen heeft begin 2015 aan ons schoolbestuur gevraagd op welke wijze wij nog 
middelen verwachten vanuit de reservering voor groot onderhoud van de gemeente. Stichting 
Fluvium heeft aangegeven dat reserveringen die gedaan zijn voor vervanging in het geheel moeten 
worden overgedragen aan de stichting. De gemeente Neerijnen heeft hier in 2015 nog geen 
uitspraak over gedaan.  
 
De gemeente Geldermalsen is een integraal huisvestingsplan aan het opstellen waarin diverse 
scenario’s zijn beschreven variërend van ‘niets doen’ tot het investeren in het toekomstbestendig 
maken van de huidige schoolgebouwen. De gemeente Geldermalsen wil het meest ambitieuze plan 
voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeente Geldermalsen verwacht hierbij wel cofinanciering 
vanuit de schoolbesturen. 
 
Zoals eerder beschreven zullen pas voorjaar 2016 hierin de eerste afspraken en besluiten zichtbaar 
worden. 
 
Duurzaamheid en frisse scholen - Energieproject 
Na drie jaar energiebeheer hebben wij het stoken van onze scholen in samenwerking met Grontmij 
en SSI installateurs binnen de huidige mogelijkheden zeer goed onder controle. Onze installateur is 
in het najaar van 2015 nog eenmaal langs alle schoolgebouwen gestuurd voor verdere optimalisatie. 
Alleen het verbeteren van de schil kan nog tot verdere besparingen leiden. Hiervoor moeten wij 
afwachten of en wat de gemeenten hier aan bij willen dragen (zie boven). 
 
Calamiteiten 
Door het succes van de logboeken voor klein onderhoud bij scholen zijn de calamiteiten zo goed als 
verdwenen. Hierdoor hebben wij de storingslijn bij de firma Positif beëindigd en het melden van 
calamiteiten ondergebracht bij onze conciërges. 
 
Sleutelbeheer 
Het sleutelbeheer is ondergebracht bij een plaatselijke ondernemer die onderhoudspartners kan 
voorzien van een sleutel en een alarmcode. 
 
Onderhoudslogboeken 
Op iedere school is een logboek aanwezig waarin kleine onderhoudspunten kunnen worden 
genoteerd die de conciërges zelf niet kunnen afwerken. Periodiek werkt de onderhoudspartner deze 
punten in overleg met de controller af. 
 
Meerjarenonderhoudsplan 
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Stichting Fluvium wil een nieuw meerjarenonderhoudsplan op gaan stellen voor de binnen- en 
buitenkant van onze gebouwen zodra er meer bekend is over het toekomstbestendig maken van ons 
huidige gebouwenportfolio. 
 
Op dit moment hebben wij de opdracht gegeven aan de firma Positif om een plan te maken voor 
conserverend onderhoud voor de komende drie jaar, zodat gebouwen in ieder geval niet 
achteruitgaan in staat van onderhoud. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk middelen te 
reserveren voor cofinanciering van renovatie van ons gebouwenportfolio. Eind 2015 zal het 
onderhoudsplan worden opgeleverd door de firma Positif. Dit is meteen meegenomen in de RIE. 
 
Risicoinventarisatie en -evaluatie 
Op basis van Arbomeester zijn onze scholen eind 2015 bezocht door de firma Positif, voor de 
vierjaarlijkse risicoinventarisatie en -evaluatie. De verbeterpunten worden direct in een 
uitvoeringsplan opgenomen en begin 2016 uitgevoerd. Dit kunnen punten zijn die op schoolniveau 
en op bestuursniveau moeten worden aangepakt. De firma Positif bewaakt de uitvoering van de 
werkzaamheden. 
 
Inzet conciërges 
Vanaf het schooljaar 2015/2016 behoren de conciërges niet meer tot de formatie van de scholen. De 
conciërges worden meer ingezet voor onderhoudswerkzaamheden en het afwerken van de 
logboeken van scholen. De conciërges hebben een opleidingsplan voor het schooljaar zodat zij in 
staat zijn om veilig te werken met elektra en overweg kunnen met de brandmeldingsinstallaties.  
 
Voor alle conciërges geldt dat ze ieder op drie tot vijf scholen in worden gezet, en dat ze 
projectmatig in te zetten zijn op gezamenlijke werkzaamheden. In 2015 zijn gereedschapskisten 
aangeschaft en hanteerbare bladblazers. De conciërges hebben regelmatig overleg op diverse 
locaties binnen Stichting Fluvium. Samen met de firma Positif zijn conciërgelijsten ontwikkeld met 
periodieke controles en werkzaamheden die de conciërges moeten uitvoeren gedurende het jaar. 
Na het schooljaar 2015/2016 zal een evaluatie plaatsvinden.  
 
Contractenmanagement 
In 2012 zijn alle contracten op onderhoudsgebied gedigitaliseerd. Vanaf 2014 zijn alle contracten van 
Stichting Fluvium direct online in te zien voor zover de contracten betrekking hebben op de eigen 
school. Naast de contracten hebben wij ook het basis gebouwendossier in Mochadocs 
ondergebracht. Dit dossier bevat alle tekeningen en technische informatie van de scholen. 
 
Energie voor scholen 
In 2013 heeft Stichting Fluvium meegedaan aan de Europese aanbesteding ‘Energie voor Scholen’ 
voor de periode 2015-2020. Daarbij zijn De Vrije Energie Producent (DVEP) voor elektra en Eneco 
voor gas opnieuw als winnaar uit de bus gekomen. 

 
De Green Deal voor scholen 
Op 10 november 2015 is de aftrap geweest voor de Green Deal Scholen waarin belangrijke 
stakeholders als de PO-Raad, VO-Raad, VNG, RVO, Platform 31 (energiesprong), GGD GHOR 
Nederland een contract hebben ondertekend samen met de ministeries van OCW, BZK, LenM en EZ. 
Het doel van het project is om gemeenten en schoolbesturen te ondersteunen met initiatieven voor 
het verduurzamen van bestaande schoolgebouwen. Het project ondersteunt bij het uit de weg 
nemen van belemmeringen in de uitvoering van projecten. 
 
Tijdens de themabijeenkomst van 10 november 2015 heeft Stichting Fluvium een deelsessie 
georganiseerd, waarin belemmeringen voor de invoering van de vanuit het provinciale pilot project 
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‘Toekomstbestendige scholen’ ontwikkelde business cases werden besproken. De Green Deal 
Scholen heeft aangeboden om te bemiddelen tussen de deelnemende schoolbesturen en de 
gemeenten. Stichting Fluvium heeft aangegeven graag gebruik te maken van de diensten van de 
Green Deal Scholen. Na afloop van de conferentie werd een vertegenwoordiger van Stichting 
Fluvium op camera geïnterviewd in opdracht van de Green Deal Scholen. 
 
Pilot project ‘Toekomstbestendige schoolgebouwen’ 
Na de presentaties van november 2014 is het stil gebleven en is de implementatie van een van de 
opgestelde business cases uiterst onzeker. Geen van beide consortiums hebben vanuit de 
gemeenten een uitnodiging gehad om verder te brainstormen. Het laatste overleg - op initiatief van 
Stichting Fluvium - was op 6 oktober 2015 bij de gemeente Geldermalsen tussen de deelnemende 
schoolbesturen, gemeente en provincie. 
Het thema van deze bespreking was het geen voortgang hebben van de business cases. De 
gemeente Neerijnen heeft niet deelgenomen aan dit overleg. 
 
De gemeente Neerijnen heeft in 2015 ook aan de schoolbesturen nog niets teruggekoppeld met 
betrekking tot deze business cases.  
 
N.B. Inmiddels is begin 2016 een denktank met betrekking toekomstbestendige scholen in het leven 
geroepen.  
 
De gemeente Geldermalsen heeft de uitkomsten van de business cases verwerkt in het integrale 
huisvestingsplan. Deze wordt in 2016 voorgelegd aan de gemeenteraad. 
In het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) tussen de gemeente en besturen zullen we het 
thema op de agenda houden. 
 
De Green Deal Scholen heeft hulp aangeboden bij het opnieuw leven inblazen van de business cases. 
We zullen het op ons nemen om dit nieuw leven in te blazen. 
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7. Financiën 
 
"eerst kiezen dan delen" 
 
Visie 
Stichting Fluvium voert een financieel beleid waarbij de beschikbare middelen zoveel mogelijk 
worden ingezet om het onderwijsproces optimaal te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan inzet 
van formatie, leermiddelen en huisvesting. De stichting voert een beleid om duurzaam financieel 
gezond te blijven door te sturen op kengetallen als de kapitalisatiefactor, rentabiliteit, solvabiliteit 
en liquiditeit.  
 
De gekozen richting daarin is efficiënt omgaan met middelen. Een zo klein mogelijke overhead en de 
budgetverantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie leggen. Om dit alles te faciliteren is 
een goed systeem van planning en control nodig. De resultaten hiervan geven kengetallen met 
waarden die passen binnen de doelstellingen van het strategisch beleid.  
 
Duurzaam financieel gezond 
 
Planning en control cyclus 
Stichting Fluvium behandelde de begroting 2016 in de Raad van Toezicht en GMR in december 2015. 
De begroting is voor 1 januari 2016 in concept aangeboden aan de Raad van Toezicht. Na 
behandeling in de GMR-vergadering van januari werd de begroting definitief.  
 
Conform onze planning en control cyclus werd voor eind april 2016 de jaarrekening en het 
bestuursverslag van de stichting opgesteld. Daarop volgde een pre-audit van de accountant in 
diezelfde maand. 
 
Begin mei vond de definitieve accountantscontrole plaats. De controlebevindingen werden 
opgesteld in een managementrapportage voor het bestuur, opdat voor 1 juli de jaarrekening 
aangeboden kan worden aan het Ministerie van OCW en de overige stakeholders. 
 
De controller van de stichting heeft voortdurend zicht gehouden op het verloop van de besteding 
van de budgetten en communiceert hierover met de budgetverantwoordelijke personen en de 
directeur/bestuurder.  
 
Eén keer per kwartaal heeft de stichting een financiële managementrapportage opgesteld als 
verantwoording naar de bestuurder en Raad van Toezicht voor de financiële gang van zaken. 
 

 rapportage voor het 1e kwartaal: financiële afsluiting 15 april, rapportage eind april; 

 rapportage voor het 2e kwartaal: financiële afsluiting 15 juli, rapportage eind juli; 

 rapportage voor het 3e kwartaal: financiële afsluiting 15 oktober, rapportage eind oktober. 
 
Kengetallen 
Ter beoordeling van de vermogens- en liquiditeitspositie van een instelling wordt doorgaans gebruik 
gemaakt van kengetallen. In het bestuursverslag zijn kengetallen opgenomen met betrekking tot de 
financiën op balansdatum. Zie daarvoor verder het financieel jaarverslag. 
 
Solvabiliteit  
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen, verschaft inzicht in de 
financieringsopbouw en geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere termijn kan worden 
voldaan. De solvabiliteit wordt bepaald met het eigen vermogen als percentage van het 
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balanstotaal. Als vuistregel geldt dat de solvabiliteit minimaal tussen de 0,20 en 0,35 moet zijn om 
een goede verhouding tussen eigen en vreemd vermogen te hebben en om aan de 
langetermijnverplichtingen te kunnen voldoen.  
 
Liquiditeit  
De liquiditeit (current-ratio) geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingen 
kan worden voldaan. Liquiditeit is de verhouding tussen de vlottende activa (som van de liquide 
middelen en de vorderingen) en de kortlopende schulden. Bij een ratio van 1 of hoger is de 
liquiditeit voldoende.  
 
