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Voorwoord 

 

 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting ROOBOL.  

 

Stichting ROOBOL is een stichting die met 169 medewerkers basisonderwijs verzorgt aan 1760 

kinderen in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast Fryslân. Als maatschappelijke 

organisatie die opereert met publieke gelden, wil de Stichting transparant zijn. Daarom zullen wij 

jaarlijks met een inzichtelijke verslaglegging, in de vorm van een jaarverslag, verantwoording afleggen 

over de wijze waarop onze plannen zijn gerealiseerd en welke resultaten er zijn bereikt. Dit jaarverslag 

bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening en gaat over het kalenderjaar 2018.   

 

 

Buitenpost, juni 2019 

 

 

 

 

 

Willem Wouda 

Bestuurder ROOBOL  
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1. Inleiding 

 

Stichting ROOBOL is een onderwijsorganisatie die statutair gevestigd is te Buitenpost en 

kantoorhoudend te Buitenpost. Zij is ontstaan vanuit diverse bestuurlijke schaalvergrotingsprocessen 

en het verzelfstandigen van het openbaar onderwijs. 

 

De Stichting biedt algemeen toegankelijk openbaar onderwijs op twaalf locaties, één 

samenwerkingsschool aangestuurd vanuit de ROOBOL-organisatie en één samenwerkingsschool 

aangestuurd vanuit de Noventa-organisatie in de gemeente Achtkarspelen. 

Bij ROOBOL vinden we het belangrijk dat elk kind goed onderwijs krijgt en een geweldige 

basisschooltijd heeft. Daar zetten we ons dagelijks voor in. Al onze scholen willen het beste halen uit 

elke leerling. Het bestuursbureau van ROOBOL ondersteunt hen hierbij. Onder andere op het gebied 

van onderwijskwaliteit, management, personeelszaken en financiën. 
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2. Missie en visie 

 

De missie en visie van Stichting ROOBOL is, vertaald naar de strategische doelen en smart 

geformuleerd, verwoord in de uitwerking strategisch beleid 2015-2019. 

 

Missie 

‘Het beste uit kinderen halen’ 

 

ROOBOL ziet voor zichzelf als opdracht het realiseren van algemeen toegankelijk openbaar onderwijs 

in de regio Noordoost Friesland. ROOBOL wil zorgen voor een optimale ontwikkeling van kinderen in 

overeenstemming met hun mogelijkheden, waarbij respect voor verschillende culturen, verschillende 

geloofsvormen of levensbeschouwing en verschillen in mensen belangrijk zijn voor dit 

ontwikkelproces. Deze opdracht willen we vorm, inhoud en kleur geven vanuit visie. De uitgangspunten 

‘samenwerken’ en ‘samen ontwikkelen’ hebben we als volgt vertaald in onze visie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie 

'Het beste uit kinderen halen' door onderwijs te bieden dat: 

 Toekomstgericht is. We zijn voortdurend met elkaar in gesprek over de maatschappij van de 

toekomst: aandacht voor ondernemerschap bij scholen en leerlingen. 

 Ondernemend is. De scholen zijn extern gericht. De 'echte' wereld wordt in de school gehaald 

en het onderwijs vindt ook in de 'echte' wereld plaats. 

 Kleurrijk is. Scholen hebben hun eigen kleur en fleur. Het zijn inspirerende plekken waar 

onderwijs en plezier hand in hand gaan. Kleurrijk betekent ook dat iedereen verschillend is en 

mag zijn: in opvatting, overtuiging, geloof, cultuur, opvoeding, mening, achtergrond, 

enzovoort. 

 Open en respectvol is. Binnen ROOBOL zijn we open en respectvol naar elkaar. We werken niet 

met verborgen agenda's. Alles wat we doen staat in het teken van de missie en de visie. We 

behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden. 

 Vertrouwen geeft. We geven vertrouwen aan onze kinderen, ouders en als collega's aan elkaar. 

Vertrouwen in elkaar is de basis voor een goede samenwerking. 

 Lerend is. ROOBOL is een lerende organisatie. Dat betekent dat we voortdurend in 

ontwikkeling zijn. Noch de maatschappij, noch ons onderwijs is statisch. Daarom moeten we 

ons doorlopend ontwikkelen als organisatie, maar ook als collega’s en ouders. Pas dan zijn we 

in staat om samen het beste uit onze kinderen te halen. 

Strategisch beleid 

De missie en visie van stichting ROOBOL is vertaald in de uitwerking strategisch beleid ROOBOL 2015 – 

2019.  
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3. Organisatie 

 

Vanaf 2011 is in de wet verankerd dat bestuur en toezicht gescheiden moet zijn. In 2014 is gekozen 

voor het Raad van Toezicht-model en is de inrichting van de organisatie hierop aangepast. Deze 

wijziging heeft plaatsgevonden in september 2014. In de statuten van de Stichting is opgenomen dat 

indien er sprake is van één lid van het College van Bestuur van ROOBOL, deze de titel van bestuurder 

draagt. Voor de leesbaarheid wordt in dit verslag derhalve uitgegaan van Raad van Toezicht en 

Bestuurder. 

 

Code Goed bestuur 

In het belang van het verzorgen van onderwijs is een goed functionerend bestuur van belang. ROOBOL 

volgt de Code Goed Bestuur. Goed bestuur draagt bij aan goed onderwijs voor ieder kind. En dat is 

uiteraard waar het om begonnen is. Goed bestuur is vooral een kwestie van professioneel gedrag in 

een professionele cultuur. In de statuten is vastgelegd op welke wijze goed bestuur vorm krijgt en dit 

is uitgewerkt in de reglementen voor de Raad van Toezicht en de bestuurder. Het managementstatuut 

is hier eveneens op aangepast.  

 

Verantwoording 

De professionele verantwoordingslijn is als volgt: 

 De bestuurder is bevoegd gezag en de Raad van Toezicht ziet hierop toe; 

 De schooldirecteuren leggen verantwoording af aan de Bestuurder. 

 

De stichting werkt met een jaarlijkse planning- en controlcyclus (PDCA-model) op basis van jaarplannen 

en begrotingen. Vanuit de beschikbare data worden de kengetallen gemonitord en kan er door middel 

van diverse rapportages worden (bij)gestuurd. 

