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1 INLEIDING 
 
 
De Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht is verantwoordelijk voor het in stand hou-
den en ontwikkelen van een school voor praktijkonderwijs te Dordrecht. Per 2 januari 
2017 is het in stand houden van een OPDC uit de doelstelling van de stichting gehaald en 
de naam van de stichting hiervoor aangepast.  
 
Het bestuur van de stichting bestond in 2016 uit twee leden. Op 31 december 2016 luid-
de de samenstelling van het bestuur als volgt: 

a. een lid en tevens voorzitter vanaf 01-08-2014, namens het bestuur van de Stich-
ting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht: mevr. drs. M.E.M van der Krogt; 

b. een lid en tevens penningmeester, namens het bestuur van de Stichting H3O: de 
heer drs. J. Ramaker. 

Per 1 januari 2017 heeft de Stichting voor Openbaar Onderwijs Dordrecht zich terugge-
trokken uit het bestuur en bestaat het bestuur volledig uit de Stichting H3O. Sinds 1 ja-
nuari 2017 is de heer drs. J. Ramaker dan ook voorzitter van het bestuur. Tot 1 januari 
2017 functioneerde geen toezichthoudend orgaan. Vanaf 2 januari 2017 is de Raad van 
Toezicht van Stichting H3O tevens benoemd tot Raad van Toezicht van de Stichting voor 
praktijkonderwijs Dordrecht. Bovenstaande is vastgelegd in een statutenwijziging welke 2 
januari 2017 is gepasseerd. 
 
Vanaf 2017 is de Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht opgenomen in de planning 
en controlcyclus die bij Stichting H3O wordt gehanteerd. Concreet betekent dit dat de 
directeur van de Hans Petrischool in juni een jaarplan maakt voor het komende school-
jaar en daarover gedurende het schooljaar 3 x rapporteert (in november, februari en ju-
ni). De managementrapportages werden tussen directeur en bestuur besproken. In deze 
vergaderingen zijn personeelsbeleid, onderwijskwaliteit, begrotingen, realisatiecijfers, de 
jaarrekening, de voortgang van het jaarplan en de overige aandachtspunten van de di-
recteur besproken. Met name is veel aandacht geschonken aan het proces van kwaliteits-
verbetering. Daarnaast heeft het bestuur een aantal malen de Hans Petrischool bezocht. 

De Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht legt met dit jaarverslag verantwoording af 
over het gevoerde beleid in 2017 en de resultaten hiervan. Het jaarverslag is in eerste 
instantie bedoeld voor het bestuur en de externe stakeholders, daarnaast voor  het mi-
nisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (www.minocw.nl). Het laat zien hoe de 
stichting vorm gegeven heeft aan haar beleid, en hoe beschikbaar gestelde middelen zijn 
ingezet.  

Het jaarverslag bestaat uit vier hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt door het bestuur aan 
de hand van de speerpunten uit het jaarplan 2017 verslag gedaan van de activiteiten. 
Hoofdstuk 3 bevat de financiële verantwoording met de integrale jaarrekening. Hoofdstuk 
4 bevat de overige toelichting, zoals de resultaatbestemming en de controleverklaring. 
 

 
 
dhr. drs. J. Ramaker 
voorzitter Bestuur 

http://www.minocw.nl/
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2 BESTUURSVERSLAG 
 

2.1   ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID 
 
Algemeen 
 
Naam  : Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht 
Adres / Postadres : Anna van Saksenstraat 11 
Plaats : Dordrecht 
Telefoon : 078-6324111 
E-mail : info@hanspetri.nl 
Internetsite : www.hanspetri.nl 
Bestuursnummer : 41466 
Voorzitter bestuur : dhr. drs. J. Ramaker (vanaf 01-01-2017) 
Directeur : dhr. L. Verhoef 
 
Organisatie 
 
Juridische structuur 
De organisatie heeft de stichtingsvorm als rechtspersoon. De stichting is opgericht op 5 
juli 2004.  
 
Organisatiestructuur 
De stichting had tot 1 januari 2017 een model met een bestuur en directie. Het bestuur 
voert tweemaandelijks overleg met de directie. Sinds 2013 is de administratie en plan-
ning- en controlfunctie uitbesteed aan stichting H3O. Vanaf 1 januari 2017 hanteert de 
stichting een model met een bestuur, directie én Raad van Toezicht. Om deze reden is in 
dit jaarverslag voor het eerst een verslag van de Raad van Toezicht opgenomen. Zowel 
de bestuurder als de Raad van Toezicht bestaan qualitate qua uit de voorzitter College 
van Bestuur en Raad van Toezicht van stichting H3O.  
 
Kernactiviteiten  
De stichting draagt de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een school 
voor praktijkonderwijs te Dordrecht. In de begroting 2017 zijn de beleidsvoornemens en 
de daarvoor benodigde middelen met elkaar in verband gebracht. In dit jaarverslag kun-
nen de beleidsvoornemens en de realisatie met elkaar worden vergeleken.  
 
Doelstelling, missie, visie en waarden 
 
Doelstelling 
De stichting wil zich onderscheiden door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de 
plaatselijke en algemene belangen van het praktijkonderwijs behoort.   
 
Missie en visie  
De Hans Petrischool voor praktijkonderwijs is bestemd voor leerlingen van 12 tot 17/18 
jaar met aantoonbare leerachterstanden als gevolg van beperkte vermogens (IQ) of          
sociaal-emotionele belemmeringen. Daar hoort de missie bij dat iedere leerling van de 
Hans Petrischool als medewerker eerst via stage en daarna middels plaatsing op een voor 
hem of haar geschikte arbeidsplaats werkt. Daarnaast kan hij of zij voor zichzelf zorgen 
en zich staande houden in de samenleving. 
 
Op de Hans Petrischool wordt competentiegericht gewerkt. Het onderwijs wordt vormge-
geven door middel van individuele leerroutes voor de leerling. Het verwerven van de be-
nodigde competenties (leerproces) is afgeleid van de praktijk (wat ze straks moeten ken-
nen en kunnen). De context van de leer- en werkwereld staat centraal, waardoor er 
sprake is van geïntegreerd aanbieden. Met behulp van een ontwikkelperspectiefplan 
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(opp) leert de leerling sturing geven aan zijn ontwikkeling. Daarbij fungeren de leraren 
als coaches. Het onderwijsaanbod en de begeleiding baseert de school op de concrete 
belemmeringen wat betreft de leefbaarheid, de aanpak van taken en het sociaal functio-
neren van de leerlingen. Aandachtspunten daarbij zijn onder meer:  
• een beperkte opname en verwerking van informatie; 
• beperking in de mogelijkheden tot generalisatie, internalisatie en transfer van het 

geleerde; 
• een zwak abstractievermogen; 
• motivatie en concentratievermogen zijn van korte duur; 
• onvoldoende zelfstandigheid; 
• belemmeringen voor een goed sociaal functioneren, die kunnen leiden tot gedrags-

problemen. 
 
Het uitgangspunt van de Hans Petrischool is dat leerlingen worden geaccepteerd en ge-
respecteerd in hun eigenheid met al hun specifieke individuele kenmerken. Dit betekent 
dat de toekomst van elke leerling er anders uit zal zien. Het is de opdracht van de school 
ervoor te zorgen dat de individuele begeleidingsvraag van de leerling aansluit bij de 
einddoelen die de school in overleg met de ouders en de leerling formuleert. De Hans 
Petrischool biedt tenminste de vakken Nederlandse Taal, rekenen/wiskunde, informatie-
kunde en lichamelijke opvoeding aan. De school besteedt veel aandacht aan de ontwik-
keling van het zelfbeeld van de leerlingen. Het irrealistische zelfbeeld dat deze leerlingen 
(in positieve of negatieve zin) vaak hebben, kan door de school worden omgezet in rea-
listischer verwachtingen omtrent henzelf en hun toekomst. Dit betekent dat de school 
iedere jongere op zijn eigen verantwoordelijkheid en eigen niveau zal aanspreken. De 
school en het team hebben een positieve grondhouding ten aanzien van de kwaliteiten en 
mogelijkheden van de leerlingen. Vanuit die grondhouding wil de school kwaliteit leveren 
en het welzijn van de jongeren vergroten. De school legt op die manier verantwoording 
af aan de samenleving. Het doel is de persoonlijke ontwikkelingen van leerlingen te sti-
muleren. De nadruk ligt daarbij op het maken van keuzes en het zelf kunnen nemen van 
beslissingen ten aanzien van wonen, werken en recreëren in het heden en in hun toe-
komstige leefsituatie. 
 
Waarden 
De stichting profileert zich als een organisatie belast met de zorg voor leerplichtige leer-
lingen die om reden van beperkte cognitieve vermogens of structurele gedragsproblemen 
geen VMBO-diploma kunnen behalen.  
 
Klachten 
Noch op schoolniveau, noch op bestuursniveau zijn klachten van ouders, leerkrachten of 
leerlingen ontvangen of in behandeling geweest met betrekking tot het onderwijs aan de 
Hans Petrischool of anderszins. 
 

2.2 BELEIDSVOORNEMENS 2017 
 
In deze paragraaf is een beschrijving opgenomen van de beleidsvoornemens 2017 zoals 
deze bij aanvang van het kalenderjaar zijn vastgesteld. In de volgende paragraaf wordt 
aangegeven in hoeverre deze beleidsvoornemens 2017 daadwerkelijk zijn gerealiseerd.  
 
Het jaarplan 2017 is een korte notitie waarin op hoofdlijnen de doelen beschreven wor-
den die het bestuur wil bereiken. Het plan brengt een ordening aan die het bestuur kan 
ondersteunen bij de monitoring. De stichting acteert in een dynamische omgeving. Daar-
om staan de doelen van het bestuur niet op zichzelf maar zijn ze gerelateerd aan (of lo-
pen vooruit op) landelijke plannen, ontwikkelingen en trends.  
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Te behalen resultaten 
• Een besluit nemen over de samenwerking met Trivium Lindenhof in het kader van 

de rebound activiteiten (PitStop) 
• Het curriculum door ontwikkelen 
• De overstap van PO naar VO laagdrempeliger maken  

 

2.3 BELEIDSREALISATIE 2017 
 
2.3.1. Strategie en beleid 
 
Op 2 januari 2017 zijn de statuten van de stichting gewijzigd. De naam van de stichting 
is gewijzigd in: Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht. Het bestuur van de stichting 
bestaat per 2 januari 2017 statutair uit de voorzitter College van Bestuur van de stichting 
H3O. Op dezelfde datum zijn de leden van de Raad van Toezicht van stichting H3O tevens 
benoemd tot Raad van Toezicht van de Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht.  
 
In 2017 is gewerkt aan de positionering van het praktijkonderwijs in Dordrecht. De Hans 
Petrischool heeft met name de contacten met het basisonderwijs verstevigd. Er zijn ar-
rangementen met bassischolen ontwikkeld om daarmee de overstap van de toekomstige 
leerlingen laagdrempeliger te maken. Wij zijn aanwezig geweest bij diverse overlegmo-
menten van o.a. basisschooldirecteuren, zorgcoördinatoren, IB-ers en orthopedagogen 
om te laten zien wat wij doen er waar wij voor staan.  
 
2.3.2 Onderwijskundig beleid, opbrengsten en waardering 
 
Kwaliteitszorg, opbrengsten en waardering 
Het curriculum is geëvalueerd en aangepast. Er zijn nu voor alle vakken leerlijnen en per 
leerlijn zijn er drie leerroutes. Alle leerlijnen en leerroutes zijn ondergebracht in het leer-
lingvolgsysteem van Doen-In. Alle behaalde resultaten zijn hierin zichtbaar en leerlingen 
zijn in staat om hun eigen werk te plannen. Er is een handboek ontwikkeld waarin be-
schreven staat hoe wij op de Hans Petrischool het onderwijs hebben georganiseerd en 
ingericht. De basis van dit handboek is de werkwijze volgens de Doen-In structuur. 
  