Rentabiliteit  
De rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan 
wel een negatief bedrijfsresultaat. Voor de onderwijssector is een rentabiliteit tot 0% verdedigbaar 
omdat het onderwijs geen winstoogmerk heeft. Rentabiliteit is het resultaat uit gewone 
bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone bedrijfsvoering.  
 
Weerstandsvermogen  
Dit kengetal geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te 
vangen. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het eigen vermogen minus (materiële) vaste 
activa, als percentage van de totale baten.  
  

 
 
Vanaf 1 januari 2011 heeft Stichting Fluvium een stelselwijziging doorgevoerd voor het groot 
onderhoud. Op deze datum is de voorziening groot onderhoud vrijgevallen en zijn de investeringen 
in groot onderhoud met terugwerkende kracht geactiveerd en afgeschreven. 
 
De commissie Don en de kapitalisatiefactor  
In het najaar van 2009 is het rapport verschenen van de commissie Vermogensbeheer 
Onderwijsinstellingen (commissie Don). In januari 2010 heeft de Tweede Kamer groen licht gegeven 
voor de aanbevelingen uit dit rapport, waarbij 3 hoofdlijnen verder worden uitgewerkt, te weten:  
 
1. Versterking financiële deskundigheid bij onderwijsinstellingen. 
Daarbij is aangegeven dat een goede meerjarige begroting en een gedegen risicoanalyse cruciaal zijn 
voor een gezond financieel beleid. De financiële deskundigheid moet op decentraal niveau worden 
versterkt en tevens verdient de financiële deskundigheid in de horizontale en verticale 
toezichtorganen inhoudelijke versterking.  
 
2. Versterken van het toezicht.  
De taak van de inspectie dient te worden verbreed naar de doelmatigheid van het financiële beleid. 
Daarbij worden met betrekking tot de financiële kengetallen signaleringsgrenzen gehanteerd. De 
kapitalisatiefactor wordt hiervoor als nieuw kengetal geïntroduceerd. Het begrip 
weerstandsvermogen zal niet meer worden gebruikt en in plaats daarvan wordt een ondergrens aan 
het eigen vermogen en een bovengrens aan de kapitalisatiefactor gehanteerd. 
 

Resultaten Fluvium: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Solvabiliteit 0,31 0,36 0,74 0,69 0,76 0,75 0,75 0,77 0,77 0,73

Liquiditeit (current ratio) 1,17 1,55 1,80 2,36 2,79 2,00 1,45 2,27 2,00 1,99

Rentabiliteit 4,20% 2,41% 2,68% 0,01% 1,60% -0,33% -3,45% 0,85% -2,50% -0,90%

Weerstandsvermogen 22,19% 19,42% 16,05% 13,23% 22,34% 18,87% 12,31% 11,92% 11,55% 13,25%

Deze kengetallen laten een meer dan gezonde financiële positie zien.

* De stelselwijziging voor groot onderhoud is gedeeltelijk van invloed op de kengetallen van 2011
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3. Wegnemen van belemmeringen. 
De commissie Don geeft aan dat beter gebruik moet worden gemaakt van vreemd vermogen, 
uiteraard binnen de draagkracht van de eigen exploitatie. Hiervoor moet de deskundigheid bij de 
besturen worden vergroot en dienen de voorwaarden inzake het schatkistbankieren te worden 
versoepeld.  
 
Als centrale begrippen staan vermogensbeheer en budgetbeheer in het rapport. Bij 
vermogensbeheer gaat het om de vraag hoe schoolbesturen hun kapitaalbehoefte financieren voor 
investeringen in het primaire proces. Vanuit dit gezichtspunt worden twee kengetallen 
onderscheiden: de kapitalisatiefactor en de solvabiliteit.  
 
De kapitalisatiefactor wordt gehanteerd als kengetal om te signaleren of een onderwijsinstelling zijn 
kapitaal al dan niet efficiënt benut. Dit kengetal wordt berekend door het totaalkapitaal 
(=balanstotaal) te delen op de totale baten. Als signaleringsgrens wordt hierbij een bovengrens van 
35% voor de grote schoolbesturen aangehouden en 60% voor kleine schoolbesturen.  
 
Als de signaleringsgrens van deze kapitalisatiefactor wordt toegepast, zien we dat de meeste 
schoolbesturen boven deze grens uitkomen. Dit zou volgens de commissie Don kunnen duiden op 
een inefficiënte benutting van kapitaal. De commissie geeft dan ook aan dat schoolbesturen beter 
gebruik zouden moeten maken van vreemd vermogen.  
 
In onderstaand overzicht zijn onze kengetallen weergegeven, zoals deze op basis van het rapport 
commissie Don worden gehanteerd.  
 

 
  
Stichting Fluvium heeft in 2015 de risicoanalyse van 2012 geactualiseerd en de uitkomsten verwerkt 
in een beleidsrijke meerjarenbegroting voor de periode 2016-2019.  
 
Als belangrijkste te beheersen risico’s voor de periode tot en met 2019 zijn benoemd: 
 

 De afbouw van het personele bestand met ruim 4 fte als gevolg van de demografische daling in 
leerlingenaantallen tot en met 2019. Door de werkgelegenheidsgarantie kan Stichting Fluvium 
medewerkers met een vast contract niet ontslaan. 

 De daling van de groepsafhankelijke materiële bekostiging in relatie tot de mogelijke leegstand in 
scholen. 

 Het wachtgeldrisico met betrekking tot tijdelijke medewerkers, niet zijnde vervangers, die na het 
einde van het dienstverband een WW-uitkering aanvragen. Dit valt niet onder de 
vergoedingsregeling van het participatiefonds. 

 De populariteit van de nieuwe seniorenregeling. Dit risico is veel lager dan van de afgeschafte 
BAPO regeling. 

 Mogelijk verhoging van premies door ABP en het participatiefonds die vanwege de 
referentiesystematiek van OCW niet of niet geheel worden vergoed. 

 
 
 

Resultaten Fluvium: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 signaleringsgrens

Kapitalisatiefactor 48,31% 47,44% 41,87% 39,75% 39,80% 42,20% bovengrens 35%

Solvabiliteit 0,76 0,75 0,75 0,77 0,77 0,73 ondergrens: 0,20

Liquiditeit (current ratio) 2,79 2,00 1,45 2,27 2,00 1,99 tussen 0,5 en 1,5

Rentabiliteit 1,60% -0,33% -3,45% 0,85% -2,50% -0,90% tussen 0 en 5%
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Solide financieel beleid 
 
Treasury 
Voor het beheren van overtollige liquiditeiten voert de stichting een treasurybeleid binnen de kaders 
van de regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010. Deze 
regeling geeft de voorschriften voor het beleggen en belenen van publieke middelen. Stichting 
Fluvium streeft naar een zo hoog mogelijk rendement op uitstaande middelen. 
 
Voor direct beschikbare liquiditeiten heeft Stichting Fluvium een spaarrekening bij de ING bank. 
 
Blik op de toekomst 
Stichting Fluvium wenst inzicht te houden in effecten van risico’s die gevolgen hebben voor de 
bedrijfsvoering van de stichting. Hierbij valt te denken aan bezuinigingsmaatregelen, ontwikkelingen 
in leerlingenaantallen etc.  
 
Jaarlijks worden de volgende documenten opgesteld voor het komende boekjaar en de daarop vier 
volgende boekjaren: 
 

 meerjareninvesteringsbegroting; 

 meerjaren doorrekening van de bekostiging; 

 meerjarenbegroting. 
 
Jaarplan 2015 
 

Doelen Acties 

Plan & control cyclus bewaken en verbeteren. Managementrapportages op tijd beschikbaar voor 
analyse. 
Jaarrekeningen 2014 voor 1 juli 2015 ingeleverd bij 
het ministerie. 
Goede nieuwe afspraken met CABO 

(Meerjaren)begroting.  De (meerjaren)begroting aanpassen op de nieuwe 
middelen vanuit het herfstakkoord, nieuwe cao en de 
doordecentralisatie van het buitenonderhoud. 

Bewaken strategische kengetallen kapitalisatiefactor, 
solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit binnen 
bestuursafspraken.  

Gelijk met het beschikbaar komen van de 
managementrapportages. 

Bewaken en voorkomen van uitputting budgetten 
door scholen en overige budgethouders.  

Maandelijks na soft close en per kwartaal met een 
hard close. 

 
Plan & control cyclus bewaken 
Conform de plan en control cyclus zijn er financiële managementrapportages op school- en op 
stichtingsniveau opgesteld en besproken met de bestuurder en directies van de scholen. 
De jaarrekening 2014 werd tijdig voor 1 juli 2015 aangeleverd bij het Ministerie van OCW. 
 
(Meerjarige) begroting 
De meerjarenbegroting is in januari 2016 in concept opgesteld in samenwerking met 
administratiekantoor CABO. In mei 2016 is de meerjarenbegroting op basis van de actualisatie van 
de risicoinventarisatie en nieuwe informatie geactualiseerd en aangeboden aan de Raad van 
Toezicht. 
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Voor de beoordeling van de meerjarenbegroting is het model Toetsingskader van de PO-Raad gevuld 
met de meerjarenbegroting, waardoor inzicht is ontstaan in de opbouw van het eigen vermogen. 
Het model geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijke kengetallen in het verleden en naar de 
toekomst toe. 
 
De meerjarenbegroting 2016-2019 is gebruikt als basis voor de in dit jaarverslag opgenomen 
continuïteitsparagraaf. 
 
Bewaken strategische kengetallen 
In de financiële rapportages zijn de belangrijkste financiële kengetallen opgenomen.  
 
Bewaken uitputting budgetten door scholen en overige budgethouders 
De directies van de scholen ontvangen ieder kwartaal een financiële rapportage op schoolniveau. De 
controller van de stichting bewaakt de budgetten doorlopend vanuit de directe toegang in het 
financiële systeem van administratiekantoor CABO. Vanuit het digitale factuurverwerkingssysteem 
heeft de controller zicht op alle bestellingen van de scholen.  
 
Vanaf medio 2016 wordt in samenwerking met inkoopbureau Contractables het digitale 
factuursysteem zodanig ingericht, dat het bewaken van budgetten mogelijk wordt voordat de 
definitieve bestelling plaatsvindt. Hierdoor wordt het mogelijk om bestellingen goed te keuren en 
worden facturen automatisch goedgekeurd indien zij overeenkomen met de inkoopopdracht. Dit 
voorkomt dat budgetoverschrijdingen pas ontdekt worden na het ontvangen van een factuur.  
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8. Continuïteitsparagraaf. 
 
Meerjarenbegroting 
Stichting Fluvium stelt ieder jaar gelijk met haar begroting ook een meerjarenbegroting op met een 
reikwijdte van vijf jaar. Begin 2016 hebben wij de meerjarenbegroting opgesteld op basis van de ons 
bekende toekomstige ontwikkelingen in leerlingenaantallen en bekostiging.  
 
De continuïteitsparagraaf en de meerjarenbegroting zijn in samenwerking met de bestuurder en de 
centrale directie opgesteld, en behandeld in de Raad van Toezicht. 
 
Basis voor de continuïteitsparagraaf: 
• de goedgekeurde meerjarenbegroting voor 2016-2019. 
 
Verrijkt met: 
• de doorrekening van de bekostiging opgesteld door CABO; 
• de meerjaren personele begroting 2016-2019; 
• taakstelling per daling van 20 leerlingen 1 fte minder personeel; 

• inschatting lagere rente-inkomsten door rentepercentage op spaargelden: thans 0,4%. 
 