 

Samenstelling Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: 

 

Naam:  Functie:  Commissie: 

H.L.W. Dijkstra Voorzitter Remuneratiecommissie  

S.C. Westra-Bosch Vicevoorzitter Onderwijs en kwaliteit  

Y.J. de Vries-Chang Lid Auditcommissie 

W.J.M. van de Venn Lid Onderwijs en kwaliteit 

M.E. Weijer Lid tot 1-8-2018 Remuneratiecommissie  

G.J. de Jong Lid tot 1-3-1018 Audit commissie 

H.J.C.M. Verbunt Lid tot 1-2-1018 Audit commissie en remuneratiecommissie  

 

College van Bestuur 

 

Naam Functie  

W. Wouda Bestuurder  

 

Staf- en administratieve ondersteuning 

Voor de dagelijkse bestuurlijke werkzaamheden en contacten zijn aangesteld: 

 

Naam Functie  

D. Noordmans-Heslinga   Directeur met taak kwaliteit & passend onderwijs 

S. Bloem  Beleidsmedewerker P&O 

G. Visser  Beleidsmedewerker P&O 

T. van der Laan (tot 1-9-2018)  Medewerker P&O 

F. Schotanus (vanaf 1-8-2018)  Medewerker P&O 

I.D. Hoekstra-Dijkman  Office Manager 

C.M. van den Hof (tot 31-12-2019)  Administratief medewerker 

 

De administratieve en financiële administratie en de huisvesting worden verzorgd door het 

Onderwijsbureau te Meppel. 
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Directeurenoverleg 

Het directeurenoverleg is het orgaan waarbinnen het ROOBOL-beleid wordt ontwikkeld en/of besproken 

alvorens het beleid ter besluitvorming binnen de organisatie wordt aangeboden aan de verschillende 

geledingen. De directeuren en de bestuurder hebben maandelijks overleg in het directeurenoverleg. De 

agenda wordt bepaald door de doelen gesteld in het strategisch beleid en actuele (externe) 

ontwikkelingen. De bestuurder zit het directeurenoverleg voor. 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (hierna te noemen: GMR) heeft in 2018 zeven keer in 

aanwezigheid van de bestuurder vergaderd en twee keer met de Raad van Toezicht. In deze 

vergaderingen zijn de volgende onderwerpen ter informatie, ter instemming of ter advisering aan de 

orde geweest en de GMR heeft haar advies gegeven en/of instemming verleend; 

 Arbobeleidsplan en rol preventiemedewerker 

 Begroting 2018 

 Vakantieregeling 2018-2019 

 Evaluatie jaarplan 2017-2018 

 Staking (12 december en 14 februari) 

 MARAP 

 Notitie Governance 

 Vastgestelde verslagen Raad van Toezicht 

 Klokkenluidersregeling 

 Strategisch beleid 2019-2023 

 Visie herindeling gemeenten en samenwerking partners ROOBOL 

 Bestuursformatieplan 2018-2020 

 Jaarverslag GGD 2016-2017 

 AVG Privacywet 

 Eigenrisicodrager (ERD) 

 Gesprekkencyclus 

 Taakbeleid 

 Jaarverslag/rekening 2017 

 Klachtenregeling 

 Resultaten tevredenheidsonderzoek 

 Opleidingsovereenkomst 

 Jaarplan 2018-2019 

 Vervangersbeleid 

 Arbojaarverslag 2017 

 Arbobeleid/overeenkomst verzuimweg 

 Leerlingaantallen per 1 oktober 2018 

 Cao 

 Werkkostenregeling 

 Begroting 2019 

 Voortgang RI&E 

 Werkverdelingsplan 

 GMR-statuut en reglement 

 Statutenwijziging 

 

Het dagelijks bestuur van de GMR en de bestuurder zijn drie keer bij elkaar geweest om de actuele 

zaken te bespreken en afspraken te maken over de werkwijze, de verschillende rollen en de 

communicatie. De bestuurder en de secretaris bespreken voorafgaand de agenda door.  
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Daarnaast heeft iedere afzonderlijke basisschool een MR, bestaande uit vertegenwoordigers van het 

personeel en ouders.  

 

Scholen 

Op 1 augustus 2018 behoren de volgende scholen tot de stichting. Voor meer informatie verwijzen wij 

graag naar onze website www.roobol.frl.  

 

 

 

Klachtenrecht 

Stichting ROOBOL is aangesloten bij de Landelijke Commissie Onderwijsgeschillen en heeft daarmee 

ook de klachtenregeling van Stichting Onderwijsgeschillen overgenomen. De vertrouwenspersoon van 

ROOBOL voor klachten is Adriaentsje Tadema. Zij is werkzaam bij de GGD Fryslân in Leeuwarden.  

 

De GGD heeft voor het schooljaar 2017-2018 geen jaarverslag externe vertrouwenspersoon ongewenst 

gedrag/machtsmisbruik gemaakt. De GGD gaat de schoolperiode omzetten naar een kalenderjaar, 

omdat dit beter correspondeert met een jaarverslag. Per 1 januari 2019 start de GGD met het nieuwe 

jaarverslag. Het eerstvolgend jaarverslag zal ROOBOL in februari 2020 ontvangen.  

  

Er zijn geen meldingen bij de GDD binnengekomen in de maanden september tot en met december 

2018. 

 