Samenwerking PitStop met Trivium Lindenhof 
Na evaluatie is besloten de samenwerking met Trivium Lindenhof voor PitStop per 1 au-
gustus 2018 te beëindigen. Het samenwerkingsverband zal de VSV-subsidie op een ande-
re manier gaan inzetten om daarmee de beoogde doelstellingen te bereiken. Voor de 
Hans Petrischool houdt dit in dat per bovengenoemde datum er een personeelslid voor 
1,0 fte herplaatst dient te worden naar de formatie van de school. Vanwege minder leer-
lingen was de formatie in de zomer 2017 reeds verlaagd naar van 2,4 naar 1,0 fte. 
 
Instroom van leerlingen  
Het aantal leerlingen aan de Hans Petrischool is sinds de vorige teldatum (1 oktober 
2016) gedaald van 269 naar 249 op de teldatum 1 oktober 2017. De verwachte leerling 
daling is beperkt gebleven dit komt met name door de instroom van 7 leerlingen vanuit 
de internationale schakelklas (ISK). Het gaat hierbij om asielzoekerskinderen met een 
verblijfstatus. Tevens zien wij dat het aantal aanmeldingen vanuit het reguliere basison-
derwijs toeneemt, dit is het gevolg van het passend onderwijs. 
 
Uitstroom van leerlingen  
Aan het einde van het schooljaar 2016-2017 hebben 34 leerlingen de school verlaten. 
Met de inzet van de stagebegeleiders en de werkcoaches zijn wij erin geslaagd om een 
groot deel van onze leerlingen toe te leiden naar werk. 15 leerlingen zijn in werk en dag-
besteding terecht gekomen. 19 leerlingen kozen voor een vervolgopleiding op het ROC. 
Het een en ander is terug te lezen in de uitstroommonitor die elk jaar ingevuld wordt. 
Deze uitstroommonitor is in te zien op de site van Vensters voor Verantwoording. 
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2.3.3 Personeels- en organisatiebeleid 
 
Personele bezetting 
In onderstaande tabel staat het aantal medewerkers en fte’s per maand weergegeven en 
de verdeling van het aantal vrouwen en mannen in aantallen en fte’s.  
 
Aantallen  / FTE Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Totaal 44 45 43 43 42 42 42 40 39 39 39 39 
Totale FTE 37,7 39,2 37,5 37,3 36,3 35,8 35,8 34,0 33,4 33,4 33,4 33,0 
                          
Aantal vrouwen 22 22 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 
Aantal mannen 22 23 22 22 21 21 21 19 19 19 19 19 
                          
Vrouwen FTE 16,0 16,5 15,8 15,6 15,6 15,6 15,6 15,7 15,0 15,0 15,0 14,6 
Mannen FTE 21,8 22,8 21,8 21,8 20,8 20,3 20,3 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 
 
 
Leeftijdsopbouw 
In onderstaande tabel wordt de gemiddelde leeftijdsopbouw per maand en het totaal 
gemiddelde weergegeven.  
 

 

Categorie Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

 
0 - 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
20 - 30 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

 
30 - 40 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 7 

 
40 - 50 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 7 

 
50 - 60 15 15 14 14 15 15 14 12 12 12 11 11 

 
60 - 65 10 11 11 11 9 9 10 10 10 10 11 11 

 
65 en ouder 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

 
                          

 

Gem. leeftijd 
vrouwen 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 

 

Gem. leeftijd 
mannen 54 55 55 55 54 54 54 55 55 55 55 55 

 
In- en uitstroom medewerkers 
In 2017 zijn 2 medewerkers ingestroomd. Er zijn 8 medewerkers uitgestroomd om diver-
se redenen.  De redenen waren: vrijwillig ontslag (3), einddatum contract (2), ontbinding 
(2) en keuzepensioen (1). 
 
Gemiddelde verzuimpercentage  
Het gemiddelde ziekteverzuim bedroeg in 2017 5,08% excl. zwangerschap. Het verzuim-
percentage geeft aan welk deel van de arbeidscapaciteit in een bepaalde periode wegens 
verzuim verloren is gegaan. 
 
In de tabel wordt het totale verzuimpercentage per maand verdeeld in kort, middellang, 
lang en extra lang verzuim:   

• Kort verzuim: minder dan 8 dagen 
• Middellang verzuim: langer dan 7 en minder dan 42 dagen. 
• Lang verzuim: langer dan 41 en minder dan 366 dagen. 
• Extra lang verzuim: langer dan 365 dagen.   

 



Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht         Pagina 8 van 40 Jaarverslag en jaarrekening 2017 

 

 
Het extra lang verzuim werd veroorzaakt door een medewerker, die op 1 juni 2017 uit 
dienst is gegaan met een WIA-beschikking. 
 
Meldingsfrequentie  
In 2017 hebben 84 verzuimmeldingen (meldingsfrequentie) plaatsgevonden. De meeste 
meldingen (vonden in de maanden januari, maart, november en december plaats.  
 
Personele ontwikkeling  
In 2017 is gestart met de gesprekkencyclus aan de hand van Mijn Bardo. Onderdeel van 
de gesprekkencyclus is de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Naast dat mede-
werkers verplichte cursussen moeten volgen kunnen zij op basis van feedback en zelfre-
flectie aangeven welke competenties zij zelf willen ontwikkelen. 
 
2.3.4 Middelen en voorzieningen 
 
Financiële middelen 
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.4. 
 
Huisvesting  
De school is gehuisvest aan de Anna van Saksenstraat 11 te Dordrecht. Daarnaast wor-
den brancheactiviteiten uitgevoerd op locatie: zorg en welzijn (Zephyr), detailhandel 
(Twinkel) en bouw (herbouw).  Voor het gebouw van de school is in 2013 een nieuw 
meerjarig onderhoudsplan opgesteld wat in 2016 is geactualiseerd en in 2017 aangepast 
voor de nieuwe luchtbehandelingsinstallatie. In 2016 zijn reguliere onderhoudswerk-
zaamheden uitgevoerd.  
 
ICT  
Vanaf 2014 maakt de school gebruik van de diensten van Kien (www.kienict.nl), een sa-
menwerkingsverband tussen scholen in Dordrecht, voor de inrichting en het onderhoud 
van de digitale omgeving. 
 
2.3.5 Prestatiebox 
 
Vanaf 2012 worden door het ministerie van OCW de zogenaamde prestatiebox-middelen 
beschikbaar gesteld. Voor de Hans Petrischool was in 2017 een bedrag voor prestatie-
box-middelen beschikbaar van € 72.630. Dit bedrag is volledig ingezet in de formatie 
met name ten behoeve van de lerende organisatie en professionalisering en deskundig-
heidsbevordering van leraren (zie subparagraaf 2.3.3. Personeels- en organisatiebeleid).  
 

http://www.kienict.nl/
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2.4 FINANCIEEL BELEID 
 
2.4.1. Ontwikkelingen en risico’s 
 
In deze subparagraaf worden ontwikkelingen en risico’s genoemd waarvan het vermoe-
den bestaat dat die zich kunnen voordoen, maar waarvan de financiële omvang (nog) 
niet gekwantificeerd kan worden. Op basis van de geconstateerde risico’s worden be-
heersingsmaatregelen genomen en is een weerstandsvermogen en daarbinnen een buffer 
van een bepaalde omvang nodig (zie de volgende subparagrafen).  
 
Leerlingaantallen 
 
De inkomsten worden grotendeels bepaald door het aantal leerlingen. Het realiseren van 
een bepaalde omvang van leerlingaantallen is geen doel op zich, maar wel noodzakelijk 
voor een efficiënte bedrijfsvoering. Uit de meest recente leerlingenprognose voortgezet 
onderwijs (voorjaar 2016) van de gemeente Dordrecht blijkt dat het aantal 12-18 jarigen 
tot 2017 redelijk stabiel blijft. Daarna zal het leerlingenaantal afnemen vanwege de de-
mografische ontwikkeling van 7.730 in 2016 tot 7.092 in 2025 (ruim 600 leerlingen ofte-
wel meer dan 8%). Voor de Hans Petrischool is in deze prognose een daling naar 240 
leerlingen op termijn geraamd. 
 
Het aantal reguliere VO-leerlingen in Dordrecht is in het schooljaar 2017/2018 licht ge-
daald ten opzichte van het vorige schooljaar (van 7.621 naar 7.498 exclusief vavo). De 
Hans Petri-school voor praktijkonderwijs daalde van 269 naar 249 leerlingen (- 20, ge-
raamd was 255 oftewel – 14). Het marktaandeel is ruim 3%. Met de demografische 
krimp wordt door de directeur in de meerjarenbegroting rekening gehouden door uit te 
gaan van een daling naar 235 leerlingen voor de Hans Petrischool. Een daling van het 
leerlingenaantal kan betekenen dat de efficiëntie van de groepsindeling bij de Hans Petri-
school verder onder druk komt te staan. Sinds 2015 is bovendien in Zwijndrecht een dis-
locatie geopend van een andere school voor praktijkonderwijs waardoor een grotere kans 
bestaat dat leerlingen uit de Zwijndrechtse Waard voor deze school zullen kiezen in 
plaats van voor de Hans Petrischool. Vanwege de positie van het praktijkonderwijs bin-
nen het onderwijsaanbod en de ontwikkelingen van passend onderwijs is op voorhand 
moeilijk te ramen hoe de leerlingenaantallen zich ontwikkelen.    
 
Overheidsmaatregelen 
 
Bij het opstellen van de begroting diende rekening te worden gehouden met verschillen-
de overheidsmaatregelen, waarvan de financiële gevolgen deels nog niet (volledig) kun-
nen worden overzien.  
 
Vanaf 2018 stond een grote bezuinigingstaakstelling geparkeerd op de begroting van het 
ministerie van OCW vanuit Rutte II. In het regeerakkoord Rutte III is deze taakstelling 
weliswaar teruggedraaid, maar daarvoor in de plaats is een nieuwe taakstelling gekomen 
onder de noemer ‘doelmatiger onderwijs’ met een oplopend karakter vanaf 2018. Praktijk 
is dat een dergelijke taakstelling van de rijksvergoeding wordt afgehaald zonder dat ta-
ken worden geschrapt of wordt aangegeven waarin ‘doelmatiger’ kan worden gewerkt. 
Om bovenstaande redenen wordt bij de begrotingsvoorbereiding een behoedzame raming 
gehanteerd van de ontwikkeling van de rijksvergoeding.  
 