Om de wijzigingen door te rekenen is het model Toetsingskader van de PO Raad gebruikt. Dit 
instrument helpt een schoolbestuur om effecten van het beleid door te rekenen naar de toekomst. 
Er ontstaat inzicht in de financiële kengetallen uit het verleden en naar de toekomst toe. 
De ontwikkelingen in het eigen vermogen kunnen effectief worden doorgerekend: financierings-
functie, transactiefunctie en bufferfunctie. 
 
Samen met belangrijke stakeholders is het nieuwe strategische beleidsplan voor Stichting Fluvium 
voor de periode 2016-2020 opgesteld. Dit beleidsplan is vertaald naar de beleidsrijke 
meerjarenbegroting 2016-2019 die gebruikt is voor de continuïteitsparagraaf in dit jaarverslag. Met 
het nieuwe strategische beleidsplan moet ook onze risicoinventarisatie worden bijgesteld naar 
veranderde risico’s.  
 
Nieuwe risico’s / uitdagingen strategisch beleid 2016-2020: 
 

 demografische krimp; 

 nieuwe cao; 

 nieuwe seniorenregeling; 

 uitvoering bestuursakkoord (doorrekenen gevolgen); 

 doordecentralisatie buitenonderhoud; 

 duurzame inzetbaarheid; 

 onderwijsinnovatie/ICT (nieuw ICT beleidsplan september 2015); 

 integraal huisvestingsplan gemeenten (juni 2015); 

 instandhouding Brinnummers op basis van gemiddelde schoolgrootte; 

 veranderende regelgeving in de komende vijf jaar. 
  

 

KENGETAL 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

(stand 01-10) 2015 2016 2017 2018

Personele bezetting in FTE

-Management/directie 14,50 13,45 13,45 13,45

-Onderwijzend personeel 96,47 90,02 87,90 87,90

-overige medewerkers 12,09 14,06 14,06 14,06

Leerlingenaantallen 1.824 1.827 1.728 1.646
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Krimp 
De daling in het aantal leerlingen zal naar verwachting nog een aantal jaren doorzetten met gevolgen 
voor de personele bezetting. De cijfers hierboven zijn gebaseerd op het scenariomodel van het 
arbeidsmarktplatform. De verwachte demografische leerlingendaling zal rond de 4% zijn, met het 
gevolg dat er bij Stichting Fluvium tot en met schooljaar 2017/2018 opnieuw banen zullen gaan 
verdwijnen. Op basis van het werkgelegenheidsbeleid van Stichting Fluvium zullen wij proberen het 
aantal medewerkers via natuurlijk verloop terug te brengen. 
 

 
 
De financieringsstructuur 
In de komende jaren stijgt het eigen vermogen licht, terwijl de baten van de stichting als gevolg van 
de krimp in leerlingenaantallen dalen. Hierdoor heeft de kapitalisatiefactor een hoger niveau dan in 
2014. Doordat de waarde van de gebouwen en terreinen als gevolg van investeringen de komende 
jaren stijgen, blijft de stijging van de kapitalisatiefactor beperkt tot 43%. 
 
De materiële vaste activa in het bovenstaande overzicht lopen vooral terug vanwege het feit dat de 
ICT binnen onze stichting afgeschreven raakt en er in de meerjareninvesteringsbegroting slechts 
beperkt vervangingsinvesteringen zijn opgenomen. 
 
Mutaties van de voorzieningen 
De voorzieningen bestaan vooral uit de personele voorzieningen voor jubileumuitkeringen en een 
voorziening voor spaarverlof die de komende jaren afloopt. In deze voorzieningen verwachten wij de 
komende jaren weinig mutaties. 

Balans (€ X 1.000)

ACTIVA 2015 2016 2017 2018

VASTE ACTIVA

Immateriële VA 0 0 0 0

Materiële VA 2.486 2.349 2.218 2.090

Financiële VA 83 83 83 83

TOTAAL VASTE ACTIVA 2.569 2.432 2.301 2.173

VLOTTENDE ACTIVA 2.831 2.770 3.047 3.207

TOTAAL ACTIVA 5.400 5.202 5.348 5.380

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 3.798 3.724 3.862 3.880

Algemene reserve 3.798 3.724 3.862 3.880

Bestemmingsreserve publiek 0 0 0 0

Bestemmingsreserve privaat 0 0 0 0

Bestemmingsfonds publiek 0 0 0 0

Bestemmingsfonds privaat 0 0 0 0

VOORZIENINGEN 129 140 148 162

LANGLOPENDE SCHULDEN 47 0 0 0

KORTLOPENDE SCHULDEN 1.426 1.338 1.338 1.338

TOTAAL PASSIVA 5.400 5.202 5.348 5.380
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De kortlopende schulden staan in de meerjarenbegroting gefixeerd op het peil van de geschatte 
omvang ultimo 2016. 
 
Het huisvestingsbeleid 
Met de gemeenten zal Stichting Fluvium in gesprek gaan over de leegstand die ontstaat door de 
krimp. Indien Stichting Fluvium de huisvestingskosten beheersbaar wil houden zal er leegstand aan 
de onderwijsfunctie moeten worden onttrokken. In eerste instantie proberen wij de leegstand te 
vullen met andere kindfuncties zoals kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of peuterspeelzalen. 
 

 
 
Commissie Don 
De kengetallen van Stichting Fluvium staan nog steeds boven de signaleringswaarden van de 
commissie Don. Vanuit dit signaal heeft de stichting ultimo 2012 een risico inventarisatie opgesteld 
met hierin opgenomen een meerjarenbegroting. De begrote resultaten in het bovenstaande 
overzicht hopen wij vanuit de Herfstakkoord-middelen en op basis van bijgesteld beleid in de nieuwe 
meerjarenbegroting wat naar boven bij te stellen.  
 
Ontwikkeling huisvestingslasten en overige lasten 
De huisvestingslasten zijn vooral gefinancierd met groepsafhankelijke middelen die minder hard 
dalen dan de middelen die leerlingafhankelijk zijn. Stichting Fluvium moet op basis van de daling van 
de middelen voor materiële instandhouding een goed plan van aanpak maken om de uitgaven te 
verminderen. Hiervoor zijn al diverse acties uitgezet. 
 

 
 

Staat /Raming van Baten en Lasten

BATEN 2015 2016 2017 2018

Rijksbijdrage 9.906 9.631 9.502 9.439

Overige overheidsbijdr. & subs. 32 0 0 0

Overige baten 245 219 212 208

TOTAAL BATEN 10.183 9.850 9.714 9.647

LASTEN 2015 2016 2017 2018

Personeelslasten 8.443 8.086 7.807 7.910

Afschrijvingen 406 392 360 349

Huisvestingslasten 646 659 650 629

Overige lasten 796 793 768 751

TOTAAL LASTEN 10.291 9.930 9.585 9.639

Saldo baten en lasten -108 -80 129 8

Saldo financiële bedrijfsvoering 13 8 9 10

TOTAAL RESULTAAT -95 -72 138 18

Ontwikkeling strategische kengetallen

Kengetal 2015 2016 2017 2018 Signaleringsgrens

Kapitalisatiefactor 42,20% 41,00% 43,00% 43,00% bovengrens 35%

Solvabiliteit 73,00 72,00 72,00 72,00 ondergrens 0,20

Liquiditeit (current ratio) 1,99 2,10 2,30 2,40 tussen 0,5 en 1,5

Rentabiliteit -0,90% -0,70% 1,40% 0,20% tussen 0 en 5%
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Zonder bijgesteld financieel beleid blijven de strategische kengetallen ruim boven de door de 
commissie Don gestelde grenzen ondanks de begrote negatieve exploitatieresultaten. Dit komt 
vooral doordat de stichting in zijn geheel krimpt. 
 
Het risicobeheersingssysteem 
Om de toekomstige risico’s voor onze stichting in beeld te brengen, hebben wij in onze risicoanalyse 
een opstelling gemaakt van de grootste risico’s voor onze stichting en er een maatregel bij benoemd. 
Stichting Fluvium heeft een risicoinventarisatie uitgevoerd met het doel de risico’s die op de 
organisatie afkomen in kaart te brengen en hieraan een actie te verbinden. In de onderstaande tabel 
hebben wij de risico’s benoemd en in geld uitgedrukt. 
 
Daarnaast is het erg belangrijk om te weten hoe groot kans is dat het risico zich voordoet en wat de 
impact is voor onze organisatie. Dit is uitgedrukt in een vijfpuntschaal: 
Kans of Impact: 

1 Zeer klein 
2 Klein 
3 Gemiddeld 
4 Groot 
5 Zeer groot 

 
In de laatste kolom staat een maatregel die Stichting Fluvium heeft benoemd om de risico’s de baas 
te blijven. 
 
Accepteren: 
Stichting Fluvium kan weinig invloed uitoefenen en accepteert het risico. 
 
Beheersen: 
Stichting Fluvium stelt een beheersplan op voor de genoemde risico’s zodat zij voorbereid is op het 
moment dat risico’s werkelijkheid worden. Om risico’s te kunnen beheersen moet er voldoende 
buffer zijn in het eigen vermogen om klappen op te kunnen vangen. 
Dit betekent een deel van het eigen vermogen dat door negatieve resultaten kan worden ingeteerd 
zonder dat de strategische kengetallen een alarmerende stand aan gaan nemen. De buffer die 
Stichting Fluvium op basis van de onderstaande risico’s moet aanhouden ligt veel hoger dan de 5% 
van het eigen vermogen die de commissie Don noemde in haar rapport van 2009. 
 
Tabel: Benoemde risico’s voor Stichting Fluvium 
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Rapportage toezichthoudend orgaan 
Voor een uitgebreide beschrijving van hoe de Raad van Toezicht haar taak heeft uitgevoerd, 
verwijzen we naar de betreffende paragraaf in ons jaarverslag. Er zijn diverse documenten en 
procedures in dit proces van toezichthouden, die het bestuur helpen bij het uitvoeren van haar taak: 
 
Financiële cyclus: 

 begroting; 

 jaarrekening; 

 Maraps; 

 risicoanalyse; 

 meerjarenbegroting; 

 extern toezicht: begroting en jaarrekening naar gemeenten; 

 kwaliteitscyclus; 

 managementcontract met algemeen directeur,- verslag; 

 jaarverslag; 

 inspectierapporten; 

 interne audits; 

 benchmarking (vensters op PO); 

 WMKPO kwaliteitskaarten. 
 

Alle relevante kengetallen en verslagen zijn besproken en soms ook aan externe experts voorgelegd. 

 

OVERZICHT RISICO'S TEN BEHOEVE VAN DE MEERJARENBEGROTING 2016 - 2019

Onderwerp Kans Impact Impact in € Maatregel

Daling personele baten als gevolg van

demografische krimp (zie impact concept MJB)

5 5 € 460.459 Accepteren

Afbouw personele bezetting als gevolg van

demografische krimp (ongeveer 4,6 FtE)

5 5 € 299.000 Beheersen

Vermindering budgetten voor materiële

instandhouding als gevolg van demografische

krimp.