Naam Functie  

B. de Haas Voorzitter (ouder)  

T. van der Laan Secretaris (personeel) tot 1 augustus 2018 

F. Schotanus Secretaris (personeel) vanaf 1 augustus 2018 

E. van der Greft Lid (personeel)  

R. Liemburg Lid (personeel)  

J. Westerhof-Laagland Lid (personeel)  

H. Boorsma Lid (personeel)  

R. van der Woude Lid (personeel)  

J. Orie Lid (ouder) tot 1 augustus 2018 

G. van den Poll Lid (ouder)  

M. de Vries Lid (ouder)  

M. Bartelds Lid (ouder)  

W. Bakker Lid (ouder) vanaf 1 augustus 2018 

P. Westra Lid (ouder) vanaf 1 augustus 2018 

Brinnr Naam Plaats Directeur 

10DE It Pompeblêd De Westereen J. Meeuwsen 

10LV GWS De Wâldiik Boelenslaan H. van der Wal tot 1-8-2018 

J. de Roos vanaf 1-8-2018 

10UW Dr. Theun de Vriesskoalle Veenwouden T. Visser-Vogels 

11BF De Mienskip Buitenpost R. Kas-Siderius 

W. Spijkerman a.i. vanaf 1-11-2018 

11UM Dr. J. Botkeskoalle Damwoude A. Rienks 

11ZI ‘t Holdersnêst Harkema J.T. de Haan tot 1-8-2018 

M. Veenstra vanaf 1-8-2018 

12IS De Balkwar Kootstertille J. Dijksma 

12NT De Burgerschool Dokkum D. Smit 

12RC It Skriuwboerd Surhuisterveen D. Creemers  

12VU Nynke van Hichtumschool Dokkum B. Rijpstra 

13BT De Tsjelke Holwerd J.T. de Haan 

13JP It Twaspan Twijzelerheide J. Dijksma  

18IY Professor Casimir Kollum E. Sipma-Tienstra 



 8 

Klacht onderwijsgeschillen 

In 2018 is er één klacht ingediend bij de Landelijke Commissie Onderwijsgeschillen. Deze klacht is 

voorgelegd aan de Commissie en dit heeft geresulteerd in een hoorzitting. Op grond van de 

overwegingen van de Commissie is het verzoek gegrond verklaard. De Commissie heeft een 

aanbeveling en een advies gegeven. De school heeft de aanbeveling en het advies gevolgd. De klacht is 

afgehandeld.  

 

Zaken met politieke of maatschappelijke impact 

De vakbonden hebben de medewerkers in het Primair Onderwijs opgeroepen om het werk op 14 

februari 2018 neer te leggen. Het bestuur van Stichting ROOBOL stond achter de uitgangspunten van 

de staking. 

 

Verbonden partijen  

ROOBOL participeert in: 

• Stichting Samenwerkingsverband passend onderwijs PO Friesland  

• Stichting Brede School De Westereen 

• Stichting Kindcentrum Kollum 

• Stichting Campus Damwâld 
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4. Verslag van de toezichthouders 

 

Hieronder worden de werkzaamheden van de Raad van Toezicht beschreven, deze hebben betrekking 

op de toezichthoudende rol en de klankbord- en werkgeversfunctie ten opzichte van de bestuurder.  

Hieronder worden de werkzaamheden van de Raad van Toezicht beschreven. Deze hebben betrekking 

op de toezichthoudende en adviserende rol en klankbord- en werkgeversfunctie ten opzichte van de 

bestuurder. 

 

De Raad van Toezicht van de Stichting ROOBOL bestond in 2018 uit de volgende mensen: 

 

Naam:  Functie:  Commissie: 

H.L.W. Dijkstra Voorzitter Remuneratiecommissie  

S.C. Westra-Bosch Vicevoorzitter Onderwijs en kwaliteit  

Y.J. de Vries-Chang Lid Auditcommissie 

W.J.M. van de Venn Lid Onderwijs en kwaliteit 

M.E. Weijer Lid tot 1-8-2018 Remuneratiecommissie  

G.J. de Jong Lid tot 1-3-1018 Audit commissie 

H.J.C.M. Verbunt Lid tot 1-2-1018 Audit commissie en remuneratiecommissie  

 

Na het afscheid van mevrouw Weijer, is er een benoemingsadviescommissie samengesteld voor het 

werven van een nieuw lid van de Raad van Toezicht, met als profiel HRM en bestuurlijke ervaring. Dit 

heeft ertoe geleid dat vanaf januari 2019 een nieuw lid zal toetreden tot de Raad van Toezicht. De Raad 

van Toezicht heeft gemerkt dat de huidige omvang van de Raad van Toezicht kwetsbaar is. Er zal in 

2019 dan ook worden besloten om de Raad van Toezicht verder uit te breiden.  

 

Vergaderingen Raad van Toezicht + werkwijze 

Er is in 2018 gekozen voor een nieuwe werkwijze met betrekking tot de vergaderingen. De Raad van 

Toezicht vergaderde voorheen op één van de scholen van de stichting, waarbij er voorafgaand aan de 

vergadering werd gesproken met het team, de directeur en de MR van de desbetreffende school. De 

ervaring leerde dat dergelijke gesprekken soms te kort waren om een goed beeld van de school te 

krijgen. Verder constateerden de leden van de Raad van Toezicht dat er hierdoor te weinig effectieve 

vergadertijd overbleef. Daarom is er gekozen voor een nieuwe structuur. De leden van de Raad van 

Toezicht hebben besloten om alle vergaderingen te laten plaatsvinden op het bestuursbureau in 

Buitenpost. De vergaderingen in 2018 van de Raad van Toezicht hebben plaatsgevonden op: 31 

januari, 7 maart, 16 mei, 11 juli, 10 oktober en 3 december 2018. 

 

In plaats van een schoolbezoek voorafgaand aan de vergadering, is ervoor gekozen om leden van de 

Raad van Toezicht afwisselend een ochtend te laten meedraaien op één van de ROOBOL scholen. In 

2018 zijn er nog twee werkbezoeken geweest, voorafgaand aan een vergadering, op respectievelijk de 

Mienskip en de Nynke van Hichtum. Vervolgens is het in voorjaar van 2018 gestart met de nieuwe 

werkwijze op de volgende scholen: De Burgerschool, de Tsjelke, de Balkwar en ’t Pompeblêd. Voor de 

leden van de Raad van Toezicht was het keer op keer erg interessant om een school te bekijken op een 

doordeweekse schooldag. Er zijn leuke en nuttige gesprekken met directeuren en leerkrachten 

gevoerd. De Raad van Toezicht gaat de komende tijd deze nieuwe werkwijze doorzetten en alle andere 

ROOBOL scholen eveneens bezoeken. 