Daarnaast valt de PRO-ondersteuningsbekostiging inmiddels onder passend onderwijs en 
worden de landelijke normen voor PRO mogelijk in de toekomst losgelaten waardoor het 
samenwerkingsverband deze wellicht zelf kan gaan bepalen. De financiële ruimte en het 
beleid van het samenwerkingsverband bepaalt het toekennen van de financiële middelen 
voor deze doelgroep. Specifiek voor de PitStop (samenwerking met Trivium Lindenhof) 
ontvangt de stichting een subsidie van het samenwerkingsverband uit VSV-middelen van 
de gemeente Dordrecht. PitStop stopt in de zomer 2018, waardoor 1 fte intern dient te 
worden herplaatst.  
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Verder zijn de volgende ontwikkelingen en risico’s relevant:  

• eigen risicodragerschap WW: in het VO betaalt de school een eigen bijdrage van 
25% van de WW-uitkeringen en bovenwettelijke uitkeringen aan ex-werknemers. 
Bij een tijdelijke formatiebehoefte of ontslag van een collega dient deze conse-
quentie in de overwegingen te worden meegenomen; 

• premie WGA: op basis van het aantal instromers in de WGA wordt door het UWV  
een gedifferentieerde premie doorgerekend. Een toename van het aantal WGA-ers 
leidt tot een hogere premie. Het is dus relevant om gedeeltelijke arbeidsonge-
schiktheid zoveel als mogelijk te voorkomen. Ook bij ontslag als gevolg van ge-
deeltelijke arbeidsongeschikt is een transitievergoeding van toepassing; 

• modernisering ziektewet: de modernisering van de ziektewet zorgt ervoor dat las-
ten van ziektewet en WGA van werknemers zonder vaste aanstelling met ingang 
van 2014 worden toegerekend aan de laatste werkgever. De werkgever moet 
voortaan bij gecontinueerde aansluiting bij het UWV een gedifferentieerde premie 
betalen die wordt bepaald door de hoogte van het ziekteverzuim. De risico’s ne-
men hierdoor toe, omdat een grotere verantwoordelijkheid bij de werkgever wordt 
neergelegd; 

• transitievergoedingen: door een (inmiddels erkende) fout in de wetgeving dienen 
transitievergoedingen te worden betaald bij langdurige arbeidsongeschiktheid van 
een collega. De Hans Petrischool kent een personeelsbestand met een relatief ho-
ge gemiddelde leeftijd. Helaas zijn er de afgelopen jaren verschillende collega’s 
langdurig ziek geweest, waardoor het ziekteverzuim bij de Hans Petrischool rela-
tief hoog was. Momenteel is gelukkig niemand langdurig ziek. Gevolg van het gro-
te aantal collega’s vanaf 55 jaar kan zijn dat in de toekomst een grotere kans be-
staat op nieuwe langdurig zieken met als gevolg hoge vervangingskosten en mo-
gelijke transitievergoedingen. De wetgeving waarin deze fout wordt gerepareerd 
door middel van compensatie van uitbetaalde transitievergoedingen, is nog niet 
aangenomen;  

• pensioenpremies: de dekkingsgraad bij het ABP blijft (te) laag. Mogelijk heeft dit 
opnieuw gevolgen voor de te betalen premie. Per 1 april 2016, 1 januari 2017 en 
1 januari 2018 heeft het ABP vanwege de ontwikkeling van de dekkingsgraad de 
pensioenpremies verhoogd. Het kabinet heeft voor de verhogingen in 2016 en 
2017 compensatie beschikbaar gesteld. De dekking vanaf 2018 is vooralsnog on-
bekend; 

• wet werk en zekerheid: het aantal tijdelijke contracten dat een medewerker mag 
worden aangeboden, is aangescherpt (ketenbepaling). Indien een medewerker die 
minimaal 2 jaar in dienst is geweest, wordt ontslagen, heeft hij recht op een ver-
goeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Voor het onderwijs is de 
invoering uitgesteld vanwege problemen bij de invoering van de ketenbepaling.  

 
Er zijn voor de stichting vrijwel geen mogelijkheden om ten aanzien van deze onderwer-
pen een eigen beleid te voeren. Voor zover mogelijk worden risicobeheersingsmaatrege-
len doorgevoerd.  
 
2.4.2. Risicobeheersingsmaatregelen 
 
In deze subparagraaf wordt ingegaan op het stelsel van interne beheersingsmaatregelen 
dat wordt gehanteerd om tegemoet te komen aan de gesignaleerde risico’s en onzeker-
heden. Het stelsel is opgebouwd uit:  
1) een geformuleerde visie, missie, strategie en operationele doelstellingen waarmee 

wordt gestuurd en op basis daarvan het benoemen van kritische succesfactoren; 
2) een helder geformuleerd besturingsconcept en daarvan afgeleide taken, bevoegdhe-

den en verantwoordelijkheden; 
3) een adequate organisatiestructuur die aansluit op het besturingsconcept; 
4) een goede procesinrichting; 
5) een goede planning- & controlcyclus en een daarbij behorend adequaat instrumenta-

rium, waarin wordt gerapporteerd en geanalyseerd omtrent financiële en niet-
financiële informatie.  
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De prioriteiten voor verbeteringen van het stelsel zijn: 

• Doelstellingen: visie, missie, strategie en operationele doelstellingen zijn 
ge(her)formuleerd. Uitwerking en vertaling naar operationele doelstellingen heeft 
plaatsvonden in het schoolplan 2015-2018 en jaarprogramma 2017-2018. De 
school draait mee in de binnen stichting H3O gehanteerde planning- en controlcy-
clus van 3 managementrapportages aan het bestuur gedurende het schooljaar; 

• Besturingsconcept/organisatiestructuur: per 1 januari 2017 heeft de Stichting 
voor Openbaar onderwijs in Dordrecht het bestuur verlaten en bestaat het bestuur 
enkel uit stichting H3O. Vanaf 2 januari 2017 is de Raad van Toezicht van H3O be-
noemd tot Raad van Toezicht van de stichting voor praktijkonderwijs Dordrecht; 

• Managementinformatie: Periodiek uitbrengen van rapportages over personele en 
financiële gegevens die qua inhoud en frequentie aansluiten bij de wensen van de 
directeur is nodig om tijdig bij te kunnen sturen. Met de uitbesteding van de per-
soneels-, salaris- en financiële administratie aan stichting H3O vanaf 2013 zijn de 
randvoorwaarden hiervoor geschapen. Daarnaast levert het project Vensters voor 
Verantwoording in het VO (zie www.schoolvo.nl) veel benchmark-informatie op. 
De beschikbare managementinformatie is in de bedrijfsvoering geïntegreerd; 

• Verbetering planning- en controlcyclus: het meer ‘onderwijsrijk’ maken van de 
planning- en controlcyclus en verbeteren van de inrichting zodanig dat de direc-
teur van de Hans Petrischool verantwoording kan afleggen aan het bestuur. Hier-
bij wordt niet alleen het accent gelegd op de inzet van middelen en de daarbij be-
horende processen, maar tevens op de inhoud van het onderwijs, de kwaliteit en 
kwantiteit van de uitstroom en de onderwijsresultaten. Voor zover mogelijk ge-
beurt dit aan de hand van SMART-geformuleerde doelstellingen en stuurgegevens. 
Volgende stap is de beleidsvoornemens en doelstellingen uit het schoolplan te 
verbinden met de benodigde middelen op basis van prestatie-indicatoren/kritische 
succesfactoren met streefwaarden en meetsystemen hierop in te richten. De am-
bitie is om dit in 2018 op te pakken.  

 
2.4.3. Wenselijke omvang weerstandsvermogen 
 
In deze subparagraaf wordt een onderbouwing gegeven van de wenselijke omvang van 
het weerstandsvermogen op basis van de risico-analyse en financieringsbehoefte. 
 

Risico Kans  Im-
pact 

Som Kwantifi-
cering in 
weer-
standsver-
mogen 

Toelichting 

Dalende leerlingaan-
tallen 

4 5 20 €   400.000 Het aantal VO-leerlingen in Dor-
drecht neemt na 2017 met 8% 
af, relatief 20 leerlingen voor de 
Hans Petri. Daarnaast is in de 
nabije omgeving een nieuwe 
school voor praktijkonderwijs 
gestart, waarvoor potentiële leer-
lingen mogelijk zullen kiezen 
(raming 10 leerlingen). Totaal 30 
leerlingen betekent een daling 
van de rijksvergoeding op jaarba-
sis van € 400.000. 

Personeelsopbouw / 
relatief hoge leeftijd 
collega’s 

3 2 6 €   120.000 Ervaringscijfers laten relatief 
hoog ziekteverzuim zien bij Hans 
Petrischool 

Personele risico’s / 
financiële gevolgen 
van arbeidsconflicten 

3 2 6 €   120.000 Regulier risico 

http://www.schoolvo.nl/
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Instabiliteit bekosti-
ging 

2 2 4 €     80.000 Regulier risico 

Onvolledige indexatie 
van de bekostiging 

2 2 4 €     80.000 Regulier risico 

Overige risico’s/ restri-
sico’s (lage dan wel 
onvoldoende kwalifi-
ceerbare risico’s) 

2 1 2 €     40.000 Regulier risico 

Totaal risico    €   840.000  
Totaal risico gecorrigeerd voor het feit dat 
al deze risico’s zich niet gelijktijdig zullen 
voordoen (70%) 

 
 
€   600.000 

 

Buffer t.o.v. totaal baten 2017  Circa 15%  
 

Toelichting kans:     Toelichting impact: 
 

Klasse Percentage Referentiebeeld  Klasse Gevolg 
1 10% < of 1x per 10 jaar  1 Zeer klein 
2 30% 1x per 5-10 jaar  2 Klein 
3 50% 1x per 2-5 jaar  3 Midden 
4 70% 1x per 1-2 jaar  4 Groot  
5 90% 1 x per jaar of >  5 Zeer groot 

 
De Stichting financiert de vaste activa volledig uit het eigen vermogen. Over de periode 
2011-2017 bedroeg de financieringsbehoefte gemiddeld 7,5% van de baten. Indien de 
ramingen uit de meerjarenbegroting wordt meegerekend, bedraagt de financieringsbe-
hoefte gemiddeld 8,4% van de baten over de periode 2011-2022. Gesteld kan worden 
dat de gemiddelde financieringsbehoefte van de stichting zich beweegt rond de 8%. Sa-
men met de benodigde 15% voor het afdekken van risico’s is de wenselijk omvang van 
het weerstandsvermogen voor de stichting minimaal 23% (€ 900.000).  

Ultimo 2017 is voor het eerst sinds jaren de wenselijke omvang van het weerstandsver-
mogen bereikt (zie hierna). De risicobereidheid was tot en met 2016 daarom laag te 
noemen, maar kan gezien de stand van het eigen vermogen nu toenemen.   

 
2.4.4. Financiële positie per 31 december 2017 
 
Het resultaat 2017 is uitgekomen op € 377.197. De financiële positie per 31 december 
2017 van de stichting voor praktijkonderwijs Dordrecht is daardoor substantieel verbe-
terd. Deze conclusie is gebaseerd op een aantal financiële kengetallen die hieronder zijn 
opgenomen. In onderstaande tabel zijn de waarden opgenomen voor de Hans Petrischool 
van de jaren 2015 tot en met 2017.  
 

Kengetal 2017 2016 2015 
Rentabiliteit 9,7 8,4 2,3 
Liquiditeit (current ratio) 3,7 3,1 2,0 
Solvabiliteit 1 64,7 54,7 37,4 
Solvabiliteit 2 68,5 60,9 45,6 
Weerstandsvermogen 28,3 18,1 9,7 
Huisvestingsratio 6,8 5,7 5,0 

 
Rentabiliteit  
 
In het onderwijs wordt voor de bepaling van het kengetal rentabiliteit het resultaat uit 
gewone bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten uit de gewone bedrijfsvoering. De 
rentabiliteit over 2017 is bij de Hans Petrischool gestegen als gevolg van de daling van 
de personele lasten (zie subparagraaf 2.4.5) en ligt boven de door de inspectie gehan-
teerde signaleringswaarden. 
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Liquiditeit - current ratio 
 
De current ratio is een maatstaf die aangeeft of de stichting op korte termijn te maken 
kan krijgen met liquiditeitsproblemen. De current ratio op basis van de balans 2017 geeft 
aan dat de stichting 3,7 keer meer over vlottende activa beschikt dan wat op korte ter-
mijn aan schuldeisers betaald moet worden. De stijging van de current ratio is het gevolg 
van het resultaat (zie paragraaf 3.3). De waarde van 3,7 ligt boven de door de inspectie 
gehanteerde signaleringswaarde van 0,75. 
 