5 5 € 88.934 Beheersen

Investering in ICT netwerken 5 3 € 120.000 Accepteren

Investering in digitale schoolborden (2019) 5 3 € 275.000 Accepteren

Investeringen in onderwijs leerpakket 5 3 € 201.000 Accepteren

Investeringen in binnenonderhoud MJOP 5 3 € 400.000 Accepteren

Investeringen in buitenonderhoud MJOP 5 3 € 200.000 Accepteren

Professionaliseringskosten personeel 5 2 € 656.000 Accepteren

Wachtgeld niet vergoed door het PF (Tijdelijken

niet vervanging)

4 5 € 52.000 Beheersen

Ouder personeel eerder met pensioen 4 4 € 120.000 Beheersen

Ziekteverzuim > 6,3% (landelijk gemiddelde) 3 5 € 0 Beheersen

Instroom WIA personeel > 2 jaar ziek 3 5 € 128.000 Verzekeren

Bijdrage in nieuwbouw school Plantage 5 5 € 150.000 Accepteren

OVERZICHT RISICO'S NIET IN DE MEERJARENBEGROTING 2016 - 2019

Onderwerp Kans Impact Impact in € Maatregel

Gevolgen werkgelegenheidsgarantie 5 5 € 299.000 Beheersen

Toename gebruik van seniorenregeling 3 3 € 100.000 Beheersen

Kosten voor re-integratie 3 4 € 160.000 Beheersen

OVERZICHT RISICO'S TEN BEHOEVE VAN DE MEERJARENBEGROTING 2016 - 2019

Onderwerp Kans Impact Impact in € Maatregel

Daling personele baten als gevolg van

demografische krimp (zie impact concept MJB)

5 5 € 460.459 Accepteren

Afbouw personele bezetting als gevolg van

demografische krimp (ongeveer 4,6 FtE)

5 5 € 299.000 Beheersen

Vermindering budgetten voor materiële

instandhouding als gevolg van demografische

krimp.

5 5 € 88.934 Beheersen

Investering in ICT netwerken 5 3 € 120.000 Accepteren

Investering in digitale schoolborden (2019) 5 3 € 275.000 Accepteren

Investeringen in onderwijs leerpakket 5 3 € 201.000 Accepteren

Investeringen in binnenonderhoud MJOP 5 3 € 400.000 Accepteren

Investeringen in buitenonderhoud MJOP 5 3 € 200.000 Accepteren

Professionaliseringskosten personeel 5 2 € 656.000 Accepteren

Wachtgeld niet vergoed door het PF (Tijdelijken

niet vervanging)

4 5 € 52.000 Beheersen

Ouder personeel eerder met pensioen 4 4 € 120.000 Beheersen

Ziekteverzuim > 6,3% (landelijk gemiddelde) 3 5 € 0 Beheersen

Instroom WIA personeel > 2 jaar ziek 3 5 € 128.000 Verzekeren

Bijdrage in nieuwbouw school Plantage 5 5 € 150.000 Accepteren

OVERZICHT RISICO'S NIET IN DE MEERJARENBEGROTING 2016 - 2019

Onderwerp Kans Impact Impact in € Maatregel

Gevolgen werkgelegenheidsgarantie 5 5 € 299.000 Beheersen

Toename gebruik van seniorenregeling 3 3 € 100.000 Beheersen

Kosten voor re-integratie 3 4 € 160.000 Beheersen
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9. Vooruitblik 
 
Uit onderstaand overzicht zult u opmerken dat diverse in dit jaarverslag vermelde processen en 
ontwikkelingen ook in 2016 onze aandacht blijven vragen. In dit overzicht staan echter ook nieuwe 
doelen waar we ons komend jaar met name op gaan richten.  
 
2016 is het derde jaar waarin Stichting Fluvium volledig functioneert onder de paraplu van de 
personele unie. 2016 is ook het jaar dat de stichting flinke gevolgen van de krimp gaat ervaren. Het is 
bovendien het tweede jaar van de overdracht van groot onderhoud van de gemeenten naar de 
scholen, terwijl de gemeenteplannen nog pas in de afronding zijn.  
Het is ook het jaar waarin een nieuwe cyclus van strategisch beleid zal starten. Daarvoor zullen we 
onze uiterste best doen om niet alleen alle stakeholders aan het woord te laten, maar ook een forse 
inbreng in ons nieuwe beleidsplan te laten hebben. 
 
2016 is ook het jaar waarin we ons 10-jarig bestaan met enige trots zullen vieren: ONS EERSTE 
JUBELJAAR! 
 
Onderwijs:  
 

Doelen Acties Resultaten 

Behoud/verbetering van kwaliteit bij 
voldoende tot goede scholen en geen 
scholen met attendering. 

a. Inzet audits. 
b. Prestatieboxmiddelen voor  
 risicoscholen (Taskforce Z).  
c. Professionalisering auditcommissie 

door samenwerking met inspectie. 
d. Continue monitoring door  
 beleidsmedewerker en centrale 
 directie. 
 

Eind Cito qua verwachtingen en  
Benchmark. 
Goede uitslagen hierover in de 
inspectierapporten. 
Excellente school. 
Alle scholen (tussenmetingen) bij 
monitoring door het bestuur 
voldoende. 
Ambitieuze nieuwe school-
plannen voor de komende 4 jaar. 
Positieve oordelen inspectie op 
Kwaliteitszorg. 

Passend onderwijs 1: 
Kwalitatief goede ondersteuning voor 
kinderen met specifieke onderwijs- 
(of ondersteuning) behoeftes. 
Specialistisch aanbod voor 
doelgroepen. 

a. Inventariseren van mogelijkheden voor 
specifieke opvang binnen 
Fluviumscholen (windstrekenplan, 
BePO subsidie). 

b. b. Samenwerkingstraject met SO en  
 SBO.  
c. Monitoring SOP door 

beleidsmedewerker. 

Verslag van onderzoek m.b.t. 
ondersteuningsbehoeftes en 
mogelijkheden. 
Plan van aanpak voor start 
experimenten op De Rietschoof 
en D’n Bogerd. 
Positieve oordelen inspectie voor 
leerlingenzorg. 
Uitstroom SO onder 1%. 

Passend onderwijs 2: 
Dekkend pluriform aanbod voor 
meer- en hoogbegaafde leerlingen.  

a. Uitbouwen van: plusklassen, extra 
materialen, digitale plusklas, samen-
werking met voortgezet onderwijs. 

b.   Samenwerking tussen scholen  
 uitbreiden.  
c. BePO-pilottraject: i.s.m.  
 andere besturen en de Rijdende  
 School. 

Gevarieerd aanbod op kleine 
en grote scholen. 
Dekkend aanbod. 
Samenwerkingsprojecten tussen  
scholen binnen en buiten  
Fluvium. 
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Nieuwe positionering en 
professionalisering IB-ers. 
Integratie werkzaamheden. 

a. Beleidsnotie door de organisatie. 
b. Beleidsmedewerker trekt traject. 
c. Gemeenschappelijke 

professionalisering. 
d. Input van School Aan Zet m.b.t. lerende 

organisatie en lerende professional. 

Invoering schooljaar 2016/2017. 

Verbeteren opbrengsten begrijpend 
lezen (zie vorig jaarplan). 
Leesbevordering stimuleren. 

e. Kwaliteitskring begrijpend lezen 
 komt met voorstellen en formulering 

nieuwe doelstellingen.  
b. In Neerijnen draaien de LEA-  
 aanvragen ook om dit thema.  
c. Medewerker onderwijskwaliteit 
 monitort. 
d. Bibliotheken in de schoolgebouwen en 

verscherping samenwerking met lees-
/mediacoaches. 

e. Herkenbare aandacht in schoolplannen. 

Betere opbrengsten begrijpend 
lezen (conform ambitie school). 

Verbetering samenwerking, 
overdracht en VVE conform 
aanmerkingen inspectieonderzoek.  

a. (in- en externe) VVE* werkgroepen, 
samen met SPGG. Kwaliteitskring.  

b. BePO-traject POVO (LDO). Digitale 
overdracht leerlinggegevens.  

c. Pilotproject vroegsignalering gedrag bij 
jongste kleuters in samenwerking met 
REC 4. 

d. Ontwikkeling kwaliteitskaart.  
e.  Onderzoek vanuit gemeente  
 Neerijnen. 

Inspectieoordeel voldoende. 

Toekomstbestendig ICT beleid, 
gestoeld op pedagogisch didactische 
keuzes en financiële mogelijkheden. 

a. Nieuw ICT beleidsplan op  
 Fluviumniveau 
b. Uitwerkingen op schoolniveau. 
c. Scholingsplan medewerkers  
 gebaseerd op competentie- 
 onderzoek 2015. 
d. Monitoring en coördinatie  
 bovenschoolse ICT-er. 

Schoolbeleidsplannen,-
aanvragen. 
Professionaliseringsslag van 
coördinatoren en leerkrachten. 
Inrichten organisatie op 
meerschoolse ICT-ers.  

Integrale cultuureducatie in scholen 
en op stichtingsniveau. 

a. Fluvium cultuureducatie- 
 beleidsplan. 
b. Professionalisering coördinatoren en 

leerkrachten. 
c. Invoeringstraject portfolio ‘Reizen 
 in de Tijd’. 
d. Monitoring door kwaliteitskring.  

Vermelding in schoolplannen. 
Experimenten met voorhoede-
scholen. 
Opgeleide en meerschoolse 
cultuurcoördinatoren. 
Invoering leerlingportfolio. 

Goed onderwijs en opvang voor 
nieuwkomers. 

e. Inrichting kwaliteitskring (bundeling 
kennis). 

f. Actief in samenwerking met BePO 
g. Aandacht op gemeenschappelijke 

studiedag. 

Kwalitatieve opvang conform  
afspraken BePO. 
Specialisatie eerste opvang. 
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Organisatie: 
 

Doel  Actie Resultaat 

Toekomstbestendige organisatie. Brainstorm: binnen RvT, bestuur, centrale 
directie, directie en GMR. 

Plan van aanpak voor eventuele 
veranderingen september 2016. 

Efficiëntere GMR. Ontwikkeling nieuwe statuten/ inkrimping 
aantal leden. 

Nieuwe statuten en indeling. 

Toekomstbestendige herverdeling 
taken/verantwoordelijkheden bij PZ. 

Onderzoek naar gevolgen flexwet, cao, 
eventuele uitstap vervangingsfonds. 

Nieuwe rolverdeling/afspraken. 

Toekomstbestendig management 
(centraal en op scholen). 

Inventarisatie wegens leeftijd vertrekkende 
directeuren/spotten van talent en ambitie. 

Nieuw plan voor 2017. 

Versterken beheerskracht organisatie. Omzet adviezen accountantsonderzoek in 
plan van aanpak: controle, aanbesteding.  

Implementatie. 

Efficiëntere samenwerking en 
eventuele fusie 

Lokale fusie-effectrapportage: wordt 
uitgevoerd door extern bureau in BePO 
verband. 
 
Onderzoekende gesprekken met andere 
lokale besturen. 

Resultaten lokaal onderzoek en 
daarna plan van aanpak. Binnen 
Stichting Fluvium plan van 
aanpak voor : 

• De Malsenburg (samenwerking 
met Op ’t Hof). 

• De Springplank (zoeken 
partner). 

• Samenwerking De Rietschoof 
en De Waerdenburght. 

• OBS Est en Mr. Aafjesschool  

• monitoren vervolg 
samenwerking. 
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Personeel: 
 

Doel Actie Resultaat 

Grotere duurzame inzetbaarheid, 
waarin wij met elkaar (werkgever en 
werknemers) zorgen voor een 
arbeidssituatie die gezond en 
duurzaam is. 
Professionals die samen t.a.v. 
werkdruk oplossingen vinden, regie 
nemen ten aanzien van de eigen 
loopbaan én goed in balans zijn, 

• Verder facilitering van de inzet van 
buddies, coaches en trainers. 