 

Een andere nieuwe werkwijze is dat de leden van de Raad van Toezicht vanaf 2018 meer 

voorbereidende werkzaamheden verrichten vanuit de commissies. Er is o.a. vanuit de Commissie 

Onderwijs en Kwaliteit gesproken met diverse medewerkers die zich binnen ROOBOL bezighouden met 

talentontwikkeling en de kwaliteit van onderwijs. De auditcommissie heeft verdiepende gesprekken 

met de bestuurder, controller en de accountant. De remuneratiecommissie heeft het functioneren van 

de bestuurder beoordeeld. Alle drie de commissies koppelen hun bevindingen terug naar de voltallige 

Raad van Toezicht. Op deze manier kon er effectiever worden gewerkt en zijn verschillende 

informatiebronnen benut. Er zijn in 2018 ook nieuwe reglementen opgesteld voor de drie commissies 

met daarin de werkwijze van de desbetreffende commissie. 
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Bijeenkomsten met GMR 

Door de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen is de rol van de GMR, 

ten opzichte van de toezichthouder, op 1 januari 2017 gewijzigd. Vanaf die datum is het verplicht dat 

de GMR minimaal twee maal per jaar overlegt met de toezichthouder. Het gezamenlijk belang van 

toezicht en medezeggenschap is het bijdragen aan goed bestuur van de scholen. De GMR en Raad van 

Toezicht hebben dit als volgt uitgevoerd: 

 

Op 9 april 2018 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de GMR en Raad van Toezicht, waarbij 

de bestuurder aan de hand van een presentatie een toelichting heeft gegeven op de volgende 

onderwerpen: 

 

- Missie en visie 

- Ontwikkeling strategisch beleid 

- Samenwerking met andere besturen 

 

Na de presentatie zijn er groepen gevormd met mensen uit verschillende geledingen en is gesproken 

over genoemde punten waarbij het belang van het kind voorop staat. Op 17 september 2018 is een 

vervolgsessie geweest, waarbij er is gesproken over input voor het strategisch beleid 2019-2023. Na 

afloop van deze bijeenkomst is er met de voorzitters van beide geledingen afgesproken dat er in de 

toekomst zal worden gewerkt met de ‘Handreiking goede medezeggenschap’ om de bijeenkomst zo 

goed mogelijk vorm te geven en te onderhouden.  

 

Bijeenkomsten met gemeente 

Op 18 juni 2018 heeft er een bijeenkomst in Damwoude plaatsgevonden, waarbij de Raad van Toezicht 

in gesprek is geweest met de gemeenteraden van de DDFK gemeente en de gemeenteraad van 

Achtkarspelen. Na een introductie van de bestuurder over het strategisch beleid van ROOBOL, is er 

uitgebreid gesproken over de inhoud van het strategisch beleid. 

 

Informele bijeenkomsten 

Naast alle formele bijeenkomsten hebben de leden van de Raad van Toezicht de kerstborrel 

bijgewoond. Er is genoten van de zang- en muziektalenten binnen ROOBOL! 

 

Onderwerpen Raad van Toezicht 

De Raad van toezicht heeft drie rollen: 

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het uitgevoerde beleid van de organisatie. 

2. De Raad van Toezicht fungeert als klankbord en sparringpartner voor de bestuurder. 

3. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol richting bestuurder. 

 

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van een duidelijke notitie Governance, 

waarin de rollen van alle betrokken partij uitgebreid beschreven is. De Raad van Toezicht maakt voor 

de agenda van iedere vergadering gebruik van de onderwerpen die in de planning van het 

toezichtkader staan vermeld. Naast de vaste onderwerpen uit het toezichtskader worden er per 

vergadering actuele onderwerpen aan toegevoegd.  

 

Tot slot 

De Raad van Toezicht is “grutsk” op hetgeen alle medewerkers van ROOBOL hebben bereikt. De Raad 

van Toezicht heeft veel hardwerkende leerkrachten, directeuren en persoonsleden van het 

bestuursbureau gezien en gesproken, die zich dag in-dag uit inzetten om het beste uit alle kinderen te 

halen. De Raad van Toezicht is ook trots op de inzet van de ICT-middelen en het feit dat ROOBOL 

ondanks de verwachtte krimp het leerlingenaantal goed in stand heeft weten te houden. De Raad van 

Toezicht wil alle medewerkers hiervoor bedanken. 
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5. Personeel en personeelsbeleid 

 

Doelstelling personeelsbeleid 

 

Voor 2018 heeft ROOBOL de volgende doelen geformuleerd:  

1. Meerjarig bestuursformatieplan 2018-2022 

2. Waarderende gesprekkencyclus 

3. Scholing  

4. Functiemix 

5. Arbeidsomstandigheden: Evaluatie Arbodienstverlening en arbobeleidsplan 

6. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 

7. Eigen risicodragerschap 

Integraal personeelsbeleidsplan 2015-2019 

Voor de periode 2015-2019 is een integraal personeelsbeleidsplan opgesteld. Het personeelsbeleid 

moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welbevinden van het personeel, zodat 

leerkrachten en management competent zijn om modern, inspirerend en boeiend onderwijs te geven. 

 

ROOBOL wil medewerkers inzicht geven in hun talenten, waarden en drijfveren. Door de aandacht en 

ruimte voor talenten, kunnen deze benut worden. Tevens kunnen medewerkers vanuit inzicht in 

waarden beter samenwerken en kunnen ze elkaar versterken. ROOBOL wil niet vanuit de competenties 

en functies naar medewerkers kijken, maar een mens als geheel zien. Diversiteit mag er niet alleen 

zijn, maar moet er ook zijn. De focus is medewerkers- en missiegericht. Bij alles wat we doen vragen 

we ons af of we daar onze missie mee bereiken, dus of we daarmee het beste uit de kinderen halen.  

 

Meerjaren bestuursformatieplan 2018-2022 

Het meerjarig bestuursformatieplan 2018-2022 is in maart 2018 opgesteld. Het meerjarig 

bestuursformatieplan geeft op basis van leerlingprognoses en een meerjarenbegroting inzicht in 

budgetten en formatieve ontwikkelingen van de scholen van ROOBOL. De personele middelen die 

ROOBOL ontvangt van het rijk worden middels een eigen allocatiemodel verdeeld over de scholen. Dit 

allocatiemodel is gekoppeld aan het strategisch beleidsplan. Dit plan borduurt voort op vorig jaar en 

de strategische keuzes die toen in gang zijn gezet. Ieder schooljaar dient conform cao-PO een 

geactualiseerd bestuursformatieplan te worden vastgesteld. Een meerjarig bestuursformatieplan, dient 

om de vier jaar opnieuw opgesteld te worden. Het strategisch beleid en de gemaakte 

schoolbegrotingen vormen de kaders. Jaarlijks worden de schoolbegrotingen geactualiseerd op basis 

van de leerlingaantallen en de ontwikkelingen. 