Solvabiliteit  
 
De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid (van financierings-
instellingen) van de stichting. Dit kengetal geeft weer welke bezittingen de stichting te-
genover haar schulden heeft staan, zodat zij op langere termijn aan haar verplichtingen 
kan voldoen. De waarde voor solvabiliteit 1 is ultimo 2017 gestegen naar 64,7 en solva-
biliteit 2 (inclusief voorzieningen) naar 68,5. Deze waarde ligt boven de door de inspectie 
gehanteerde signaleringswaarde van 30%.   
 
Weerstandsvermogen  
 
Behalve de hiervoor toegelichte kengetallen is het weerstandsvermogen een belangrijke 
indicator voor de continuïteitsverwachting van de stichting. In welke mate is de stichting 
in staat om tegenvallers op te vangen? Voor het weerstandsvermogen wordt de volgende 
definitie gehanteerd: ‘het weerstandsvermogen is het eigen vermogen uitgedrukt in een 
percentage van alle baten in een jaar inclusief de financiële baten en exclusief de buiten-
gewone lasten’. Om de continuïteit van de stichting te waarborgen is een bepaalde on-
dergrens van het eigen vermogen noodzakelijk. Deze noodzakelijke omvang van het 
weerstandsvermogen wordt bepaald op basis van het risicoprofiel van de stichting, de 
benodigde financiering van investeringen en de bestemmingsreserves. 
 
Volgens de balans 2017 van de stichting bedraagt het eigen vermogen per 31 december 
2017 € 1.100.526, overeenkomend met een weerstandsvermogen van 28,3% (2016 
18,1%). Van het eigen vermogen ultimo 2017 is 9,1% van de baten (2016 5,4%) nodig 
voor de financiering van bestaande vaste activa van de Hans Petrischool. De omvang van 
de bestemmingsreserve flexibele bapo is ultimo 2017 vastgesteld op 1,2% van de baten 
(2016 1,5%). Uit het weerstandsvermogen is daardoor per saldo ultimo 2017 een buffer 
van 18,0% (2016 11,2%) beschikbaar voor de afdekking van risico’s en financiering van 
nieuwe investeringen in materiële vaste activa. Daarmee is een substantiële positieve 
buffer beschikbaar voor het afdekken van toekomstige risico’s van de Hans Petrischool. 
Deze ligt dan ook boven de door de inspectie gehanteerde signaleringswaarde van 5%.  
 
Huisvestingsratio 
 
Met ingang van 2016 maakt de inspectie voor haar financieel toezicht gebruik van een 
set kengetallen met bijbehorende signaleringswaarden. De signaleringswaarden van de 
kengetallen zijn nadrukkelijk geen normen. Zij dienen als detectiemiddel voor mogelijke 
problemen. Een nieuw kengetal is de huisvestingsratio (huisvestingslasten + afschrijvin-
gen gebouwen en terreinen / totale lasten). De stichting voldoet aan de signalerings-
waarden van de inspectie. Het huisvestingsratio bedraagt over 2017 6,5% (2016: 5,7%) 
en ligt onder de signaleringswaarde van de inspectie van 10%.  
 
Conclusie 
 
De liquiditeits- en vermogenspositie van de stichting is ultimo 2017 meer dan voldoende. 
De Hans Petrischool is goed in staat haar kortlopende verplichtingen na te komen en con-
tinuïteit te waarborgen.  
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2.4.5. Analyse resultaat 2017 
 
Het exploitatiesaldo 2017 bedraagt € 377.197. In de begroting 2017 werd een positief 
resultaat geraamd van € 100.000. De verbetering van het resultaat van afgerond           
€ 277.500 werd op hoofdlijnen mogelijk door: 

• Een hogere rijksvergoeding voor loonbijstelling (met name compensatie gestegen 
pensioenpremies) en prijsbijstelling (€ 80.000); 

• Een gerealiseerde ESF-subsidie (€ 92.500); 
• Een hogere VSV-subsidie voor PitStop (€ 30.000) 
• Lagere personele kosten door minder ziektevervanging (€ 65.000); 
• Lagere materiële kosten (€ 10.000). 

 
2.4.6. Investeringen en financieringsbeleid 
 
In de begroting 2017 was voor een bedrag van € 60.000 aan investeringen geraamd voor 
de Hans Petrischool waarvan € 30.000 voor een nieuwe keuken, € 10.000 voor school-
meubilair en € 20.000 voor ICT. Besteed is € 196.192 waarvan € 145.726 voor een uit-
breiding van de luchtbehandelingsinstallatie, € 40.749 voor een nieuwe keuken, keuken-
inventaris en airco in de serverruimte, en € 9.717 voor ICT. Gevolg is dat ultimo 2017 
het financieringssaldo licht verslechterd is (zie subparagraaf 2.4.4.). Investeringen wor-
den volledig uit het eigen vermogen gefinancierd. 
 
2.4.7. Treasuryverslag 
 
In 2017 is een gewijzigd treasurystatuut vastgesteld. Het treasurystatuut van de stich-
ting voldoet aan de in 2016 gewijzigde regeling ‘Beleggen en belenen voor onderwijsin-
stellingen’.  Aangezien er vrijwel geen investeringen plaatsvinden en de omvang van de 
schuldpositie beperkt is, is de omvang van de liquiditeiten vrijwel gelijk aan de omvang 
van het eigen vermogen en de voorzieningen. Overtollige liquide middelen worden con-
form het treasurystatuut ingezet op een spaarrekening bij de huisbankier. 
 
2.4.8. Continuïteitsparagraaf 
 
Vanaf het verslagjaar 2013 is een continuïteitsparagraaf verplicht voorgeschreven. Deze 
bestaat uit een onderdeel A. Gegevensset en een onderdeel B. Rapportages.  
 

A. Gegevensset 
 
A1. Leerlingenaantallen en formatie 
 
Kengetal 2017 

realisatie 
2018 

begroting 
2019 

begroting 
2020 

begroting 
     
Aantallen leerlingen (stand 1/10): 249 235 235 235 
     
     
Personele bezetting in fte (stand 31/12):     
Directie  1,0 1,0 1,0 1,0 
Onderwijsgevend personeel 29,9 26,9 26,9 26,9 
Ondersteunend personeel 3,4 3,4 3,4 3,4 
Totaal 34,3 31,3 31,4 31,4 
     
 
In paragraaf 2.4.1. wordt de geraamde ontwikkeling van de leerlingenaantallen toege-
licht. Gevolg van de verwachte daling is dat de lumpsumvergoeding daalt. Deze daling 
wordt vertaald in een beperking van de formatie (1,0 fte OP). Daarnaast wordt de inzet 
voor PitStop beëindigd (2,0 fte OP).  
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Vanwege de positieve resultaten en het daardoor gegroeide weerstandsvermogen is in de 
meerjarenbegroting vanaf het schooljaar 2018/2019 een budget vrijgemaakt van jaar-
lijks € 100.000 voor het realiseren van speerpunten. Op basis van een analyse van de 
uitstroommonitor wordt bepaald wat er nodig is om de leerlingen nog beter te begeleiden 
naar werk of vervolgonderwijs. De uitwerking vindt plaats in het voorjaar 2018. Mogelijke 
formatieve consequenties hiervan zijn nog niet meegenomen in bovenstaand overzicht.  
 
A2. Staat / Raming van baten en lasten 
 
Baten en lasten 2017 

realisatie 
2018 

begroting 
2019 

begroting 
2020 

begroting 
     
Rijksbijdragen 3.584.650 3.340.000 3.155.000 3.150.000 
Overige overheidsbijdragen 251.447 168.500 1.000 1.000 
Overige baten 50.083 50.000 120.000 50.000 
Totaal baten 3.886.180 3.558.500 3.276.000 3.201.000 
     
Personele lasten 2.880.356 2.270.000 2.635.000 2.660.000 
Afschrijvingen 56.809 55.000 50.000 50.000 
Huisvestingslasten 232.270 225.000 225.000 225.000 
Overige instellingslasten 338.929 366.500 366.500 366.500 
Totaal lasten 3.508.364 3.356.500 3.276.500 3.301.500 
     
Saldo baten en lasten 377.816 202.000 - 500 - 100.500 
     
Financiële baten 1.568 1.500 4.000 4.000 
Financiële lasten 2.187 3.500 3.500 3.500 
Saldo financiële baten en lasten - 619 - 2.000 500 500 
     
EXPLOITATIESALDO 377.197 200.000 0 - 100.000 
     
 
De meerjarenbegroting van de Hans Petrischool laat voor 2018 een positief resultaat zien 
van € 200.000. Het positieve resultaat van 2018 wordt enerzijds veroorzaakt door een te 
ontvangen ESF-subsidie en anderzijds door de geraamde leerlingendaling van 249 naar 
235 in het schooljaar 2018/2019 en aanpassing van de formatie aan het begin van het 
schooljaar in combinatie met de vertraging van de bekostiging vanaf het daaropvolgende 
kalenderjaar. Het geraamde resultaat voor 2019 is nihil vanwege een geraamde inciden-
tele meevaller. Vanaf 2020 wordt bij gelijkblijvende leerlingenaantallen op 235 vanaf 
schooljaar 2018/2019 een structureel resultaat van - € 100.000 geraamd.  
 
A3. Balans 
 
Balans 2017 

realisatie 
2018 

begroting 
2019 

begroting 
2020 

begroting 
     
Materiële vaste activa 355.411 340.411 330.411 320.411 
Totaal vaste activa 355.411 340.411 330.411 320.411 
     
Voorraden 0 0 0 0 
Vorderingen 306 306 306 306 
Liquide middelen 1.346.453 1.600.760 1.616.582 1.479.914 
Totaal vlottende activa 1.346.759 1.601.066 1.616.888 1.480.220 
     
TOTAAL ACTIVA 1.702.170 1.941.477 1.947.299 1.800.631 
     
Algemene reserve 1.053.366 1.276.866 1.300.526 1.200.526 
Bestemmingsreserve publiek 47.160 23.660 0 0 
Totaal eigen vermogen 1.100.526 1.300.526 1.300.526 1.200.526 
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Voorzieningen 240.775 305.786 320.627 276.959 
Langlopende schulden 0 0 0 0 
Kortlopende schulden 360.869 335.165 326.146 326.146 
Totaal vreemd vermogen 601.644 640.950 646.773 600.105 
     
TOTAAL PASSIVA 1.702.170 1.941.477 1.947.299 1.800.631 
     
 
De mutaties in het eigen vermogen vloeien voort uit de geraamde resultaten. Daarbinnen 
daalt de omvang van de bestemmingsreserve publiek, omdat de reservering voor flexibe-
le bapo een dalende trend vertoont vanwege pensionering van medewerkers. Op basis 
van deze raming zal de buffer (te berekenen als algemene reserve -/- totaal vaste acti-
va) binnen het eigen c.q. weerstandsvermogen verder stijgen.  
  
Kengetallen  2017 

realisatie 
2018 

begroting 
2019 

begroting 
2020 

begroting 
     
Rentabiliteit 9,7  5,6  0,0 - 3,1 
Liquiditeit (current ratio) 3,7  4,8  5,0  4,5 
Solvabiliteit 1 64,7 67,0 66,8 66,7 
Solvabiliteit 2 68,5 70,7 70,9 71,6 
Weerstandsvermogen 28,3 36,5 39,7 37,5 
Huisvestingsratio 6,8 7,0 7,1 7,1 
     
 
De ratio’s voor liquiditeit en vermogen van de Hans Petrischool verbeteren in 2018 van-
wege het geraamde positieve resultaat.  
 

B. Overige rapportages 
 
B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controle-
systeem / B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden  
 
Voor een beschrijving van risico’s en beheersingsmaatregelen wordt verwezen naar de 
subparagrafen 2.4.1 en 2.4.2. De rapportage van het bestuur is opgenomen in het voor-
liggende hoofdstuk.  
 