• Trainingen persoonlijke effectiviteit voor 
medewerkers. 

• Interne denktank die advies geeft over 
nieuw beleid (kwaliteitskring). 

• Survey RI&E t.a.v. personeel . 

• Aanpassen personeelsbeleidsplan. 

Constateren beginsituatie: 
survey. 
Plannen van aanpakken op 
school- en stichtingsniveau. 
Formuleren van kengetallen voor 
de komende vier jaar. 
Nieuw personeelsbeleidsplan. 

Verzuim terugdringen/beheersen. 
Eigenrisicodragerschap: zelf 
verantwoordelijkheid dragen/ nemen. 
 

• In samenwerking met bedrijfsarts 
gestalte geven aan het nieuwe 
verzuimbeleidsplan. 

• Instrument Verzuimmanager evalueren. 

• Onderzoek naar voorwaarden en 
mogelijkheden. 

Cijfer identiek of lager dan 2015. 
Nieuwe afspraken PZ en 
bedrijfsarts. 
Besluit tot uitstap 
Vervangingsfonds (en per 
wanneer).  

Erkend leerbedrijf/opleidingsplaats 
voor opleidingen van divers niveau/ 
richting uitbreiden 
Inbedding in meerdere scholen en 
bestuursbureau. 

• Samenwerking binnen personele unie in 
dit kader. 

• Verbindingsacties naar onze 
toekomstige werknemers 

• (opleiding/snuffeldagen/studiedagen). 

• Uitbreiding met nieuwe PABO (Marnix). 

• Opleiden van interne coaches. 

Contract met Marnix-academie. 
Intensiveren contact met Fontys. 
Opgeleide coaches. 
Toevoegen ex-studenten aan 
vervangingspool met recht op 
het volgen van studiedagen. 

Regievoering op effecten 
flexwet/vervanging. 

Onderzoek en voorstellen vanuit PZ. Plan van aanpak voor voorkomen 
risico’s. 
Vervangingspool intern of met 
andere besturen. 

Inzicht in competenties/ambitie/ 
talenten medewerkers. 
Professionele medewerkers en 
professionele cultuur. 

 

• Vlootschouw. 

• Opleidingsaanbod/Fluvium-academie. 

• Uitzetten talentspotter voor 
management e.a. taken functies. 

0-meting.  
Professionaliseringsplan voor 4 
jaar. 
Goede score inspectiebezoek 
t.a.v. pedagogisch didactisch 
handelen. 
Beleidsplan werving en selectie. 
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Middelen en voorzieningen: 
 

Doelen Acties Resultaat 

Planning & control cyclus bewaken en 
verbeteren. 

• Uitwerken van tips uit 
managementletter accountant. 

• Dashboard inrichten. 

• Managementrapportages voor 
personeel en materieel voortzetten. 

 

Dashboard 
Verhoging status in control op 
dashboard accountant. 
Vanaf januari 2016 heeft Fluvium 
een contract met de firma 
Contractables voor de Europese 
en nationale aanbestedingen. 

Meerjaren financieel beleid en -
overzicht. 

De (meerjaren) begroting nieuwe CAO en 
de doordecentralisatie van het 
buitenonderhoud. 

Nieuwe (meerjaren)begroting. 
Nieuwe risicoanalyse. 
Met heldere streefdoelen. 

Bewaken van de strategische 
kengetallen kapitalisatiefactor, 
solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit 
binnen bestuursafspraken.  

Direct met het beschikbaar komen van de 
managementrapportages. 
 

Rapportage in jaarverslag. 

Sturen op een zo groot mogelijke 
energiebesparing. 

Ieder kwartaal een bespreking tussen 
Grontmij, SSI en Stichting Fluvium met een 
evaluatie van de bereikte resultaten en 
planning van nieuwe acties. 
Met gemeenten onderhandelen over 
duurzaamheid. 

Streefdoel en zo dicht mogelijk 
bij bekostiging. 
 

Beheersen onderhoudskosten. Beperken calamiteitenonderhoud door het 
voorkomen van herhalingen.  
Planmatig en klein onderhoud goed 
plannen middels huisvestings-plannen en 
logboeken scholen. 
Inzet conciërges in klein onderhoud. 

Onderhoudskosten binnen 
begrotingsdoel. 

Beheersen schoonmaakkosten. Bewaken afspraken met het nieuwe 
schoonmaakbedrijf.  
VSR controles uitvoeren. 
Glas bewassen twee keer per kalenderjaar. 

Idem. 

Beheersen overige huisvestingslasten. Bewaken van de begrote uitgaven voor 
overige huisvestingslasten 

Idem. 
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A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

€
Het resultaat 2015 is ten opzichte van 2014 toegenomen met 158.421       

Toename resultaat t.o.v. 2014 is grotendeels toe te schrijven aan daling van de personele en overige lasten.

Verschil werkelijk resultaat en begroot resultaat 2015

Het werkelijke resultaat 2015 bedraagt 94.874-         

Het begrote resultaat 2015 bedroeg 180.896-       
86.022         

Het verschil is als volgt te verklaren:

3.1 Rijksbijdragen hoger dan begroot. Ophoging P&A en Lumpsum was onbekend op het 221.970       

moment van opstellen begroting, de verwachte bekostiging NOA en herfstakkoord zijn 

begroot in het budget personele lumpsum. De bekostiging eerste opvang vreemdelingen 

was niet begroot. Baten Prestatiebox vallen lager uit, hiervan is een bedrag ad € 94.565

gereserveerd voor boekjaar 2016. Dit vanwege de bijdrage Impuls Passend Onderwijs.

Per 01-11-2015 is de bekostiging van de Minzerie (18PH) stopgezet.

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidie lager dan begroot. Met name de bijdrage LEA 3.338-           

van de gemeente Neerijnen valt lager uit dan begroot. Verder bestaan de baten uit de 

niet begrote subsidie t.b.v. schoolplein Lokhorstschool en de vrijval van de subsidie FDS 

Cultuureducatie.

3.5 Overige baten lager dan begroot. Begrote baten WSNS betreft doorbelasting Rijksbijdrage. 66.287         

Tegenover de niet begrote Ouderbijdragen en Inkomsten schoolbank staan overige niet 

begrote uitgaven. De begrote detachering betreft de doorbelasting aan Spoenk. Overige 

baten betreft o.a. bijdrage Duurzame inzet VF, subsidie Pionier en materiele doorbelastingen.  

5 Financiële baten lager dan begroot vanwege een lager rentepercentage. 3.866-           

Verschil werkelijke baten en begrote baten 2015 281.053       

4.1 Personeelslasten zijn hoger dan begroot. Deze hogere lasten komen met name voort uit de 220.571       

éénmalige verhoging uitkering Dag van de Leraar ad € 42.500, de cao verhoging per 1-9-15 

ad € 31.000 en een éénmalige uitkering van € 500,- per fulltime werknemer ad € 64.900.

Lonen en salarissen zijn voor 2015 begroot inclusief de uitkeringen. Loonkosten WGA 

premie zijn begroot onder extern personeel. De kosten extern personeel betreffen met

name de doorbelasting van Spoenk.

Er is een bedrag van € 113.572 gereserveerd voor overeengekomen vertrekregelingen.

4.2 Afschrijvingen, hoger dan begroot. Met name door investeringen in groot onderhoud. 7.415           

4.3 Huisvestingslasten lager dan begroot vanwege de post Overige huisvestingslasten. 125.391-       

De begrote uitgaven van de gelden buitenonderhoud ad € 152.208 zijn niet ingezet.

Buiten deze post is er een stijging en dan met name in de heffingen en klein onderhoud.

4.4 Overige lasten hoger dan begroot. Met name de posten leermiddelen, licenties ICT- 92.436         

leermiddelen, overige ICT lasten  en de vergoeding voor de leden van de RvT vallen hoger 

uit. De posten Reizen en excursies en uitgaven schoolbank zijn niet begroot, hier 

tegenover staan de Inkomsten schoolbank. Een daling in de administratie en beheerslasten, 

met name in de advieskosten. De kosten administratiekantoor in 2014 betreft nog OSGMetrium.

Verschil werkelijke lasten en begrote lasten 2015 195.031       

Recapitulatie:

Verschil werkelijke baten en begrote baten 2015 281.053       

Verschil werkelijke lasten en begrote lasten 2015 195.031       
86.022         
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A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting

Investeringen en financieringen

Investeringen
In 2015 is geïnvesteerd in materiële vaste activa voor een bedrag van 124.024€     

In het meerjaren investeringsplan waren voor 2015 investeringen gepland voor een bedrag van 153.300€     

Langlopende leningen

Per balansdatum 31-12-2015 zijn er geen langlopende leningen.

Ondertekening

Datum: 10-6-2016
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A.0.4 Kengetallen

Kengetallen financiële positie

Liquiditeit (current ratio)

De current ratio geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op korte termijn

(1 jaar) kan worden voldaan. Een current ratio van 1,00 is voldoende.

Vlottende activa € 2.831.764     
Kortlopende schulden € 1.425.741     1,99     2,00     2,27     

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op lange termijn

kan worden voldaan. Een solvabiliteitsratio tussen 0,30 en 0,70 is wenselijk.

Eigen vermogen en voorzieningen € 3.927.504     
Balanstotaal € 5.400.356     0,73     0,77     0,79     

Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering

De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat uit gewone bedrijfs-

voering en de totale baten. Een rentabiliteit van minimaal 0% is wenselijk.

Resultaat gewone bedrijfsvoering € 94.874-          
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 10.195.977   -0,9 % -2,5 % 0,9 %

Kapitalisatiefactor

Een kengetal om te signaleren of misschien een deel van het kapitaal niet of

inefficiënt benut wordt voor de vervulling van de onderwijstaken. 

Balanstotaal minus boekwaarde gebouwen en terreinen € 4.299.828     
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 10.195.977   42,2 % 39,8 % 39,9 %

Weerstandsvermogen

Dit kengetal geeft aan hoe de beschikbare reserves zich verhouden tot de exploitatie. 

Naarmate de reserves groter zijn, zal het weerstandsvermogen groter zijn.

Eigen vermogen minus Materiële vaste activa € 1.312.986     
Rijksbijdragen € 9.906.100     13,25 % 11,55 % 11,92 %

Stichting Fluvium

Fluvium

2015

Fluvium

2013

blad 75

Fluvium

2014



A.0.4 Kengetallen

Procentuele verdeling baten

Rijksbijdragen / baten * 100% € 9.906.100   97,2 % 95,4 % 95,1% %

Overige overheidsbijdragen / baten * 100% - 31.666        0,3 % 0,7 % 2,5% %

Overige baten / baten * 100% - 245.453      2,4 % 3,7 % 1,8% %

Financiële baten / baten * 100% - 12.758        0,1 % 0,2 % 0,7% %
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 10.195.977 100,0 % 100,0 % 100,0% %

Procentuele verdeling lasten

Personeelslasten / totale lasten * 100% € 8.442.864   82,0 % 81,1 % 81,8% %

Afschrijvingen / totale lasten * 100% - 405.738      3,9 % 3,9 % 3,4% %

Huisvestingslasten / totale lasten * 100% - 645.734      6,3 % 6,3 % 6,0% %

Overige lasten / totale lasten * 100% - 796.515      7,7 % 8,7 % 8,8% %

Financiële lasten / totale lasten * 100% - -                 0,0 % 0,0 % 0,1% %
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 10.290.851 100,0 % 100,0 % 100,0% %

Baten per leerling
Aantal leerlingen per 1 oktober 2015 1.904          

Rijksbijdragen per leerling € 9.906.100   € 5.203   € 5.122   € 5.053   

Overige overheidsbijdragen per leerling - 31.666        - 17        - 39        - 133      

Overige baten per leerling - 245.453      - 129      - 201      - 93        

Financiële baten per leerling - 12.758        - 7          - 8          - 35        
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 10.195.977 € 5.356   € 5.370   € 5.314   

Lasten per leerling

Personeelslasten per leerling € 8.442.864   € 4.434   € 4.465   € 4.495   

Afschrijvingen per leerling - 405.738      - 213      - 213      - 185      

Huisvestingslasten per leerling - 645.734      - 339      - 345      - 330      

Overige lasten per leerling - 796.515      - 418      - 481      - 484      

Financiële lasten per leerling - -                 - -           - -           - 4          
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 10.290.851 € 5.404   € 5.504   € 5.498   
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A.1.0 Grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële

Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek2

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 opgenomen 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.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende

afschrijvingen op basis van de economische levensduur. Afschrijvingen vinden plaats vanaf moment

ingebruikname. De grens voor activeren bedraagt € 500.