 

Ontwikkeling 

Professionalisering is een thema dat op de agenda blijft staan. Om de doelen uit het strategisch 

beleidsplan te behalen worden trainingen en cursussen gegeven, bijvoorbeeld omtrent de vreedzame 

school en netwerken rondom talentontwikkeling. Er is in 2018 gewerkt aan een waarderende 

gesprekkencyclus. Tevens is er aan een nieuwe scholingsovereenkomst gewerkt. Vijf leerkrachten zijn 

in een LB-functie aangesteld per 1 augustus 2018. In de nieuwe cao die op 1 aug 2018 is ingegaan is 

de functiemix komen te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat ROOBOL zal moeten kijken in welke vorm de 

functiedifferentiatie een plek gaat krijgen binnen het beleid. Voor startende leerkrachten wordt er 

begeleiding geboden. Een startende leerkracht heeft 40 uur voor coaching en begeleiding. Deze 

startende leerkrachten krijgen begeleiding door de schooldirecteur en intern begeleider. Deze 

leerkrachten dienen zich te ontwikkelen van start- naar vakbekwaamheid. Voor deze startende 

leerkrachten zijn gedurende het schooljaar bijeenkomsten georganiseerd met verschillende thema’s. In 

de eerste bijeenkomst is algemene informatie met betrekking tot werken bij ROOBOL en uitleg van de 

strategische koers gegeven. Voor de rest van het schooljaar is een programma uiteengezet waarin 

intervisie en talentontwikkeling centraal staan.   
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Arbeidsomstandigheden 

Sinds 1 september 2017 maakt ROOBOL gebruik van de arbodienstverlening van Verzuimweg. De visie 

van deze arbodienst is gericht op de volgende elementen: gedrag is beïnvloedbaar, intensieve aandacht 

maakt het verschil en verzuimen is niet vanzelfsprekend. In 2018 is deze dienstverlening geëvalueerd 

onder de directeuren. De dienstverlening wordt als positief ervaren. Er wordt verder gegaan met 

Verzuimweg en per kwartaal komt onze contactpersoon op de werkvloer om directeuren bij te staan, 

cases door te spreken en te kijken of de aanpak doeltreffend is. 

 

De rol van de preventiemedewerkers is met ingang van de nieuwe arbowet op 1 juli 2017 veranderd. 

ROOBOL heeft een nieuw arbobeleidsplan opgesteld waarin de rol van de preventiemedewerker is 

omschreven. Waar eerder op elke school een preventiemedewerker werkzaam was, is nu gekozen voor 

vier preventiemedewerkers. Twee P&O’ers, een leerkracht en een directeur vervullen deze rol en zijn 

hierin geschoold. De komende periode zal ook gekeken worden welke specialisatie deze 

preventiemedewerkers op zich gaan nemen om de arbozaken op de school te kunnen ondersteunen. 

De RI&E is eind 2018 door de directeuren opnieuw ingevuld. De toetsingsrapportage wordt begin 2019 

verwacht. Op basis van de uitkomsten zullen de verbeterpunten opgepakt worden.  

 

Eigen risicodragerschap 

ROOBOL is voor de ziektevervanging verzekerd bij het Vervangingsfonds. Dit betekent dat ROOBOL een 

premie afdraagt en daarvoor bij ziekte de kosten van de vervanger kan declareren bij het 

vervangingsfonds. Sinds een aantal jaren bestaat er de mogelijkheid om je niet meer te verzekeren, 

maar deze vervangingskosten zelf te dragen, het eigen risicodragerschap. Naast het volledig eigen 

risicodragerschap is er de mogelijkheid om je voor een deel te verzekeren, verschillende financiële 

varianten biedt het Vervangingsfonds. ROOBOL heeft in samenwerking met het Vervangingsfonds en 

onze controller de verschillende mogelijkheden besproken. Er is een analyse gemaakt van het 

ziekteverzuim en de verwachte kosten. Dit heeft ertoe geleid dat in samenspraak met de GMR is 

besloten om te kiezen voor een financiële variant waarbij de vervangingskosten na veertien dagen 

gedeclareerd kunnen worden bij het Vervangingsfonds. ROOBOL kan jaarlijks kiezen om de variant aan 

te passen of om alsnog volledig eigen risicodrager te worden. Wij zullen gedurende volgend schooljaar 

deze variant evalueren op basis van de dan geldende omstandigheden m.b.t. ziekteverzuim. 

 

Personeelsgegevens 

Bij de Stichting werken ongeveer 169 personeelsleden verdeeld over 119 fte. Van de 169 medewerkers  

zijn 141 (96 fte) vrouw en 28 (23 fte) man. Het aantal fte’s is als volgt verdeeld naar functie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de onderstaande tabel en grafiek is aangegeven hoe het personeelsbestand is opgebouwd, 

uitgaande van de leeftijdscategorieën. De verdeling vast personeel over de verschillende 

leeftijdscategorieën is verschoven, vorig jaar was de grootste deel van het personeel te vinden in 45 

t/m 54 jaar, in 2018 is de categorie 25 t/m 34 jaar het grootst. Namelijk 36,5% van het personeel is in 

deze categorie werkzaam. De kleinste categorie is 35 t/m 44 jaar namelijk 16%.  

 

Functiecategorie (fte) 2018 %

DIR 12,68      11%

OOP 14,76      12%

OP 91,23      77%

Totaal 118,66   100%
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In- en uitstroom 

In 2018 zijn zes medewerkers uitgestroomd. Een gedeelte daarvan heeft gebruikt gemaakt van het 

ABP-keuzepensioen en een gedeelte heeft om andere redenen de keuze gemaakt om te stoppen bij 

ROOBOL. Door ruimte in de vaste formatie hebben zeventien leerkrachten en elf onderwijsassistenten 

een vaste aanstelling kunnen krijgen. Daarnaast zijn er nog diverse medewerkers op tijdelijke 

contracten benoemd, tevens twee zij-instromers.  

 

ROOBOL maakt gebruik van ontslagbeleid. Binnen ROOBOL maken we gebruik van een 

overplaatsingsregeling bij formatietekort. Dit betekent dat wanneer er boventalligheid ontstaat de 

school volgens een regeling in overleg met de MR, keuzes maakt van het personeel dat desbetreffende 

school zal dienen te verlaten. Binnen ROOBOL zal krimp kunnen worden opgevangen door 

natuurlijk verloop en het reduceren van payrollbenoemingen. Jaarlijks wordt gekeken hoe groot de 

flexibele schil moet zijn om gedwongen ontslag te voorkomen.  

