
Extra toelichting stijging personele uitgaven 

Het aantal fte’s is toegenomen met 77 fte’s. Dit is een groei van 13,8% van de formatie. Deze groei is 
iets meer dan de leerlingenstijging. Van deze stijging is de helft toe te rekenen aan de stijging van 
Onderwijzend Personeel. Deze stijging loopt echter niet volledig in lijn met de groei van het 
leerlingenaantal. De verhouding ‘leerling : OP’ is licht gestegen van 15,1 leerling per OP-er, naar 15,3.  
Dit is weer te verklaren, daar het aantal Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) in verhouding 
meer is toegenomen. Binnen de groep OOP wordt de groei veroorzaakt door OOP-ers die binnen het 
primaire proces wel actief zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de TOA’s, zorgcoördinatoren, docentassistenten, 
LOB-ers, en praktijkinstructeur. De groei van personeel heeft geleid tot een stijging van de 
loonkosten met circa € 4,2 mln. 

De resterende € 14,3 mln. stijging van personeelsuitgaven is het gevolg van een stijging van de 
salarissen en premies. Door cao-verhogingen (incl. stijging eindejaarsuitkering/bindingstoelage) is het 
salaris met circa 17,5% gestegen, waardoor de loonkosten met 5,2 mln. zijn gestegen. Door de 
functiemix is het aantal fte LC en LD totaal met 100 fte toegenomen. Hierdoor zijn de loonkosten met 
circa € 1,6 mln. toegenomen. Door de verslechterde situatie bij het ABP zijn de premies jaarlijks 
gestegen met € 1,4 mln. Daarnaast zijn er ook een aantal andere werkgeverspremies gestegen met   
€ 2,5 mln. 

Binnen SVOK is er sprake van een stabiele personeelsformatie met weinig verloop. Hierdoor zitten 
relatief veel medewerkers in een hogere trede dan 10 jaar geleden. Een trede staat gelijk aan een 
salarisstijging van 3%. In 10 jaar tijd is het gemiddeld aantal tredes gestegen. Daarnaast is het aantal 
tredes ingekort, waardoor medewerkers sneller in hun maximale trede zitten. Dit effect heeft geleid 
tot een stijging van € 3,5 mln. Tot slot zijn de scholingsuitgaven toegenomen met € 0,5 mln. 

Ondanks het feit dat het aantal OP-ers nagenoeg stijgt met het leerlingenaantal, is het moeilijk om te 
beoordelen hoe de gemiddelde klassengrootte zich heeft ontwikkeld. Dit is sterk afhankelijk van het 
aantal lessen, die docenten  geven. Denk aan leeftijdsuren, ouderschapsverlof en vrijgestelde uren 
voor overige taken. Per school kan dit enorm verschillen. Deze detailinformatie is niet van alle 
scholen beschikbaar over een periode van 10 jaar, waardoor er m.b.t. dit onderwerp geen 
vergelijking is te maken. Het is dan ook maar zeer de vraag in hoeverre de onderzoekers van het 
artikel wel deze conclusies kunnen trekken. 

 

Balans (x EUR 1.000) 2006 2016  Verschil 

Activa     
Immateriële vaste activa 0 0  0 

Materiële vaste activa 8.016 11.279  3.263 

Financiële vaste activa 0 599  599 

Voorraden 29 0  -29 

Vorderingen 4.179 1.219  -2.960 

Effecten 0 0  0 

Liquide middelen 12.207 19.397  7.190 

Totaal activa 24.431 32.494  8.063 

     
Passiva     
Eigen vermogen 13.902 19.625  5.723 

Voorzieningen 4.963 5.183  220 

Langlopende schulden 1 0  -1 

Kortlopende schulden 5.556 7.686  2.130 

Totaal passiva 24.422 32.494  8.072 

 



Exploitatierekening (x EUR 1000) 2006 2016  Verschil 

Baten     

Rijksbijdragen 36.567 57.128  20.561 

Overige overheidsbijdragen e 250 199  -51 

Overige baten 3.085 2.373  -712 

Totaal Baten 39.902 59.700  19.798 

     

Lasten     
Personeelslasten 30.348 48.819  18.471 

Afschrijvingen 1.438 1.407  -31 

Huisvestingslasten 2.613 3.144  531 

Overige lasten 4.068 6.207  2.139 

Totaal Lasten 38.467 59.577  21.110 

     
Saldo Baten en Lasten 1435 123  -1.312 

Financiële baten en lasten 377 47  -330 

Resultaat 1812 170  -1.642 

 

Kengetallen 2006 2016  verschil 

Leerlingenaantallen     
Regulier 6.172 6.888  716 

Lwoo 429 416  -13 

Vavo  77  77 

Totaal 6.601 7.381  780 

formatie fte 100 137,5662361  38 

DIR 20,1 11,9  -8 

OP 436,5 475,9  39 

OOP 100,9 146,9  46 

Totaal 557,5 634,7  77 

Loonkosten     
DIR 1.572 1.244  -328 

OP 23.184 35.662  12.478 

OOP 3.542 7.422  3.880 

Totaal 28.298 44.328  16.030 

Functiemix     
LB 61% 40%  -21% 

LC 13% 30%  17% 

LD 26% 31%  5% 

    

overige Kengetallen 2006 2016  Verschil 

     
Verhouding OP vs Leerlingen 15,1 15,3   
Verhouding OOP vs Leerlingen 65,4 49,7   

 