Gebouwen en terreinen worden alleen opgenomen in de balans als de volle eigendom ervan berust bij het

bevoegd gezag. Planmatig groot onderhoud met een meerjaren karakter wordt geactiveerd volgens de

componentenbenadering.

Afschrijvingspercentages gebouwen:

- MVA groot onderhoud 5,0% , 6,7% & 20%

- Gebouwen (verbouw) 6,7%

Afschrijvingspercentages inventaris en apparatuur:

- ICT 25,0%

- ICT Infra en Schoolborden 10,0%

- Onderwijsleerpakket 14,3%

- Meubilair 5,0%

- Inventaris 10,0% & 25%

- Machines & Installaties 10,0%

Financiële vaste activa

Effecten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een

voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van

het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Financiële vaste activa
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A.1.0 Grondslagen (vervolg)

Algemene reserve

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

opgebouwd uit 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.

Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de

toelichting op de balans.

Kredietrisico

Het kredietrisico ten aanzien van de vorderingen van Stichting Fluvium is beperkt aangezien de grootste 

vorderingen voorvloeien uit regelingen met de overheid en derhalve een hoge betrouwbaarheid hebben.

Voor de vorderingen op debiteuren wordt een strak incassobeleid gevoerd. 

Reële waarde 

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen,

liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de 

balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte of verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijke 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 spaarverlof

De voorziening spaarverlof is gevormd voor personeelsleden die gedurende 4 of meer schooljaren 60 klokuren 

hebben gespaard en dit in een aaneengesloten periode gaan opnemen.

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao 

dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met een fictieve indiensttredingsleeftijd van 22 jaar, 

blijfkanspercentage en een uitkering bij 25- en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd 

tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 0,98%.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen de 

nominale waarde.

Grondslagen van bepaling resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het 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 OCW/EZ

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 staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 

verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de

voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn

verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van

baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede

middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. 

Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is 

verlopen op de balansdatum.
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A.1.0 Grondslagen (vervolg)

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 o.a. het inhuren van extra

personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidszorg.

Huisvestingslasten

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend

aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële

vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur.

Dit gebeurt volgens de methode T; in het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffende op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten

en lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Pensioenverplichtingen

Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op

pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd pensioenregeling is

verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op

verplichte basispremies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere

verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het pensioenfonds

tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als

personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende

activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

De dekkingsgraad per 31 december 2015 bedraagt 97,2%.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Vergelijkende cijfers

De cijfers van 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijking met de cijfers van 2015 mogelijk

te maken.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten.

Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden

niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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A.1.4 Toelichting behorende tot de balans

Cumulatieve

afschrijvingen Cumulatieve Cumulatieve

Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Desinvest. desinvest. Afschrijvingen aanschafprijs afschrijvingen Boekwaarde

afschrijvingen 1-1-2015 2015 2015 2015 2015 31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015

€ € € € € € € € € €

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen

Groot onderhoud, 15 jaar 1.093.736  290.291     803.446     34.685       -                 -                 74.539       1.128.422  364.830     763.592     

Groot onderhoud, 20 jaar 57.870       2.513         55.357       5.518         -                 -                 3.006         63.388       5.519         57.869       

Groot onderhoud. 5 jaar 368.710     65.451       303.260     2.299         -                 -                 26.492       371.009     91.943       279.067     

1.520.317  358.254     1.162.063  42.502       -                 -                 104.037     1.562.819  462.291     1.100.528  

1.2.2 Inventaris en apparatuur

ICT

ICT 727.712     517.156     210.556     3.743         -                 -                 79.245       731.455     596.401     135.054     

ICT, Infra 576.794     260.326     316.467     7.506         -                 -                 47.904       584.300     308.230     276.070     

ICT, schoolborden 59.493       16.578       42.915       -                 -                 -                 5.949         59.493       22.527       36.966       

1.363.999  794.060     569.939     11.249       -                 -                 133.098     1.375.249  927.158     448.090     

Overige inventaris

Inventaris 65.084       43.031       22.053       2.070         -                 -                 12.467       67.154       55.498       11.656       

Machines & Installaties 175.185     111.832     63.352       675            -                 -                 15.138       175.860     126.970     48.889       

Meubelen 788.666     206.776     581.890     862            -                 -                 39.444       789.528     246.220     543.307     

1.028.935  361.640     667.295     3.607         -                 -                 67.049       1.032.542  428.689     603.853     

1.2.3 Leermiddelen

Leermiddelen 882.636     514.639     367.997     66.666       -                 -                 101.554     949.302     616.193     333.109     

882.636     514.639     367.997     66.666       -                 -                 101.554     949.302     616.193     333.109     

Totaal 4.795.887  2.028.593  2.767.294  124.024     -                 -                 405.738     4.919.911  2.434.331  2.485.580  
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A.1.4 Toelichting behorende tot de balans

31-12-2015 31-12-2014

€ €

1.3 Financiële vast activa

1.3.7 Langlopende overige vorderingen

Waarborgsommen te vorderen (Snappet) 83.012         68.912          

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 36.554         -                   

1.5.2 OCW/EZ

 Lumpsumvergoeding boekjaar 475.159       558.979       

1.5.6 Overige overheden

 Onroerend zaakbelasting (OZB) 4.498           2.740           

 Gemeentelijke voorziening huisvesting -                   17.792         

4.498           20.531         

1.5.7 Overige vorderingen

Vervangingsfonds 39.834         103.300       

Energie afrekening 2.386           36.299         

Energie afrekening 2013 -                   6.955           

Verdeling kosten Spoenk 74.358         92.331         

Verdeling kosten SPGG 4.900           4.109           

LEA gelden gemeente Neerijnen 13.394         -                   

SWV zorggelden i.v.m. opheffing -                   121.737       

ID banen Lander -                   6.969           

 Diversen nog te ontvangen bedragen 55.096         40.112         

Vooruitbetaalde bedragen WGA 18.080         26.155         

 Netto salarissen -                   658              

208.048       438.625       

1.5.8 Overlopende activa

 Vooruitbetaalde nota's 50.512         20.997         

50.512         20.997         

Totaal vorderingen 774.771       1.039.132    
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A.1.4 Toelichting behorende tot de balans

31-12-2015 31-12-2014

€ €

1.7 Liquide middelen

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen

ING Zakelijke rekening NL43 INGB 0670408344 260.125       128.165       

Rekening Courant Rabobank NL44  RABO 0117831468 2.708           135              

ING Spaarrekening NL66 INGB 0650520505 1.660.339    1.128.871    

Schoolbetaalrekeningen 106.495       95.503         

Schoolspaarrekeningen 26.271         -                   

Schoolkassen 1.055           515              

Totaal liquide middelen 2.056.993    1.353.189    
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A.1.4 Toelichting behorende tot de balans

Bestemming Overige

Stand per resultaat mutaties Stand per

1-1-2015 2015 2015 31-12-2015

€ € € €

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 3.893.440    94.874-         -                   3.798.566    

Totaal eigen vermogen 3.893.440    94.874-         -                   3.798.566    

Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per

1-1-2015 2015 2015 2015 31-12-2015

€ € € € €

2.2 Voorzieningen

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Jubilea 119.207       4.154           12.290          -                   111.071        

Spaarverlof 17.867         -                   -                   -                   17.867          

Totaal voorzieningen 137.074       4.154           12.290         -                   128.938       

Kortlopende Langlopende Langlopende Totaal

deel < 1 jaar deel > 1 jaar deel > 5 jaar

€ € € €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Jubilea 12.688         50.442         47.941         111.071       

Spaarverlof -                   -                   17.867         17.867         

12.688         50.442         65.808         128.938       

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao 

dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met een fictieve indienstredingsleeftijd van 22 jaar, 

blijfkanspercentage en een uitkering bij 25- en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd 

tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 0,98%.
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A.1.4 Toelichting behorende tot de balans

31-12-2015 31-12-2014

€ €

2.3 Langlopende schulden
Reservering vertrekregeling 47.110         -                   

Totaal langlopende schulden 47.110         -                   

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 Vooruitontvangen bedragen -                   -                   

2.4.3 Crediteuren 93.345         158.518       

2.4.4 OCW/EZ

Verlopen geoormerkte subsidie -                   5.570           

Vermindering bekostiging wachtgelders -                   -                   

-                   5.570           

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonbelasting december 354.498       312.048       

Vervangingsfonds december 26.991         25.690         

Participatiefonds december 25.863         24.569         

407.352       362.307       

2.4.8 Schulden terzake pensioenen

ABP december 85.621         106.912       

2.4.9 Overige kortlopende schulden

OSGMetrium afrekening 5.091           4.957           

Gemeente Geldermalsen tuinonderhoud  -                   4.324           

Accountant controle jaarrekening  8.600           15.000         

Grontmij energiemanagement  8.126           19.500         

Verdeling kosten Spoenk 40.801         33.796         

Verrekening uitkeringskosten 38.228         -                   

VF Luyten Spoenk -                   24.450         

Overige nog te betalen bedragen 15.426         9.550           

Reservering vertrekregeling 66.462         -                   

Netto salarissen 10.095         9.601           

Investeringssubsidie binnenklimaat 125.338       133.610       

Nog te besteden cultuursubsidie 25.450         35.000         

343.617       289.788       

2.4.10 Overlopende passiva

Overige subsidies OCW niet geoormerkt 246.262       13.215         

Aanspraken vakantie-uitkering 249.544       261.703       

495.806       274.918       

Totaal kortlopende schulden 1.425.741    1.198.012    
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A.1.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Ultimo boekjaar bedraagt de jaarlijkse verplichting voor de lopende contracten:

verplichting

ingangsdatum looptijd per jaar

contract (incl. btw)

VOC Amsterdam huur kantoorruimte 1-7-2012 6 jaar € 45.901,35

Sharp Kopieerapparatuur 1-1-2013 6 jaar € 45.163,25

CTS Schoonmaak 1-8-2013 4 jaar € 183.456,56

Cabo Administratieve dienstverlening 1-1-2015 2 jaar € 106.393,19

Duurzame inzetbaarheid

In de nieuwe cao PO 2014-2015 zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid (hoofdstuk 8A) en

is de BAPO-regeling vervallen. De nieuwe cao-regelingen betreffende de duurzame inzetbaarheid, geven

medewerkers recht op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 jaar het sparen van ouderenverlof

mogelijk en is er sprake van een overgangsregeling BAPO voor medewerkers vanaf 56 jaar.