 

Herbenoemingsverplichtingen 

Schoolbesturen zijn conform de regelgeving in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) verplicht om hun 

vacatures met voorrang aan te bieden aan (ex)werknemers, die zijn aangemerkt als eigen 

wachtgelders. Eigen wachtgelders zijn (ex) werknemers, die vanuit de afloop van een dienstverband bij 

ROOBOL, een ontslaguitkering ontvangen. ROOBOL ontvangt van het Participatiefonds tweejaarlijks een 

lijst met de eigen wachtgelders. Op dit moment heeft ROOBOL geen eigenwachtgelders aan wie 

ROOBOL bij voorrang vacatures moet aanbieden. 

 

Verzuim 

Aandacht voor personeelszorg, zoals arbobeleid en verzuimbegeleiding en het correct toepassen van 

wet- en regelgeving is noodzakelijk en levert ondersteuning op om integraal personeelsbeleid goed te 

kunnen voeren. Iedereen heeft baat bij een veilig en gezond werkklimaat. Met verzuimweg is er 

laagdrempelig contact, zowel telefonisch als per mail, waardoor dagelijks afstemming en uitwisseling 

mogelijk is. In de onderstaande tabel en grafiek is een verdeling weergegeven van het 

verzuimpercentage per functiecategorie.  

 

 

 

 

 

Leeftijdscategorie (fte) DIR OOP OP Totaal %

0 t/m 24 2,39    6,35    8,74      7,4%

25 t/m 34 1,59    5,30    36,46  43,35    36,5%

35 t/m 44 1,00    1,39    16,61  19,00    16,0%

45 t/m 54 6,19    2,09    19,17  27,46    23,1%

55 t/m 64 3,90    3,58    12,65  20,13    17,0%

Totaal 12,68 14,76 91,23 118,66 100,0%
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In 2014 is het ziektepercentage behoorlijk gestegen naar 8,5%. Dit is min of meer stabiel gebleven in 

2015 en voor 2016 lag dit iets hoger, namelijk 8,7%. In 2017 is het verzuimcijfer flink gedaald, maar 

nog steeds boven ons streefcijfer van 5%, namelijk 6,1%. In 2018 is het verder gedaald naar 4,1%.  

De verzuimpercentages, verdeelt naar functies en leeftijdscategorie, leveren in onderstaande tabel en 

grafiek op. Hieruit blijkt dat het verzuim voor een belangrijk deel bestaat uit langdurig verzuim in de 

leeftijdscategorieën vanaf 45 jaar.  

 

Leeftijdscategorie DIR 
 

OOP OP 

0 t/m 24  

 
0,88% 0,43% 

25 t/m 34  

 
0,80% 2,65% 

35 t/m 44  

 
6,71% 2,77% 

45 t/m 54 8,05% 
 

 5,07% 

55 t/m 64 9,75% 
 

18,57% 6,39% 

Totaal 6,84% 
 

5,52% 3,53% 

 

 

Verantwoording werkdrukmiddelen 

In 2018 heeft het kabinet besloten middelen te verstrekken aan de scholen om de werkdruk in het 

onderwijs te doen verminderen. Directeuren zijn geïnformeerd en zijn in samenspraak met het team in 

gesprek gegaan over de inzet van de middelen. Er zijn gesprekken gevoerd over werkdruk, hoe deze 

wordt ervaren en welke interventies voor de teamleden helpend zijn. Het ene team heeft gekozen voor 

een ‘hopleerkracht’ een leerkracht die in verschillende groepen wordt ingezet. Sommige scholen 

hebben voor splitsen van groepen gekozen. Een enkele school voor een gymleerkracht of 

onderwijsassistent. De P-MR heeft op alle scholen ingestemd met de inzet van de middelen. De niet 

financiële maatregelen, liggen meer op het vlak van de professionele rol en houding van de 

medewerkers. Voor schooljaar 2018-2019 gaat het om € 263.035 en € 109.598 heeft betrekking op 

kalenderjaar 2018. In 2018 zijn de extra werkdrukmiddelen als volgt ingezet:  

 Personeel: De meeste scholen hebben gekozen voor de inzet van leerkrachten en 

onderwijsassistenten. In totaal is in 2018 circa € 100.000 uitgegeven aan personeel. 

 Professionalisering: Binnen de Stichting is het gesprek rondom werkdruk gevoerd. Thema’s als 

eigenaarschap, waarderende gesprekken, keuzes maken in taken zijn onderwerpen geweest die 

tijdens teamvergaderingen aan bod zijn geweest. Hier zijn geen extra middelen voor uit getrokken, 

maar onderdeel van overlegmomenten en onderdeel van de RI&E). Gesprekken over de rol, 

expertise en zelfkennis van medewerkers bevorderen de professionele houding.  

 Overige: Een aantal scholen heeft ervoor gekozen een klein bedrag te laten staan. Invulling op later 

moment te bepalen op basis van behoefte die er op school is. Bv bij toetsen, rapporten of andere 

piekmomenten.   

Functiecategorie 2014 2015 2016 2017 2018

DIR 5,30% 9,59% 6,28% 11,09% 6,84%

OOP 9,64% 13,23% 12,94% 10,07% 5,53%

OP 9,06% 7,43% 8,54% 5,20% 3,53%

Totaal ziekteverzuim 8,54% 8,09% 8,66% 6,12% 4,12%
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6. Onderwijs 

 

In 2016 is de onderwijsvisie uitgewerkt in strategische thema's. Door alle geledingen nauw te 

betrekken bij de keuze en uitwerking van de thema's is maximaal draagvlak ontstaan. De tien 

strategische thema’s zijn: 

 

 opbrengst gericht werken; 

 passend onderwijs; 

 leercultuur en veiligheid; 

 professionele cultuur; 

 inspirerende leeromgeving; 

 communicatie; 

 organisatiestructuur; 

 talentontwikkeling; 

 drietalig onderwijs/meertalig onderwijs; 

 integraal personeelsbeleid. 