B3. Rapportage toezichthoudend orgaan 
 
De Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht is verantwoordelijk voor praktijkonderwijs 
in Dordrecht en omstreken. Geïnspireerd door de kwaliteiten van onze doelgroep wil zij 
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid waarmaken. De doorgaande ontwikkelings-
lijn van opleiding naar werk staat centraal. Samen met een netwerk van bedrijven zorgt 
de stichting voor het toetreden van de leerlingen tot de arbeidsmarkt. 
 
Door het bestuur van de Stichting voor Praktijkonderwijs-OPDC Dordrecht was in 2015 al 
geconstateerd dat het te risicovol is om de stichting zelfstandig te laten voortbestaan. In 
2016 is besloten de naam te wijzigen en de Stichting voor Openbaar Onderwijs Dordrecht 
te laten uittreden uit het bestuur, waardoor vanaf 2017 een bestuurlijke unie is gevormd 
met Stichting H3O. Tevens is vanaf 2017 een Raad van Toezicht geïnstalleerd bestaande 
uit de leden van de Raad van Toezicht van Stichting H3O.  
 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur, het rei-
len en zeilen van de school en functioneert als klankbord voor het College van Bestuur. 
De Raad van Toezicht houdt zich bij haar werkzaamheden aan de Code Goed Bestuur, 
waarbij de werkwijze in een reglement is vastgelegd.  
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Op 31 december 2017 was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt: 
• De heer ir. R.A. van der Wal (voorzitter) 
• Mevrouw drs. J.A.M. Warmels MEM (vice-voorzitter) 
• De heer mr. R. Brandwijk (secretaris) 
• De heer ing. N. Stolk 
• De heer drs. A. Venus 

 
De leden bekleedden de volgende hoofd- dan wel nevenfuncties: 

• De heer Van der Wal: directeur bbn Adviseurs; onbezoldigd lid investeringscom-
missie Triodos Cultuurfonds; penningmeester Stichting de Stad Dordrecht. 

• Mevrouw Warmels: rector Cals College te IJsselstein; voorzitter regiobestuur VO-
raad; bestuurslid Stichting Leergeld; bestuurslid Vrienden van de techniek; voor-
zitter wijkkerkenraad Ontmoetingskerk Dordrecht. 

• De heer Brandwijk: senior beleidsmedewerker gemeente Gouda; lid Raad van 
Toezicht schoolbegeleidingsdienst ‘Centraal Nederland’ te Nunspeet; voorzitter lo-
kale ombudscommissie gemeente Molenwaard; vicevoorzitter Raad van Toezicht 
stichting LOGOS te Leerdam; lid algemene commissie voor bezwaarschriften van 
de gemeente Diemen. 

• De heer Stolk: statutair directeur ABS autoherstel B.V.; directeur Connect4result. 
• De heer Venus: onbezoldigd voorzitter Stichting Exodus Nederland; voorzitter RTV 

Dordrecht. 
 
De Raad van Toezicht kwam in 2017 vijf keer bijeen. Het betrof reguliere vergaderingen.   
 
Door 4 leden van de Raad werd een werkbezoek afgelegd aan de Hans Petrischool. Ook 
heeft de Raad van Toezicht een overleg gevoerd met de MR. In een aparte vergadering 
heeft de Raad van Toezicht aandacht besteed aan haar eigen functioneren.  
 
In 2017 hebben diverse leden van de Raad van Toezicht trainingen gevolgd. De heer van 
der Wal volgde een opleiding Mediation, de heer Stolk in het domein Public and Private 
MBA de module Leiderschap en Samenwerken, en de MBA module Beleid, Strategie en 
Organisatie. 
 
In de reguliere vergaderingen zijn onder meer de volgende punten ter besluitvorming of 
discussie aan de orde geweest: 
• De jaarrekening over 2016 is gecontroleerd door DRV accountants en vastgesteld. 

Het algehele beeld in de jaarrekening is dat de organisatie er goed voorstaat, ook 
voor de toekomst.  

• Een nieuw treasurystatuut is goedgekeurd 
• De Raad van Toezicht heeft Mazars benoemd tot nieuwe accountant 
• De Raad van Toezicht besluit de eigen honorering vast te stellen op € 900 voor de 

voorzitter en € 600 voor een lid. 
• De uitstroomresultaten over 2017 zijn goed. Alle schoolverlaters hebben of een ver-

volgopleiding of een baan gevonden. 
• De begroting 2018 is goedgekeurd.  
 
De werkzaamheden van de Raad hebben plaatsgevonden in een goede sfeer en onderling 
vertrouwen.  
 
De Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht is in 2017 een organisatie geweest die bin-
nen het onderwijsveld een unieke plaats inneemt. Leerlingen staan daarbij centraal, zij 
moeten hun eigen mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen. Dank aan alle medewerkers 
die met toewijding invulling geven aan deze ontdekkingstocht en de vorming van waar-
den en normen. Gezamenlijk dragen we zo verantwoordelijkheid en geven we invulling 
aan het goed functioneren van de stichting.  
 
 
Rinald van der Wal 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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3. JAARREKENING 
 

3.1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming) 
 

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016  PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016 
         
Vaste activa    Eigen vermogen   
         
1.1 Immateriële vaste activa 0 0  2.1 Eigen vermogen 1.100.526 723.329 
1.1.1. Immateriële vaste activa 0 0  2.1.1 Algemene reserve 1.053.366 662.989 
     2.1.2. Bestemmingsreserves publiek 47.160 60.340 
1.2 Materiële vaste activa 355.411 216.028  2.1.3 Bestemmingsreserves privaat 0 0 
1.2.1 Gebouwen en terreinen 148.070 8.806      
1.2.2 Inventaris 204.665 202.839  Totaal eigen vermogen 1.100.526 723.329 
1.2.3 Overige materiële vaste activa 2.676 4.383      
     Vreemd vermogen   
1.3 Financiële vaste activa 0 0      
1.3.7 Overige financiële vaste activa 0 0  2.3 Voorzieningen 240.775 246.449 
     2.3.1 Voorziening personeel 65.346 82.006 
Totaal vaste activa 355.411 216.028  2.3.3 Voorziening onderhoud gebouwen 175.429 164.443 
        
Vlottende activa    2.5 Kortlopende schulden 360.869 352.113 
     2.5.3 Crediteuren 59.727 44.805 
1.4 Voorraden 0 0  2.5.4 Ministerie van OCW 15.333 15.333 
1.4.1 Voorraden 0 0  2.5.7 Belastingen / premies SV 127.736 124.502 
     2.5.8 Pensioenen 32.798 31.249 
1.5 Vorderingen 306 22.161  2.5.9 Overige kortlopende schulden 13.484 16.068 
1.5.1 Debiteuren 135 12.845  2.5.10 Overlopende passiva 111.791 120.156 
1.5.2 Ministerie van OCW 0 0      
1.5.6 Overige vorderingen overheden 0 0      
1.5.7. Overige vorderingen 171 1.266      
1.5.8 Overlopende activa 0 8.050      
         
1.7 Liquide middelen 1.346.453 1.083.702      
1.7.1 Kasmiddelen 5.155 4.984      
1.7.2 Banken  1.341.298 1.078.718      
         
Totaal vlottende activa 1.346.759 1.105.863  Totaal vreemd vermogen 601.644 598.562 
         
TOTAAL ACTIVA 1.702.170 1.321.891  TOTAAL PASSIVA 1.702.170 1.321.891 
 
De balans is toegelicht in paragraaf 3.7. Daarbij wordt de hierboven gebruikte codering 
toegepast.  
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3.2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 
 
  Rekening Begroting Rekening 
  2017 2017 2016 
3. BATEN    
     
3.1 (Rijks)bijdragen OCW 3.584.650 3.500.000 3.544.624 
3.2 Overige overheidsbijdragen 251.447 130.000 299.962 
3.5 Overige baten 50.083 82.710 154.286 
 3.886.180 3.712.710 3.998.872 
Totaal baten        
     
4. LASTEN    
4.1 Personele lasten 2.880.356 2.975.000 3.040.643 
4.2 Afschrijvingen 56.809 55.000 52.048 
4.3 Huisvestingslasten 232.270 225.000 203.012 
4.4 Overige instellingslasten 338.929 356.500 368.201 
     
Totaal lasten 3.508.364 3.611.500 3.663.904 
     
Saldo baten en lasten 377.816 101.210 334.968 
     
5. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN    
5.1 Financiële baten 1.568 2.290 3.947 
5.2 Financiële lasten 2.187 3.500 2.960 
     
Saldo financiële baten en lasten - 619 - 1.210 987 
     
EXPLOITATIESALDO 377.197 100.000 335.955 
 
De staat van baten en lasten is toegelicht in paragraaf 3.8. Daarbij wordt de hierboven 
gebruikte codering toegepast. De voorgestelde resultaatbestemming is toegelicht in pa-
ragraaf 4.1.  
 

3.3. KASSTROOMOVERZICHT 2017 
 

De omvang van de liquide middelen ultimo 2017 is ten opzichte van de stand ultimo 
2016 met 7,6% van de baten gestegen (van 27,1% naar 34,6%). De absolute omvang 
van de liquide middelen is eveneens toegenomen. Oorzaak van deze mutatie is het posi-
tieve resultaat in combinatie met de gestegen financieringsbehoefte voor vaste activa. De 
liquiditeitspositie van de stichting is ultimo 2017 ruim voldoende. 
 
 2017 2016 
   
Exploitatiesaldo 377.197 335.955 
Afschrijvingen 56.809 52.048 
Mutaties werkkapitaal:   
- Voorraden 0 0 
- Vorderingen 21.855 - 5.382 
- Kortlopende schulden 8.756 - 56.170 
Mutaties eigen vermogen 0 0 
Mutaties voorzieningen - 5.674 7.210 
Kasstroom uit operationele activiteiten 458.943 333.661 
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(Des)investeringen materiele vaste activa - 196.192 - 30.719 
(Des)investeringen financiële vaste activa 0 0 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten - 196.192 - 30.719 
   
Mutaties overige langlopende schulden 0 0 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 
   
Mutaties liquide middelen 262.751 302.942 
   
Beginstand liquide middelen 1.083.702 780.760 
Mutaties liquide middelen 262.751 302.942 
Eindstand liquide middelen 1.346.453 1.083.702 
 
 

3.4. ALGEMENE TOELICHTING 
 
3.4.1. Activiteiten 
 
Zoals al bij kernactiviteiten in paragraaf 2.1 vermeld droeg het bestuur van de stichting 
in 2017 de verantwoordelijkheid voor de Hans Petrischool, school voor praktijkonderwijs.  
 
3.4.2. Continuïteit 
 
Bij het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van de veronderstelling dat de conti-
nuïteit van de stichting is gewaarborgd.  
 
3.4.3. Verbonden partijen 
 
In paragraaf 4.3. is conform model E een overzicht van de verbonden partijen van de 
stichting opgenomen. Van deze rechtspersonen zijn de jaarcijfers 2017 nog niet vastge-
steld. Daarom zijn van deze rechtspersonen de cijfers over 2016 opgenomen in model E.  
 
Bij de coöperatie Kien is het systeembeheer, functioneel beheer en support van ons ICT-
netwerk ondergebracht.  
De stichting samenwerkingsverband passend onderwijs VO Dordrecht 28.04 betreft het 
nieuwe samenwerkingsverband passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014. 
 
3.4.4. Kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in 
het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit 
hoofde van rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.  
 
3.4.5. Schattingen 
 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepas-
sen, is het nodig dat het bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en 
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen be-
dragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodza-
kelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronder-
stellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende posten. 
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3.5. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
3.5.1. Algemeen 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 
9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de 
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.  
 
Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen 
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de ver-
krijgingsprijs. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
 
3.5.2. Materiële vaste activa 
 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijko-
mende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende 
de geschatte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt 
rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op de balansdatum 
worden verwacht. Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of ver-
vaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrij-
vingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, of lagere bedrijfswaarde. De 
vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kos-
ten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten. 
Subsidies op investeringen worden opgenomen bij de overlopende passiva. Jaarlijks 
wordt de subsidie in de balans verminderd met een bedrag overeenkomend met de om-
vang van de afschrijvingen op de desbetreffende investeringen.  
 
Door het bestuur wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat 
een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien der-
gelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. 
Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, 
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 
het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde 
van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoog-
ste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere waardevermindering-
verlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten. Indien wordt 
vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, 
niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van het des-
betreffende actief niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen 
bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. 
 
De ondergrens voor activeren bedraagt € 1.000. De afschrijvingspercentages zijn: 

• Verbouwing/aanpassing   10% - 10 jaar 
• Installaties     5% - 20 jaar 
• Kantoormeubilair    10% - 10 jaar 
• Schoolmeubilair    5% - 20 jaar 
• Installaties en machines   10% - 10 jaar 
• ICT      divers afhankelijk van gebruiksduur 
• Onderwijskundige apparatuur  20% - 5 jaar 
• Leermiddelen     10% - 10 jaar 

 
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan het gebouw is een voorziening 
gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte 
bedrag van het onderhoud en de periode die tussen de werkzaamheden van groot onder-
houd verloopt. 
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3.5.3. Vorderingen 
 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te 
worden gebracht op de boekwaarde van de vordering.  
 
3.5.4. Liquide middelen  
 
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met 
een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opge-
nomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 
 
3.5.5.  Eigen vermogen  
 
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves en/of -
fondsen. De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijk-
heid die door het bestuur is vastgesteld.  
 
Bestemmingsreserve flexibele BAPO 
 
De opgebouwde bestemmingsreserves flexibele BAPO zijn bedoeld als dekking voor de 
rechten van medewerkers voor het in de toekomst opnemen van flexibele BAPO. 
 
Bestemmingsfondsen 
 
Bestemmingsfondsen zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, die door 
derden zijn aangebracht. De stichting heeft geen bestemmingsfondsen.  
 
3.5.6.  Voorzieningen  
 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die 
op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzie-
ningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden ge-
waardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.  
 
Voorziening jubilea 
 
De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienst-
verband van de werknemers. De voorziening is gebaseerd op de contante waarde van 
toekomstige uitkeringen. 
 
Voorziening spaarverlof individueel keuzebudget 
 
In de cao VO 2014 is een individueel keuzebudget geïntroduceerd met de mogelijkheid 
tot het sparen van verlof over een periode van 4 jaren ten behoeve van de duurzame 
inzetbaarheid. De voorziening spaarverlof individueel keuzebudget wordt opgenomen 
voor verwachte lasten gedurende het dienstverband van de werknemers. De voorziening 
is gebaseerd op de geraamde omvang van de toekomstige salariskosten. 
 
Voorziening onderhoud 
 
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten ge-
lijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. 
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3.6. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 
 
3.6.1. Algemeen 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. 
Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in 
acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.  
 
3.6.2. Opbrengstverantwoording 
 
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde pres-
taties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de 
in totaal te verrichten diensten. 
 
Overige opbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en ove-
rige baten. 
 
3.6.3. Overheidssubsidies 
 
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het 
jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wan-
neer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden ver-
antwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condi-
ties voor ontvangst kan aantonen. 
 
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen 
bij de overlopende passiva. Jaarlijks wordt als bate geboekt het deel van de subsidie wat 
betrekking heeft op de afschrijvingen van de betreffende materiële vaste activa.  
 
3.6.4. Afschrijvingen op materiële vaste activa 
 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over 
de verwachte toekomstige gebruiksduur. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van 
de economische levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. 
 
3.6.5. Personeelsbeloningen 
 
Periodiek betaalbare beloningen 
 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden ver-
werkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
 
Pensioenen 
 
De toegezegde pensioenregelingen bij het ABP wordt verwerkt als zou sprake zijn van 
een toegezegde bijdrageregeling. Voor toegezegde bijdrageregelingen worden op ver-
plichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekerings-
maatschappijen betaald. Behalve de betaling van premies zijn er geen verdere verplich-
tingen uit hoofde van deze regelingen. De premies worden verantwoord als personeels-
kosten. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot 
een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.  
 
3.6.6. Financiële baten en lasten 
 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.  
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3.7. TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
 
3.7.1. Activa 
 

a. Materiële vaste activa 
 
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: 
 

Omschrijving 
 

Aan-
schaf-

waarde 

Afschrij-
vingen 

tm 2016 

Boek-
waarde 
31-12-
2016 

Desin-
vest. 
2017 

Investe-
ringen 
2017 

Afschrij-
vingen 
2017 

Boek-
waarde 
31-12-
2017 

1.2.1. Verbouwingen 109.966 101.160 8.806 52.000 0 4.641 4.165 
1.2.1. Installaties 0 0 0 0 145.726 1.821 143.905 
Subtotaal gebouwen en terreinen 109.966 101.160 8.806 52.000 145.726 6.462 148.070 
        
1.2.2. Inventaris 178.386 137.933 40.453 14.407 33.458 12.543 61.368 
1.2.2. Kantoormeubilair 0 0 0 0 0 0 0 
1.2.2. Schoolmeubilair 260.909 153.275 107.434 0 0 13.180 94.254 
1.2.2. ICT 130.232 84.672 45.560 37.881 9.717 20.006 35.271 
1.2.2. Onderwijskundige apparatuur 13.953 4.561 9.392 0 7.291 2.911 13.772 
Subtotaal inventaris en apparatuur 583.480 380.641 202.839 52.288 50.466 48.440 204.665 
        
1.2.3. Leermiddelen  16.248 11.865 4.383 2.597 0 1.707 2.676 
1.2.3. Overige materiële activa 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotaal overige mat. vaste activa 16.248 11.865 4.383 2.597 0 1.707 2.676 
        
1.2. Totaal  709.694 493.666 216.028 106.885 196.192 56.809 355.411 

 
In 2017 is voor een bedrag van € 196.192 geïnvesteerd onder andere in een nieuwe 
luchtbehandelingsinstallatie en nieuwe keuken en voor € 56.809 afgeschreven. Daarnaast 
is voor € 106.885 gedesinvesteerd inzake activa die niet meer in gebruik zijn en volledig 
zijn afgeschreven. De boekwaarde van de materiële vaste activa nam toe tot € 355.411.  
 

b. Vorderingen 

De vorderingen zijn op de balans opgenomen conform de beschikbare specificaties. In 
onderstaand overzicht is een aantal vorderingen op hoofdlijnen gespecificeerd. 

 
Nr. Omschrijving  31-12-2016 31-12-2017 
     
1.5.1 Debiteuren  12.845 135 
1.5.2 OCW  0 0 
1.5.6 Overige vorderingen overheden  0 0 
1.5.7 Overige vorderingen  1.266 171 
1.5.8. Overlopende activa  8.050 0 
     
1.5 Totaal vorderingen  22.161 306 

 
Het debiteurensaldo ultimo 2016 bestaat uit een nog te ontvangen bedrag van het Stede-
lijk Dalton Lyceum voor detachering van een leerkracht. Deze is begin 2017 ontvangen. 
Ultimo 2017 zijn bij de vorderingen enkel nog te ontvangen rentebaten over 2017 en een 
kleinere vordering opgenomen.  
   

c. Liquide middelen 
 

De saldi liquide middelen zijn in overeenstemming met de laatste bankafschriften 2017.  
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3.7.2. Passiva 
 

a. Eigen vermogen 
 
Voor de vaststelling van het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen de al-
gemene reserve en bestemmingsreserves. Conform de regelgeving is de algemene reser-
ve opgebouwd uit publieke middelen, terwijl de bestemmingsreserves kunnen zijn opge-
bouwd uit private of publieke middelen. De stichting heeft echter geen private middelen.  
 
Uit publieke middelen is een bestemmingsreserve gevormd voor flexibele bapo op basis 
van een 90%-dekking van de opgebouwde rechten per ultimo 2017 voor de Hans Petri-
school. De verwachting is dat 90% van de medewerkers die recht hebben op deze rege-
ling daar daadwerkelijk gebruik van zal maken. De dekking is op basis van ervaringscij-
fers verhoogd (2016 70%). De omvang van de bestemmingsreserve flexibele bapo is 
gedaald vanwege het vertrek van een aantal oudere medewerkers in 2017.  
 
Het eigen vermogen is in vergelijking met de jaarrekening 2016 gestegen met € 377.197 
vanwege het resultaat 2017. Daarbinnen is de algemene reserve ultimo 2017 verbeterd 
met € 390.377 tot € 1.053.366. De algemene reserve wordt ingezet voor de financiering 
van vaste activa van de Hans Petrischool en als buffer voor het afdekken van risico’s en 
de financiering van nieuwe investeringen van de Hans Petrischool. Als gevolg van het 
positieve resultaat van de Hans Petrischool in combinatie met de mutaties op het finan-
cieringssaldo en de bestemmingsreserve flexibele bapo is de buffer in 2017 per saldo met   
€ 250.994 verbeterd tot € 697.955 per ultimo 2017. Daarmee is de buffer op een niveau 
gekomen waarmee de continuïteit van de stichting bij normale omstandigheden naar 
verwachting kan worden gewaarborgd (zie paragraaf 2.4.3, wenselijke omvang weer-
standsvermogen € 600.000). 
 
De voorgestelde resultaatbestemming is door het bestuur goedgekeurd (zie paragraaf 
4.1). Het verloop van het eigen vermogen is als volgt: 
 

Omschrijving 
 

31-12-2016 Resultaat 31-12-2017 

2.1.2. Bestemmingsreserve – bapo school  60.340 - 13.180 47.160 
2.1.1. Algemene reserve – financiering school 216.028 139.383 355.411 
2.1.1. Algemene reserve – buffer school 446.961 250.994 697.955 
    
2.1. Totaal eigen vermogen 723.329 377.197 1.100.526 

 
b. Voorzieningen  

 
Het verloop van de voorzieningen in 2017 is opgenomen in onderstaand overzicht: 
 

Omschrijving 
 

31-12-2016 Onttrekking Dotatie  
 

31-12-2017 

2.3.1. Voorziening ambtsjubilea school 55.006 - 9.912 - 5.848 39.246 
2.3.1. Voorziening verlofsparen keuzebudget  27.000 - 7.800 6.900 26.100 
Subtotaal 2.3.1. personeel 82.006 - 17.712 1.052 65.346 
     
2.3.3. Onderhoudsvoorziening school 164.443 - 64.014 75.000 175.429 
Subtotaal 2.3.3. onderhoud gebouwen 164.443 - 64.014 75.000 175.429 
     
2.3. Totaal voorzieningen 246.449 - 81.726 76.052 240.775 
 

De voorziening ambtsjubilea is gebaseerd op de contante waarde van de toekomstige 
verplichtingen en is berekend op basis van te ontvangen bedragen bij een ambtsjubileum 
van 25 jaar resp. 40 jaar en met een dekking van 100% en een geraamde vertrekkans. 
Deze is verhoogd van 7% naar 10%, waardoor geen dotatie maar een vrijval plaatsvindt.  
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In de cao VO 2014 is de mogelijkheid gecreëerd voor verlofsparen van een keuzebudget 
over een periode van 4 jaren. Voor het spaarsaldo van de geraamde toekomstige salaris-
kosten is een voorziening toegevoegd op basis van 90%-dekking. 
 
In 2017 is het meerjarige onderhoudsplan voor het gebouw van de Hans Petrischool aan 
de Anna van Saksenstraat aangepast vanwege de nieuwe luchtbehandelingsinstallatie 
(zie materiële vaste activa), waardoor de dotatie is verhoogd van € 60.000 naar jaarlijks 
€ 75.000. De omvang van de voorziening is naar verwachting toereikend voor het toe-
komstig cyclisch onderhoud. 
 