Per 31 december 2015 zijn er geen medewerkers die van deze regeling gebruik maken.

Met Stichting Snappet is een verplichting aangegaan voor het gebruik van tablets en onderwijsapplicaties.

De kosten bedragen ca. € 30.000 per jaar (inclusief BTW), de opzegmogelijkheid is per kwartaal met een

opzegtermijn van een maand.
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A.1.6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2015 2015 2014

€ € €

3.1 Rijksbijdragen 

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ 9.540.440    9.460.831    9.571.910    

3.1.2.1 Overige subsidies OCW/EZ geoormerkt 2.500           -                   4.310           

3.1.2.2 Overige subsidies OCW/EZ niet geoormerkt 68.584         72.919         113.715       

3.1.4 Rijksbijdrage SWV 294.576       150.380       62.889         
9.906.100    9.684.130    9.752.823    

   

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 31.666         35.004         74.969         
31.666         35.004         74.969         

   

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 39.455         12.946         14.014         

3.5.2 Detachering personeel 56.158         44.556         62.206         

3.5.5 Ouderbijdragen 26.309         -                   40.000         

3.5.6 Overige 123.531       121.664       266.727       
245.453       179.166       382.947       

   

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen * 8.441.907    7.911.047    8.606.209    

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 4.154           -                   29.469         

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 57.850         137.896       116.922       

4.1.2.3 Overige personele lasten 304.296       258.474       289.335       

4.1.3 Uitkeringen 365.343-       85.124-         539.963-       
8.442.864    8.222.293    8.501.972    

   

FTE's: 130,40          129,16          128,35          

* Het totaal aan lonen en salarissen uit 4.1.1 is opgebouwd

uit de volgende componenten:

Brutolonen en salarissen 6.307.759    5.911.102    6.267.925    

Sociale lasten 1.372.573    1.286.260    1.439.712    

Pensioenpremies 761.575       713.684       898.572       
8.441.907    7.911.047    8.606.209    

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Materiële vaste activa 405.738       398.323       405.437       

   

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 34.196         36.516         34.277         

4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 79.289         56.052         55.377         

4.3.4 Energie en water 178.946       194.624       217.926       

4.3.5 Schoonmaakkosten 239.963       236.042       237.677       

4.3.6 Heffingen 37.892         21.128         30.427         

4.3.7 Overige huisvestingslasten 75.448         226.763       80.322         

4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening -                   -                   -                   
645.734       771.125       656.006       
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A.1.6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2015 2015 2014

€ € €

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 182.608       246.537       347.878       

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 437.936       348.256       415.843       

4.4.4 Overige lasten 175.971       109.286       152.345       
796.515       704.079       916.067       

   

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 12.758         16.624         15.448         

5.4 Rentelasten -                   -                   -                   
12.758         16.624         15.448         

   

Uitsplitsing accountantskosten

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening * 23.523         -                   36.175         

4.4.1.2 Honorarium andere controleopdrachten -                   -                   -                   

4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen -                   -                   -                   

4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst -                   -                   -                   
Accountantslasten 23.523         -                   36.175         

* De post accountantskosten bevat in 2015, naast de vooruit opgenomen kosten voor de controle 

jaarrekening 2015 ( € 19.360) ook werkelijke kosten voor de controle jaarrekening 2014 ( € 8.600).

De post accountantskosten in 2014 bevat kosten voor de controle jaarrekening 2013 en 2014.
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A.1.6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2015 2015 2014

€ € €

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/EZ

800000 Lumpsumvergoeding personeel 6.731.142    6.813.755    6.826.835    

800002 Overheveling lumpsum vergoeding 25.224         25.224         -                   

800060 Eerste opvang vreemdelingen 40.424         -                   -                   

800090 Personele bekostiging groei -                   -                   18.316         

800071 Prestatiebox personeel 68.432         170.101       214.859       

800080 Bijzondere bekostiging jonge leerkrachten -                   -                   64.495         

810000 Personeels- en arbeidsmarktbeleid 1.133.022    901.716       994.959       

820000 Materiële instandhouding 1.567.420    1.575.259    1.452.446    

820002 Overheveling materiële baten 25.224-         25.224-         -                   

9.540.440    9.460.831    9.571.910    

3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ

3.1.2.1 Geoormerkt

835000 Geoormerkte subsidies OCW 2.500           -                   4.310           

3.1.2.2 Niet geoormerkt

822000 Leerling gebonden financiering -                   -                   44.200         

824100 Loonkostensubsidie ondersteunend personeel 40.537         50.442         69.514         

824200 Lerarenbeurs 5.570           -                   -                   

820071 Prestatiebox materieel 22.477         22.477         -                   

68.584         72.919         113.715       

3.1.4 Rijksbijdrage SWV

837000 SWV inzake passend onderwijs 294.576       150.380       62.889         

Totaal rijksbijdragen 9.906.100    9.684.130    9.752.823    

   

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

848250 Vergoeding gemeente materieel 31.666         35.004         74.969         

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 31.666         35.004         74.969         
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A.1.6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2015 2015 2014

€ € €

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur

864100 Verhuur onroerende zaken 39.455         12.946         14.014         

3.5.2 Detachering personeel

865000 Detachering personeel 56.158         44.556         62.206         

3.5.5 Ouderbijdragen

862000 Ouderbijdragen 26.309         -                   24.212         

862800 Bijdrage Tussenschoolse opvang -                   -                   15.788         

26.309         -                   40.000         

3.5.6 Overige

869400 Vergoeding samenwerkingsverband WSNS 643              -                   62.544         

880000 Bijzondere baten -                   -                   121.290       

869900 Overige baten 122.888       121.664       82.893         

123.531       121.664       266.727       

Totaal overige baten 245.453       179.166       382.947       
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A.1.6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2015 2015 2014

€ € €

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 

400000 Loonkosten algemeen 7.716.151    7.911.047    8.606.209    

400005 Loonkosten vervanging eigen rek. 55.670         -                   -                   

401000 Loonkosten ouderschapsverlof 41.562         -                   -                   

409000 Loonkosten Duurzame inzetbaarheid 192.665       -                   -                   

409900 Loonkosten vervanging vangnet 96.807         -                   -                   

411900 Loonkosten vervanging 273.619       -                   -                   

411930 Loonkosten WGA premie 65.433         -                   -                   

8.441.907    7.911.047    8.606.209    

4.1.2 Overige personeelslasten

4.1.2.1 Personele voorzieningen

412500 Dotatie/ vrijval personele voorzieningen 4.154           -                   29.469         

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst

413000 Extern personeel 57.850         137.896       116.922       

4.1.2.3 Overige personeelslasten

409500 Reservering loonkosten vertrekregeling 113.572       -                   -                   

414000 Scholing 101.423       155.861       153.867       

414020 Conferenties 3.013           5.800           -                   

414100 Arbodienst contract 10.473         17.604         38.341         

414600 Dienstreizen 15.811         18.604         -                   

415170 Activiteiten personeel 8.612           2.900           19.841         

415200 Kantinekosten 13.219         12.785         13.388         

416900 Overige personele lasten 38.173         44.920         63.897         

304.296       258.474       289.335       

4.1.3 Uitkeringen

419000 Uitkering vervangingsfonds 280.654-       -                   456.391-       

419200 Ziektewet-uitkeringen 84.689-         85.124-         83.573-         

365.343-       85.124-         539.963-       

Totaal personeelslasten 8.442.864    8.222.293    8.501.972    
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A.1.6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2015 2015 2014

€ € €

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa

422000 Afschrijving groot onderhoud 104.037       96.727         95.285         

423000 Afschrijving ICT 133.098       131.477       133.620       

424000 Afschrijving meubilair 39.444         38.678         38.064         

424900 Afschrijving machines en installaties 15.138         1.218           13.829         

424700 Afschrijving overige inventaris 12.467         24.950         13.494         

425000 Afschrijving leermiddelen 101.554       105.273       111.145       
Totaal afschrijvingen 405.738       398.323       405.437       

   

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur

430000 Huur 34.196         36.516         34.277         

4.3.3 Onderhoud

433000 Onderhoud 68.681         45.996         49.343         

433020 Onderhoudscontracten 10.608         10.056         6.034           

79.289         56.052         55.377         

4.3.4 Energie en water

434600 Energie 178.946       194.624       217.926       

4.3.5 Schoonmaakkosten

435000 Schoonmaak door derden 224.478       226.812       226.611       

435400 Schoonmaakartikelen 15.485         9.230           11.066         

239.963       236.042       237.677       

4.3.6 Heffingen 37.892         21.128         30.427         

4.3.7 Overige huisvestingslasten

437000 Tuin en terreinen 24.074         20.556         19.746         

437300 Bijdrage huisvestingslasten 32.592         40.011         38.177         

437400 Overige huisvestingslasten 4.646           153.844       2.667           

433070 Beveiliging 14.136         12.352         19.731         

75.448         226.763       80.322         

Totaal huisvestingslasten 645.734       771.125       656.006       
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A.1.6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2015 2015 2014

€ € €

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

441000 CABO administratiekantoor 94.665         123.000       198.713       

441140 Advieskosten 28.079         76.904         82.067         

441120 Accountantskosten 23.523         15.120         36.175         

441500 Planmatig onderhoudsbeheer 6.272           6.456           5.961           

441300 Contributie besturenbond 30.069         25.057         24.962         

182.608       246.537       347.878       

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

442000 Drukwerk/kopieerkosten/huur apparatuur 84.926         83.705         85.420         

442210 Inventaris en apparatuur 6.137           2.252           5.700           

442600 Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen 3.438           200              19.255         

455000 Leermiddelen 174.480       147.552       141.876       

457150 Leermiddelen LGF 2.497           1.950           -                   

456300 Licenties ICT-leermiddelen 47.580         1.567           -                   

455100 Verbruiksmateriaal ICT 35.405         41.980         160.554       

459000 Overige ICT lasten 76.178         49.727         -                   

456000 Bibliotheek/ mediatheek 4.914           3.819           3.038           

457000 Toetsen 2.381           15.504         

437.936       348.256       415.843       

4.4.4 Overige

442300 Kantoorbenodigheden 2.329           1.695           2.053           

446000 Telefoonkosten 14.095         13.413         15.920         

446020 Kabelkosten en overige rechten 18.330         18.455         20.005         

446040 Website 8.262           6.127           6.091           

446100 Portikosten 3.681           2.708           3.308           

446200 Contributies en abonnementen 7.037           5.402           7.780           

446300 Verzekeringen 9.540           11.004         10.305         

447000 Representatiekosten 10.493         7.750           9.993           

447050 Public relations 134              2.404           1.001           

447400 Culturele vorming 10.507         22.685         

447640 Bijdrage aan derden -                   250              

448000 Medezeggenschap 6.109           5.916           6.276           

449100 Vergaderkosten bestuur -                   -                   297              

449300 Vergoeding bestuursleden 25.975         7.116           9.000           

449900 Overige lasten 766              1.775           14.017         

452700 Buitenschoolse activiteiten 3.585           -                   37.882         

453400 Reizen en excursies 14.404         -                   -                   

454950 Uitgaven schoolbank-kas 37.395         -                   -                   

454150 Beheer en bestuur 257              96                5.873           

472000 Bankkosten 3.072           2.490           2.545           

175.971       109.286       152.345       

Totaal overige lasten 796.515       704.079       916.067       
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A.1.6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2015 2015 2014