Er zijn werkgroepen geformeerd om de strategische thema’s uit te werken. De thema’s zijn 

opgenomen in de meerjarige schoolplannen van de scholen. De doelen en resultaten op schoolniveau 

zijn opgenomen in de jaarverslagen van de individuele scholen. 

 

De doelen en resultaten op ROOBOL-niveau zijn als volgt: 

 

Opbrengstgericht werken/kwaliteitszorg 

Vanaf 2018 noemen we de werkgroep, behorende bij dit beleidsthema, Onderwijs en kwaliteit. Er is een 

kwaliteitshandboek voor ROOBOL opgesteld waarin de werkprocessen op het gebied van kwaliteit 

omschreven staan. Dit handboek wordt jaarlijks bijgesteld.  

 

 Alle scholen beschikken over een goed kwaliteitszorgsysteem en dit wordt gemonitord tijdens 

de voortgangsgesprekken die de bestuurder twee keer per jaar voert met de directeuren.  

 De belangrijkste sturings- en ontwikkelingsinstrumenten voor de scholen zijn het schoolplan,  

het schooljaarplan, het schooljaarverslag en de schoolgids. 

 Alle scholen werken met de CITO tussen- en eindtoetsentoetsen. Interne begeleiders en 

directeuren (en teams) analyseren de toetsen, stellen verbeterpunten op en nemen het mee in 

het schooljaarplan. 

 De tussen- en eindopbrengsten van de scholen worden besproken in de lerende netwerken (IB, 

taal en rekenen). Succesfactoren worden besproken en we organiseren scholing met als doel 

om van elkaar te leren. 

 Alle scholen krijgen tweejaarlijks een interne kwaliteit screening, uitgevoerd door een intern 

auditteam vanuit een waarderend kader. Het inspectiekader wordt als norm gehanteerd. 

 Onderdeel van kwaliteitszorg is een gedegen cyclus van planning en control (Deming cyclus).  

Op basis van de leerling gegevens, het inspectierapport, de personele gegevens en de 

financiële overzichten worden er twee keer per jaar voortgangsgesprekken gesprekken 

gevoerd door de bestuurder met de directeuren. 

 In 2018 hebben alle scholen een basisarrangement van de onderwijsinspectie. De Mienskip te 

Buitenpost is in 2018 met een ‘goed’ beoordeeld en heeft een verlenging van het 

excellentieprofiel aangevraagd. 

 

Passend Onderwijs 

Vanaf schooljaar 2017-2018 is netwerk De Wâlden, waarin ROOBOL participeerde, ontmanteld. We 

hebben een werkgroep samengesteld die passend onderwijs voor ROOBOL inricht en vormgeeft. Deze 

werkgroep bestaat uit de directeur Onderwijs en Kwaliteit, de orthopedagoge van ROOBOL en een 

interne begeleider. Het preventief adviesteam, interne begeleiders en directeuren worden actief 

betrokken bij dit proces.  
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Passend onderwijs is meer dan het inrichten van een ondersteuningsplan. Willen wij het passend 

onderwijs goed vorm geven, dan zullen we het onderwijs anders moeten organiseren. Dit is een proces. 

De werkgroep zoekt vanuit ons strategisch beleid de verbinding met de andere beleidsonderwerpen en 

initieert activiteiten gericht op het anders organiseren van ons onderwijs. 

  

Passend onderwijs voor ROOBOL: 

 Er is een ROOBOL ondersteuningsplan opgesteld. Hierin worden de verschillende zorgroutes 

omschreven.  

 Een eerste stap in de omschakeling van curatief naar preventief werken is gezet door te 

stoppen met het afgeven van budgetten voor leerlingen met arrangementen. Dit budget, 

aangevuld met eigen middelen van ROOBOL, wordt ingezet voor het werken met 

onderwijsassistenten en het preventief advies team (PAT).  

 Preventief werken krijgt vorm door handelingsgericht te werken in de klas. Het preventief 

adviesteam begeleidt de interne begeleiders van de scholen hierbij.  

 De werkgroep en het preventief adviesteam biedt ondersteuning bij zorgtrajecten en 

aanvragen bij het samenwerkingsverband. 

 Er zijn gesprekken gevoerd met de directeuren en interne begeleiders over passend onderwijs, 

de tussen- en eindopbrengsten, de lerende netwerken, de gebiedsteams, de inzet van de 

interne begeleider/de taal- en rekencoördinatoren. 

 We zoeken zelf de samenwerking met de scholen van speciaal (basis)onderwijs in de regio. Dit 

is zuiloverstijgend. Het belang van de leerlingen staat voorop. 

 Vanuit passend onderwijs ROOBOL worden twee plusklassen (midden- en bovenbouw) en het 

voltijdshoogbegaafdheidsonderwijs (VHB) gefaciliteerd. Het VHB is onderdeel van de 

Burgerschool in Dokkum. De plusklassen zijn voor alle Roobol-scholen en is dit schooljaar 

gehuisvest in 'it Skriuwboerd' te Surhuisterveen. 

 Met de gebiedsteams van de gemeenten Achtkarspelen en de DDFK-gemeenten (eerder Centra 

voor jeugd en gezin) wordt de aansluiting gevonden voor (intensieve) 

opvoedingsondersteuning en/of doorverwijzing naar de jeugdhulpverlening. ROOBOL 

participeert in de overlegstructuren met de ketenpartners op gemeentelijk niveau.  

 De intern begeleiders (IB) vormen binnen de Stichting een IB-netwerk, waar ze van elkaar leren 

en samen nieuwe ontwikkelingen op elkaar afstemmen en vertalen naar de eigen 

schoolsituatie. Het IB netwerk wordt aangestuurd door de werkgroep passend onderwijs. De 

werkgroep heeft tevens de contacten naar de andere lerende netwerken. 

 Leerkrachten worden kansen geboden om zich te ontwikkelen op o.a. het gebied van 

hoogbegaafdheid, rekenen, gedrag, dyslexie. 

 Het deelnamepercentage naar het speciaal onderwijs van de stichting is laag en lag in 2017-

2018 op 2%.   