Van de balanspositie ultimo 2017 is naar verwachting € 50.000 kortlopend. 
 
c. Kortlopende schulden 
 
De kortlopende schulden zijn op de balans opgenomen conform de beschikbare specifica-
ties. De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd korter dan een jaar. In 
onderstaand overzicht is een aantal schulden op hoofdlijnen gespecificeerd: 
 

Omschrijving 31-12-2016 31-12-2017 
2.5.3 Crediteuren 44.805 59.727 
2.5.4. OCW – Geoormerkte subsidies 15.333 15.333 
2.5.7 Belastingen / premies sociale verzekeringen 124.502 127.736 
2.5.8 Pensioenen 31.249 32.798 
2.5.9 Overige kortlopende schulden 16.068 13.484 
2.5.10 Vakantiegeld 95.816 84.401 
 Bindingstoelage 14.555 11.770 
 OCW – Niet-geoormerkte subsidies 0 0 
 OCW – Geoormerkte subsidies 0 0 
 Overige 9.785 15.620 
 Subtotaal overlopende passiva 120.156 111.791 
    
2.5. Totaal kortlopende schulden 352.113 360.869 

 
De crediteuren en openstaande saldi voor loonheffing en pensioenpremies zijn in de eer-
ste maanden van 2018 betaald.  
 
De overige kortlopende schulden ultimo 2017 betreffen gemaakte kosten waarvan de 
factuur nog niet is ontvangen.  
 
De waardering van de overlopende passiva voor vakantiegeld over de periode juni - de-
cember is inclusief de werkgeversbijdrage sociale premies en pensioenen. Voor bindings-
toelage is een overlopende passiva opgenomen voor de periode september – december. 
De omvang van beide overlopende passiva is ultimo 2017 lager dan in 2016 als gevolg 
van de gedaalde formatie.  
 
De geoormerkte subsidie OCW ultimo 2016 en 2017 heeft betrekking op lerarenbeurzen. 
Omdat twee leerkrachten in 2016 zijn gestopt met hun studie is terugbetaling van de 
reeds ontvangen subsidie geraamd. Hiervoor is de toelichting conform model G opgeno-
men in paragraaf 4.4.  
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3.8. TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 
 
3.8.1. Toelichting op de baten 
 

a. (Rijks)bijdragen OCW 
 
De specificatie van de ontvangen rijksbijdragen OCW is conform onderstaand overzicht: 
 

Omschrijving Realisatie 2017 Begroting 2017  Realisatie 2016 
    
Normatieve rijksbijdragen OCW 3.211.394 3.144.506 3.189.613 
Geoormerkte subsidies OCW 0 0 484 
Niet-geoormerkte subsidies OCW 267.448 257.637 269.215 
Prestatiebox OCW 72.630 72.857 56.576 
Doorbetalingen SWV 33.178 25.000 28.736 
    
3.1. Totaal rijksbijdragen OCW 3.584.650 3.500.000 3.544.624 

 
Belangrijkste oorzaken voor de in vergelijking met de realisatie 2016 gestegen rijksbij-
dragen in 2017 (+ € 40.026) zijn: 

• de daling van het leerlingenaantal van de Hans Petrischool van 272 in 2015/2016 
naar 269 in 2016/2017; 

• de verhoging van de GPL voor de doorwerking van de uitvoering van de afspraken 
uit het loonakkoord tussen kabinet, werkgeversorganisaties en vakbonden ener-
zijds en compensatie door het kabinet van de gestegen pensioenpremies ander-
zijds; 

• de verhoging van de prestatiebox-middelen vanwege de afspraken uit het natio-
naal onderwijsakkoord; 

• de prijsbijstelling van de rijksvergoeding materiële instandhouding en bekostiging 
lesmateriaal; 

• een hogere bekostiging vanuit het samenwerkingsverband passend onderwijs voor 
individuele arrangementen en schoolarrangementen. 

 
b. Overige overheidsbijdragen  

 
Omschrijving Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 
    
Gemeentelijke subsidie VSV 157.917 129.000 196.700 
Gemeentelijke subsidie huisvesting 1.053 1.000 1.035 
ESF 92.477 0 102.227 
    
3.2. Totaal overig overheid 251.447 130.000 299.962 

 
De gemeentelijke bijdragen bestaat enerzijds uit een subsidie voor bestrijding voortijdig 
schoolverlaten (VSV) ten behoeve van PitStop (samenwerking met de opvanglocatie van 
zorginstelling Trivium Lindenhof voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte). De 
bijdrage is verlaagd vanwege het gedaalde aantal leerlingen met een ondersteuningsbe-
hoefte en de als gevolg daarvan lagere formatieve inzet. Anderzijds wordt een gemeente-
lijke subsidie ontvangen voor vergoeding schade/vernieling.  
 
In 2016 is een ESF-subsidie voor het schooljaar 2014/2015 ontvangen en de einddecla-
ratie van een kleiner specifiek ESF-project Doen-In. In 2017 is een niet-geraamde ESF-
subsidie ontvangen voor het schooljaar 2015/2016.  
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c. Overige baten 

 
Omschrijving Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 
    
Verhuur en medegebruik 781 0 230 
Detachering personeel 4.286 29.710 78.404 
Ouder- en leerlingbijdragen  8.290 10.000 10.704 
Overige personele baten - 215 0 15.627 
Overige materiële baten 36.941 43.000 49.321 
    
3.5. Totaal overige baten 50.083 82.710 154.286 

 
De gerealiseerde overige baten zijn in 2017 lager dan de realisatie 2016: 

• de vergoedingen voor detachering personeel vielen substantieel lager uit, omdat 
de detachering van 0,6 fte bij het Stedelijk Dalton Lyceum eindigde per 1 februari 
2017, geraamd was beëindiging per 31 juli 2017; 

• de overige personele baten zijn lager vanwege een ontvangen UWV-uitkering in 
2016 waarop in 2017 een kleine terugbetaling moest plaatsvinden; 

• de overige materiële baten zijn lager vanwege minder opbrengsten bij de diverse 
branches. 
 

3.8.2. Toelichting op de lasten 
 

a. Personele lasten 
 

Omschrijving Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 
    
Loonkosten  2.135.254 2.231.637 2.242.822 
Sociale lasten 272.893 285.211 299.678 
Pensioenlasten 306.803 320.652 292.262 
Dotatie voorzieningen 1.052 15.000 16.356 
Uitzendkrachten / inhuur 118.512 77.000 160.344 
Vergoeding bestuur/RvT 14.304 0 0 
Overige 31.538 45.500 29.181 
    
4.1. Totaal personele lasten  2.880.356 2.975.000 3.040.643 

 
De gerealiseerde loonkosten inclusief sociale lasten en pensioenlasten zijn met 4,2% ge-
daald in vergelijking met de realisatie 2016. Redenen hiervoor zijn: 

• de daling van de formatie met 2,25 fte in schooljaar 2016/2017 en 2,18 fte in 
schooljaar 2017/2018 onder andere door minder detachering (zie overige baten) 
en verlaagde inzet voor PitStop (zie overige overheidsbijdragen); 

• gestegen loonkosten vanwege de doorwerking van de functiemix; 
• hogere loonkosten vanwege de doorgevoerde salarismaatregelen op basis van de 

afspraken van kabinet, werkgeversorganisaties en vakbonden in het loonakkoord; 
• hogere pensioenlasten vanwege gestegen pensioenpremies per 1 april 2016 en 1 

januari 2017 vanwege de te lage dekkingsgraad van het ABP; 
• lagere vervangingskosten voor ziekte en de inhuur van externen voor de vervul-

ling van reguliere vacatures in het schooljaar 2017/2018. 
 
Onderstaande tabel geeft inzicht in het gemiddelde aantal fte’s zonder vervangingsaan-
stellingen. Het gemiddelde is berekend over het gehele kalenderjaar 2017. De mutatie is 
het gevolg van de daling van de formatie voor de Hans Petrischool en PitStop.  
 

Gemiddeld aantal fte’s   Hans Petri 
2017   35,1 
Mutatie    - 3,8 
2016   38,9 
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De directeur wordt bezoldigd conform de cao VO, schaal 13. Zijn loonkosten over 2017 
bedroegen € 78.385 inclusief vakantietoeslag, bindingstoelage, eindejaarsuitkering, 
loonsverhogingen en eenmalige uitkering loonakkoord, en sociale lasten. Hij ontvangt 
geen variabele beloningscomponent. Aan het ABP is conform de cao voor hem € 12.658 
werkgeversdeel pensioenpremie afgedragen. Er zijn bij de stichting geen interim-
topfunctionarissen.  
Vanaf 2017 heeft de stichting een Raad van Toezicht en is de Stichting H3O het enig be-
stuurslid van de Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht. Voor hun werkzaamheden 
krijgen de leden van de Raad van Toezicht een beperkte vergoeding en wordt tevens een 
vergoeding overgemaakt naar H3O voor de bestuurswerkzaamheden. Niemand krijgt een 
bezoldiging die de norm van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector (WNT) te boven gaat (zie model H in paragraaf 4.5).  
 
De dotatie personele voorzieningen heeft plaatsgevonden voor een tweetal voorzienin-
gen: ambtsjubilea en verlofsparen keuzebudget. Omdat de vertrekkans bij de voorzie-
ning ambtsjubilea is verhoogd van 7% naar 10% was sprake van een negatieve dotatie 
oftewel vrijval. 
 
Bij uitzendkrachten wordt alle inhuur van derden verantwoord. De gerealiseerde kosten 
zijn weliswaar lager dan in 2016, maar nog steeds substantieel vanwege de inhuur van 
leerkrachten voor regulier niet te vervullen vacatures in het schooljaar 2017/2018 en 
vanwege de inzet van Kien (www.kienict.nl).  
 
De overige personele lasten bestaan met name uit scholingskosten, arbo-kosten en 
werkkosten. 
 

b. Afschrijvingen 
 

Omschrijving Realisatie 2017 
 

Begroting 2017 Realisatie 2016 

Gebouwen en terreinen 6.462  5.877 
Inventaris en apparatuur 48.440  44.464 
Overige materiële vaste activa 1.707  1.707 
    
4.2. Totaal afschrijvingen  56.809 55.000 52.048 

 
Een gedetailleerd overzicht van de afschrijvingen is opgenomen bij de toelichting op de 
balanspost materiële activa. De gerealiseerde afschrijvingen namen toe vanwege de in-
vestering in een luchtbehandelingsinstallatie en nieuwe keuken.  
 

c. Huisvestingslasten 
 

Omschrijving Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 
    
Huur en medegebruik 17.761 18.500 20.346 
Onderhoud en exploitatie 6.771 16.000 3.645 
Dotatie onderhoudsvoorziening 75.000 55.000 60.000 
Energie en water 61.106 70.000 63.716 
Schoonmaakkosten 57.168 57.300 51.149 
Overige huisvestingslasten 14.464 8.200 4.156 
    
4.3. Totaal huisvesting  232.270 225.000 203.012 

 
Voor het gebouw van de Hans Petrischool aan de Anna van Saksenstraat is in 2017 het 
meerjarig onderhoudsplan geactualiseerd vanwege de toevoeging van de nieuwe lucht-
behandelingsinstallatie. Op basis daarvan is de jaarlijkse dotatie verhoogd van € 60.000 
naar € 75.000 rekening houdend met de omvang van de onderhoudsvoorziening ultimo 
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2016. De cyclische onderhoudskosten bedroegen over 2017 € 64.014, waardoor de voor-
ziening ultimo 2017 met € 10.986 toeneemt.  
De externe locatie voor activiteiten van herbouw is in 2016 afgestoten en de activiteiten 
worden voortaan binnen het schoolgebouw georganiseerd met als gevolg een daling van 
de kosten voor huur en medegebruik. 
Voor de energie en schoonmaak zijn in 2017 nieuwe contracten afgesloten conform de 
aanbestedingsregels. 
 

d. Overige instellingslasten 
 

Omschrijving Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 
    
Leermiddelen 235.185 250.000 253.571 
Administratie en beheer 90.088 84.700 98.090 
Overige instellingslasten 13.656 21.800 16.540 
    
4.4. Totaal overige lasten  338.929 356.500 368.201 

 
De realisatie van de overige instellingslasten ligt onder het niveau van de realisatie 2016 
vanwege extra kosten in 2016 voor de nieuw ingevoerde leermiddelen van Doen-In. 
 