€ € €

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten

870000 Rentebaten banken 12.758         16.624         15.448         

12.758         16.624         15.448         

5.4 Rentelasten

470000 Rentelasten -                   -                   -                   

-                   -                   -                   

Saldo financiële baten en lasten 12.758         16.624         15.448         
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A.1.7 Verdeling budgetten bovenschools / scholen

Personeels- en arbeidsmarktbeleid

Totaal Centraal Budget

budget budget school

€ € €

12NU Basisschool Est 43.823         37.503         6.320            

12VV Koning Willem Alexanderschool 54.273         43.854         10.419          

13BU OBS DeWaerdenburght 48.359         42.255         6.104            

13HI Burg.Westerbeek van Eertenschool 55.848         46.961         8.887            

13MM Prins Willem Alexanderschool 60.124         52.784         7.340            

13RF Basisschool de Rietschoof 44.415         37.654         6.761            

18JO D'n Bogerd 59.662         50.662         9.000            

18LE OBS Jan Harmenshof 87.493         73.233         14.260          

18MQ OBS Meester Aafjes 150.068       113.840       36.228          

18NX R. Lokhorst-School 78.723         65.027         13.696          

18PH De Minzerie 30.631         21.694         8.937            

18QJ De Springplank 42.089         37.017         5.072            

18RK De Bloeiende Betuwe 45.329         41.483         3.846            

18SL Op 't Hof 59.793         31.360         28.433          

18TF De Malsenburg 41.145         37.666         3.479            

-                   
901.775       732.993       168.782       

Materiële instandhouding

Totaal Centraal Budget

budget budget* school

€ € €

12NU Basisschool Est 64.376         41.917         22.459         

12VV Koning Willem Alexanderschool 83.564         53.670         29.894         

13BU OBS DeWaerdenburght 83.385         53.670         29.715         

13HI Burg.Westerbeek van Eertenschool 99.197         63.857         35.340         

13MM Prins Willem Alexanderschool 109.162       70.173         38.989         

13RF Basisschool de Rietschoof 77.356         51.020         26.336         

18JO D'n Bogerd 102.932       65.301         37.631         

18LE OBS Jan Harmenshof 166.156       104.391       61.765         

18MQ OBS Meester Aafjes 278.417       173.908       104.509       

18NX R. Lokhorst-School 140.411       88.607         51.804         

18PH De Minzerie 44.645         30.446         14.199         

18QJ De Springplank 73.760         49.485         24.275         

18RK De Bloeiende Betuwe 78.569         51.578         26.991         

18SL Op 't Hof 109.432       70.173         39.259         

18TF De Malsenburg 63.900         41.637         22.263         

-                   
1.575.262    1.009.833    565.429       

* specificatie rijksbijdrage materiële instandhouding centraal budget

administratie, beheer en bestuur 168.744        (centraal budget)

ICT 206.042        (centraal budget)

onderhoud 635.047        (centraal budget)

1.009.833    
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A.1.8 Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen

Juridische Statutaire

Naam vorm zetel

Coöperatie Betuws Primair Passend Onderwijs U.A. Coöperatie Tiel

Code: 4 overige

Consolidatie: nee, ontbrekende overheersende zeggenschap

Stichting Onderwijsgroep Spoenk Stichting Geldermalsen

Code: 4 overige

Consolidatie: nee, ontbrekende overheersende zeggenschap

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Stichting Geldermalsen

Code: 4 overige

Consilidatie: nee, ontbrekende overheersende zeggenschap
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A.1.9  Wet Normering Topinkomens

Modelmatige weergave rapportage gegevens vlg. wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 1 (vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking)

Mevrouw A. Burlet N 1-9-2009 onbepaald 0,875 76.365         -                   11.516           -                       

De heer M.F. Ter Haar N 1-1-2014 onbepaald 0,275 27.607          -                   2.960             

        103.972                     -             14.476                         - 

Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 2 (vermelding alle bestuurders zonder dienstbetrekking)

Niet van toepassing

Vermelding toezichthouders (lid van het hoogste toezichthoudende orgaan)

J. van Maas-Eekeren J 1-1-2014 n.v.t. 2.690           

M. van der Mark N 1-1-2014 n.v.t. 2.017           

M. Buitenweg N 1-1-2014 n.v.t. 2.017           

GJ. Verwoert N 1-1-2014 n.v.t. 2.017           

M. Berendse N 1-1-2014 1-1-2016 2.017           

A. van den Bos N 1-1-2015 n.v.t. 2.017           

S. Boeije N 1-1-2015 n.v.t. 2.017           

          14.792                     -                       -                         - 

Vermelding niet-topfunctionarissen (andere functionarissen van wie de bezoldiging c.q. ontslagvergoeding de norm overschrijdt)

Niet van toepassing

Vermelding niet-topfunctionarissen (zelfde opgave als hierboven, maar dan over het voorgaande verslagjaar)

Niet van toepassing
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Naam Voorzitter (J/N)  Ingang 

functie- 
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Einde functie-

vervulling

Beloning Belastbare 

onkosten-

vergoeding

Voorziening 

beloning op 

termijn

Uitkering 

beëindiging 

dienstverband



A.1.10  Verantwoording subsidies OCW met/zonder bestedingsverplichting

G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13 lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

Omschrijving bedrag van ontvangen t/m de prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Kenmerk Datum de toewijzing verslagjaar nog niet geheel afgerond

€ €

Subsidie voor studieverlof 644775-1  22-7-2014 5.570              5.570              X

totaal 5.570              5.570              

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving bedrag van ontvangen t/m totale kosten te verrekenen

de toewijzing verslagjaar ultimo verslagjaar

€ € € €

Innovatie Impuls 804A0-52826 2.500              2.500              2.500              

-                      

totaal 2.500              2.500              2.500              -                      

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving bedrag van saldo ontvangen in totale kosten saldo nog te besteden

de toewijzing 01-01-2014 verslagjaar 31-12-2014 ultimo verslagjaar

€ € € € €

-                            

totaal -                      -                      -                      -                      -                            
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Toewijzing

Toewijzing

geheel uitgevoerd en afgerond

aankruisen wat van toepassing is

Toewijzing







A.1.12 Gebeurtenissen na balansdatum

Na de balansdatum 31-12-2015 zijn geen gebeurtenissen te melden die het resultaat over 2015

belangrijk beïnvloed zouden hebben.
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A.1.13 Ondertekening van de jaarrekening

Vaststellen/Goedkeuren van de jaarrekening

Bestuurders:

Cynthia Maas- van Eekeren

Marius Berendse

Sandy Boeije

Bram van den Bos

Manita Buitenweg

Martin van der Mark

Arjan Verwoert 

Plaats, datum
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A.1.14 (voorstel) Bestemming van het exploitatieresultaat

Het nettoresultaat volgens de Staat van Baten en Lasten 2015 bedraagt negatief € -94.874.

Het nettoresultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Hiervan is te bestemmen voor:

Algemene reserve € -94.874    
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A.1.15 Gegevens over de rechtspersoon

Bestuur

Naam bestuur: Stichting Fluvium

Bestuursnummer: 41561

Inschrijvingsnummer KvK: 11063129

Raad van Toezicht

Voorzitter: Mevrouw C. Maas-van Eekeren

Mevrouw S. Boeije

Mevrouw M. Buitenweg

De heer M.J. van der Mark

De heer M. Berendse

De heer G.J. Verwoert

De heer A. van den Bos

Bestuurder: Mevrouw A. Burlet

Scholen

Naam: OBS Est

Adres: Dorpsstraat 3

Postcode/plaats: 4185 NA Est

Directeur: Mevr. P.G.H. Hermsen interim

Brinnummer: 12NU

Naam: Koning Willem Alexanderschool

Adres: Vredeplein 1 

Postcode/plaats: 4175 HA Haaften

Directeur: Mevr. K. Hakkert

Brinnummer: 12VV

Naam: OBS De Waerdenburght

Adres: De Koeldert 26

Postcode/plaats: 4181 CK Waardenburg

Directeur: Mevr. M. Heevel

Brinnummer: 13BU

Naam: Burg.Westerbeek van Eertenschool

Adres: Walgtsestraat 26

Postcode/plaats: 4064 CL Varik

Directeur: Dhr. E. de Vries

Brinnummer: 13HI

Naam: Prins Willem Alexanderschool

Adres: Blankenburgsestraat 1

Postcode/plaats: 4061 AR  Ophemert

Directeur: Dhr. M. van Gessel

Brinnummer: 13MM

Naam: Basisschool de Rietschoof

Adres: Zandstraat 14

Postcode/plaats: 4061 AR  Ophemert

Directeur: Dhr. H. van Schaik

Brinnummer: 13RF
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A.1.15 Gegevens over de rechtspersoon

Scholen (vervolg)

Naam: D'n Bogerd

Adres: Glorie van Holland 30

Postcode/plaats: 4191 DN Geldermalsen

Directeur: Mevr. E. Rouwenhorst

Brinnummer: 18JO

Naam: OBS Jan Harmenshof

Adres: Koninginnelaan 2-4

Postcode/plaats: 4191 EE  Geldermalsen

Directeur: Dhr. M. van Gessel

Brinnummer: 18LE

Naam: OBS Meester Aafjes

Adres: J.H.L. van Herwaardenstraat 2

Postcode/plaats: 4194 RR Meteren

Directeur: Dhr. W. Snel

Brinnummer: 18MQ

Naam: R. Lokhorst-School

Adres: Ringelesteinstraat 2

Postcode/plaats: 4158 CP Deil

Directeur: Dhr. R. Stel

Brinnummer: 18NX

Naam: De Minzerie

Adres: Netsraat 1

Postcode/plaats: 4157 GT Enspijk

Directeur: Mevr. M. van Iterson

Brinnummer: 18PH

Naam: De Springplank

Adres: Achterweg 9

Postcode/plaats: 4156 AA Rumpt

Directeur: Mevr. M. Heevel

Brinnummer: 18QJ

Naam: De Bloeiende Betuwe

Adres: Rhenoyseweg 34

Postcode/plaats: 4152 EL Rhenoy

Directeur: Dhr. F. Koelen

Brinnummer: 18RK

Naam: Op 't Hof

Adres: Dr. Van der Willingenstraat 10

Postcode/plaats: 4196 JM Tricht

Directeur: Mevr. M. van Iterson

Brinnummer: 18SL

Naam: De Malsenburg

Adres: Groeneweg 19

Postcode/plaats: 4197 HD Buurmalsen

Directeur: Dhr. E. de Vries

Brinnummer: 18TF
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A.1.15 Gegevens over de rechtspersoon

Aantal leerlingen per 1 oktober 2015 2014 2013 2012

12NU Basisschool Est 56                63                84                91                

12VV Koning Willem Alexanderschool 91                93                106              103              

13BU OBS DeWaerdenburght 82                93                88                88                

13HI Burg.Westerbeek van Eertenschool 105              117              123              133              

13MM Prins Willem Alexanderschool 130              133              138              148              

13RF Basisschool de Rietschoof 65                74                82                82                

18JO D'n Bogerd 133              129              137              140              

18LE OBS Jan Harmenshof 234              231              236              235              

18MQ OBS Meester Aafjes 405              421              414              431              

18NX R. Lokhorst-School 170              191              210              219              

18PH De Minzerie 1                  23                25                24                

18QJ De Springplank 74                64                72                79                

18RK De Bloeiende Betuwe 84                78                78                91                

18SL Op 't Hof 132              133              135              156              

18TF De Malsenburg 58                61                68                72                
Totaal 1.820           1.904           1.996           2.092           
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