De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant zijn als volgt: 
 

Accountant 2017 2016 
Onderzoek van de jaarrekening 16.275 12.517 
Andere controleopdrachten 0 11.560 
Totaal 16.275 24.077 

 
De controlerend accountant voor de jaarrekening 2016 was DRV Accountants. In verband 
met de overgang naar een Raad van Toezicht-model heeft op verzoek van de nieuwe 
Raad van Toezicht in 2016 een extern onderzoek plaatsgevonden naar de uitgangspunten 
en onderbouwing van de meerjarenbegroting. Deze controleopdracht is uitgevoerd door 
Mazars Paardekooper Hoffman Accountants. Mazars is tevens de nieuwe controlerend 
accountant voor de jaarrekening 2017. 
 
3.8.3. Toelichting op de financiële baten en lasten 
 

Omschrijving Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 
    
Rentebaten 1.568 2.290 3.947 
Bankkosten - 2.187 - 3.500 - 2.960 
    
5. Saldo financiële baten/lasten  - 619 - 1.210 987 

 
De financiële baten betreffen rentebaten op de spaarrekening. Ondanks de gestegen li-
quiditeitspositie zijn de rentebaten gedaald als gevolg van de lagere rentestanden. 
 

3.9. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
 
Vordering Hans Petrischool op het ministerie van OCW 
 
In 2006 is de lumpsumregelgeving voor het VO gewijzigd. Gevolg daarvan was dat de 
VO-scholen over 2006 onvoldoende rijksvergoeding kregen toegekend om de personele 
kosten te kunnen afdekken. Om de scholen hiervoor te compenseren, stond OCW toe dat 
de scholen een vordering opboekten tot maximaal 7,5% van de lumpsum personele be-
kostiging ten behoeve van de in 2006 aangegane personele verplichtingen die in 2007 tot 
uitbetaling komen (sociale premies, pensioenen en vakantiegeld). Sindsdien werd deze 
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vordering van de Hans Petrischool elk jaar geactualiseerd. In feite was deze vordering op 
OCW ‘eeuwigdurend’, immers elk jaar wordt de vordering ‘doorgeschoven’ naar het vol-
gende jaar. Slechts in een situatie dat een school stopt met haar activiteiten, kan de vor-
dering worden geïnd. Omdat van een dergelijke situatie geen sprake is, is de vordering in 
de jaarrekening 2010 met een stelselwijziging uit de beginbalans 2010 gehaald. Indien 
de vordering was gecontinueerd, zou deze ultimo 2017 € 215.751 hebben bedragen. 
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4. OVERIGE TOELICHTING 
 

4.1. VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 
 

Resultaatbestemming: Mutatie: Onderdeel: Categorie: 

Exploitatieresultaat school - 13.180 Flexibele bapo school Bestemmingsreserve 

Exploitatieresultaat school 139.383 Financiering mva school Algemene reserve financiering 

Exploitatieresultaat school 250.994 Buffer Algemene reserve buffer 

Resultaat 2017 377.197   

    
 
De bestemmingsreserve van de Hans Petrischool voor flexibele bapo wordt gemuteerd 
voor de wijziging in de opgebouwde rechten per ultimo 2017 met een dekking van 90% 
(2016 70%, zie toelichting bij eigen vermogen). De bestemmingsreserve is ultimo 2017 
gedaald met € 13.180.  
 
Vanwege de toegenomen boekwaarde van de materiële vaste activa van de Hans Petri-
school is € 139.383 meer financiering nodig. Per saldo stijgt de buffer van de Hans Petri-
school voor het opvangen van risico’s en het financieren van nieuwe investeringen met   
€ 250.994 tot in totaal € 697.955. Daarmee is de buffer op een niveau gekomen waar-
mee de continuïteit van de stichting bij normale omstandigheden naar verwachting kan 
worden gewaarborgd (zie paragraaf 2.4.3, wenselijke omvang weerstandsvermogen       
€ 600.000). De resultaatbestemming is verwerkt in de balans.  
 

4.2. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
 
Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die van belang zijn voor de 
gepresenteerde jaarcijfers en de vermogenspositie van de stichting. 
 

4.3. MODEL E 
 
E Verbonden partijen 
 

Naam Juridi-
sche 
vorm 

Statu-
taire 
zetel 

Code 
activitei-
ten 

Eigen 
ver-
mogen  
31-12-
2016 

Exploita-
tieresul-
taat 
2016 

Omzet 
2016 

Verkla-
ring 
artikel 
2:403 
BW 

Consoli-
datie 

Kien Coöperatie Dordrecht Overig 20.669 7.511 3.696.381 Nee Nee 
SWV VO 28.04 Vereniging Dordrecht Overig 1.055.180 246.646 1.740.450 Nee Nee 

 
Van bovengenoemde verbonden partijen zijn de jaarcijfers 2017 nog niet vastgesteld. 
Daarom zijn van Kien de cijfers over 2016 opgenomen, waarbij bij de omzet tevens de 
ledenbetalingen zijn meegenomen. Ook voor het samenwerkingsverband passend onder-
wijs voortgezet onderwijs zijn de cijfers 2016 vermeld.  
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4.4. MODEL G 
 
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule  
 

Omschrijving Datum Kenmerk Toewij-
zing 

Saldo 
2016 

Ontvan-
gen 2017 

Lasten 
2017 

Totale 
lasten 

Saldo 
2017 

Prestatie 
afgerond 

          
          
Totaal   0 0 0 0 0 0  

 
G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule – A Aflopend per ultimo 2017 
 

Omschrijving Datum Kenmerk Toewij-
zing 

Saldo 
2016 

Ontvan-
gen t/m 

2017 

Lasten 
2017 

Totale 
lasten 

Saldo 
2017 

Lerarenbeurs 20-09-2015 709078 27.115 15.333 27.115 0 11.782 15.333 
         
Totaal   27.115 15.333 27.115 0 11.782 15.333 

 
G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule – B Doorlopend na 2017 
 

Omschrijving Datum Kenmerk Toewij-
zing 

Saldo 
2016 

Ontvan-
gen 2017 

Lasten 
2017 

Totale 
lasten 

Saldo 
2017 

         
         
         
Totaal   0 0 0 0 0 0 

 

4.5. WNT-VERANTWOORDING 2017 STICHTING VOOR PRAKTIJKONDERWIJS 
DORDRECHT 

 
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De 
WNT is van toepassing op de Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht. Deze 
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Stichting voor 
Praktijkonderwijs Dordrecht van toepassing zijnde regelgeving: Regeling bezoldiging 
Topfunctionarissen OCW-sectoren.  
 
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht is             
€ 107.000 gebaseerd op het WNT-maximum voor het onderwijs, klasse A en 
complexiteitspunten per criterium (2 complexiteitspunten voor 0 tot 5 mln euro 
gemiddelde totale baten per kalenderjaar, 1 complexiteitspunt voor 1 tot 1.500 
gemiddeld aantal leerlingen en 1 complexiteitspunt voor 1 onderwijssoort, totaal 4 
complexiteitspunten). Het bezoldigingsmaximum geldt naar rato van de duur en/of 
omvang van het dienstverband.  
 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking 
en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van 
de functievervulling 
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bedragen x € 1 L. Verhoef J. Ramaker 

Functiegegevens Directeur Voorzitter Bestuur 

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

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 0,0 (inzet 0,1) 

Gewezen topfunctionaris? nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja nee 

   

Individueel WNT-maximum 107.000 10.700 

   

Beloning 78.385 8.730 

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 

Beloningen betaalbaar op termijn 12.658 0 

Subtotaal 91.043 8.730 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 

Totaal bezoldiging 91.043 8.730 

   

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t.  n.v.t. 

   

Gegevens 2016   

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

Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1,0 0,0 

   

Beloning 78.515 0 

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 

Beloningen betaalbaar op termijn 10.586 0 

Totaal bezoldiging 2016 89.101 0 

 
Vanaf 1 januari 2017 hanteert de stichting een model met een bestuur, directie én Raad 
van Toezicht. Zowel de bestuurder als de Raad van Toezicht bestaan qualitate qua uit de 
voorzitter College van Bestuur en Raad van Toezicht van stichting H3O. Vanaf 2017 ont-
vangt stichting H3O een vergoeding voor de inzet van de bestuurder dhr. Ramaker voor 
de Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht. Voor 2017 bedraagt deze vergoeding       
€ 8.730 excl. BTW voor een inzet van 0,1 fte. Dhr. Ramaker is volledig in dienst bij stich-
ting H3O en zijn beloning bij H3O is niet verhoogd voor zijn inzet voor de Stichting voor 
Praktijkonderwijs Dordrecht.  
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12 
 
Niet van toepassing 
 
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van meer dan € 1.500 
 
Niet van toepassing 
 
1d. Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of minder 
 
Naam topfunctionaris Functie 

Ir. R.A. van der Wal Voorzitter 

Drs. J.A.M. Warmels MEM Vice-voorzitter 

Mr. R. Brandwijk Secretaris 

Ing. N. Stolk Lid 

Drs. A. Venus Lid 

 
De Raad van Toezicht van de Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht is per 2 januari 
2017 geïnstalleerd.  
 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 
dienstbetrekking 

Niet van toepassing 
 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 
dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum 
hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige 
functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere 
jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 
 

4.6. ONDERTEKENING BESTUUR 
 
Het bestuur van de Stichting voor praktijkonderwijs Dordrecht verklaart hierbij de jaarre-
kening over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 te hebben opge-
steld en vastgesteld.  
 
Dordrecht, 15 juni 2018 
 
 
 
 
dhr. drs. J. Ramaker 
voorzitter bestuur 
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5. OVERIGE GEGEVENS 
 
 

5.1. CONTROLEVERKLARING 
  
 
 



M A Z A R S

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Praktijkonderwijs Dordrecht

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen Jaarrekening 2017

ONS OORDEEL

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Praktijkonderwijs Dordrecht te Dordrecht
gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Praktijkonderwijs Dordrecht op
31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017.

De jaarrekening bestaat uit:
(1) de balans per 31 december 2017;
(2) de staat van baten en lasten over 2017; en
(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie  Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening .

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Praktijkonderwijs Dordrecht, zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Account nts - Bel stingadviseurs - Management Consultante

Druivenstraat 1 -4816 KB Breda

Tel; 088 27 72 loo - Fax: 076 57 12 123 - breda@mazars.nl

Mazars N.V.
Statutair gevestigd te Rotterda  (KvK Rotterdam nr. 24389296).

Praxiiy
MEMBER •

GLOB L  LLIANCE OF
INDEPENDENT FIRMS
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:

• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en

paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 is
vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

VERANTWOORDELI KHEDEN VAN HET BEVOEGD GEZAG EN DE RAAD VAN TOEZICHT
VOOR DE JAARREKENING

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

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

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

ONZE VERANTWOORDELI KHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE  AARREKENING

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de
bijlage bij onze controleverklaring.

Breda, 15 juni 2018

MAZARS N.V.

w.g. drs. P.A.J. Hopstaken RA
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Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot
stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude
is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van
zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het bevoegd gezag gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter
toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en
lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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