 We hebben bijeenkomsten georganiseerd voor directeuren en interne begeleiders over o.a. het 

ROOBOL ondersteuningsplan/‘good practices’/zicht op ontwikkeling 

In 2018 is er € 414.219,- ontvangen van het SWV Friesland. De kosten ten laste van passend onderwijs 

bedragen € 422.310,-.  Deze kosten bestaan uit inzet van onderwijsassistenten, orthopedagoge en 

preventief adviesteam, directeur O&K, coördinator netwerken, begeleidingskosten, kosten met 

betrekking tot scholing en kosten, plusklas en voltijd hoogbegaafdheid onderwijs. De middelen 

passend onderwijs zijn geoormerkt in de begroting opgenomen. De ontwikkelingen op het gebied van 

passend onderwijs zijn erop gericht dat de inkomsten en uitgaven over vier jaar in balans zijn. 

 

Leercultuur en veiligheid 

Alle scholen zijn gecertificeerde Vreedzame Scholen en alle nieuwe leerkrachten zijn geschoold en 

gecertificeerd. Alle scholen hebben tevredenheidsmetingen uitgevoerd onder leerlingen en ouders. Er 

is van deze metingen op Roobolniveau een samenvatting gemaakt, die laat zien dat er op beide 

metingen goed gescoord is. Die van de leerlingen is - conform wettelijke bepalingen - door alle scholen 

geüpload naar de inspectie. Er is een handreiking opgesteld t.b.v. het analyseren van de data die deze 

tevredenheidsmetingen oplevert opdat scholen - indien gewenst - passende vervolgacties kunnen 

uitzetten. Leerkrachten hebben de 2-jaarlijkse quickscan Arbomeester (RI&E) ingevuld. Er is in kaart 
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gebracht wat op dit moment de wettelijke verplichtingen zijn in het kader van (sociale) veiligheid. Alle 

noodzakelijke documenten zijn in TEAMS gedeeld en dus beschikbaar voor alle directeuren. 

 

Professionele cultuur 

Het creëren van een professionele cultuur is een proces dat niet van de één op de andere dag klaar is. 

Het is een voortdurende ontwikkeling van werken aan bewustwording en houding van alle 

betrokkenen. Centraal staat de vraag: Welk gedrag is nodig om de doelen van ROOBOL en de scholen 

te behalen? De directeuren en locatieleiders hebben een tweedaagse studie gevolgd over het 

gedachtengoed van Laloux. Hierin zijn interventies naar voren gekomen die directeuren in kunnen 

zetten in hun teams.  

 

Integraal personeelsbeleid 

In 2018 is een nieuwe gesprekkencyclus geschreven vanuit het waarderende perspectief. Na 

besluitvorming is een start gemaakt met de implementatie van deze cyclus. De startende leerkrachten 

hebben meerdere bijeenkomsten bij kunnen wonen om hun ervaringen te delen. Tevens hebben er 

diverse thema’s centraal gestaan, waaronder talentontwikkeling, strategisch beleid en passend 

onderwijs (kijken achter gedrag). Binnen elke bijeenkomst was ruimte voor intervisie.  

Op het vlak van arbeidsomstandigheden zijn er ook een aantal zaken verder uitgewerkt. Het 

arbobeleidsplan is herschreven op basis van de nieuwe Arbowet. De nieuwe rol voor de 

preventiemedewerker is uitgewerkt en er zijn vier medewerkers geschoold op het vlak van preventie. 

De arbodienstverlening die Verzuimweg per 1 sept 2017 voor ROOBOL verzorgd is verder 

geïmplementeerd en zal komend schooljaar geëvalueerd worden. 

Communicatie 

Voor de interne communicatie is gekozen om te werken met een Office 365 en Social Schools. Beide 

middelen zijn geïmplementeerd. Voor de externe communicatie is een lerend netwerk ingericht. Het 

netwerk bestaat uit vooruitstrevende leerkrachten m.b.t. communicatie via sociale media. Deze 

zogenaamde media innovators worden begeleid door een externe communicatie-expert. Het gebruik 

van sociale media is een belangrijk onderdeel.  

 

Inspirerende leeromgeving 

Een belangrijk onderdeel van een inspirerende leeromgeving is ICT. Met het ICT-beleidsplan geven we 

richting aan de inzet en rol van ICT binnen ROOBOL. Om de inzet van ICT in de scholen te 

implementeren gebruiken we hetzelfde lerende netwerk van enthousiaste media innovators. Deze 

media innovators worden bijgestaan door een tweetal externe experts en een directeur met ICT-beleid 

als taak. Drie van deze media innovators zijn een dag per week vrij geroosterd voor het verzorgen van 

workshops op scholen. Alle scholen zijn voorzien van innovatieve lesmaterialen. ROOBOL is in overleg 

met Bibliotheek Noord Fryslân en de gemeenten om experimenteerruimtes voor ICT in te richten (Digi-

Taalhuis+). De bibliotheek van Surhuisterveen is het pilotproject. Vervolgens worden alle bibliotheken 

in de regio voorzien van een Digi-Taalhuis+. Leerlingen en leerkrachten kunnen tijdens, maar ook na, 

schooltijd hiernaartoe komen om te experimenteren met nieuwe materialen en nieuwe toepassingen op 

het gebied van ICT. 

 

Talentontwikkeling 

Met alle medewerkers zijn talentgesprekken gevoerd en er heeft een terugkoppeling in het team 

plaatsgevonden. De brede talentontwikkeling bij leerlingen is opgenomen in de schoolplannen van de 

individuele scholen. Met betrekking tot het cognitief talent (zie ook passend onderwijs) zijn twee 

ROOBOL-leerkrachten die de opleiding voor specialist hoogbegaafdheid hebben gevolgd. In OBS It 

Skriuwboerd zijn twee plusklassen gestart voor ROOBOL-leerlingen. Er is een projectplan, inclusief een 

businesscase, opgesteld voor het voltijd hoogbegaafdheid onderwijs in Dokkum. Het projectplan geldt 

voor vier jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd. 

 

Drietalig onderwijs/meertalig onderwijs 

Veel scholen hebben tijdens schooljaar 2017-2018 (vanaf januari 2018) de beschikking gekregen over 
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een native speaker voor werktijdfactor 0,1 per week. Nog niet op alle scholen is een native speaker 

werkzaam. 

Van de dertien scholen zijn er acht scholen 3 TS basis gecertificeerd en twee scholen 3 TS Plus. 

Er is stevig ingezet op het behalen van it Foech Frysk en op de cursus classroom English. De nieuwe 

Friese methode Spoar 8 wordt nog niet op alle scholen naar behoren gebruikt. 

Lokale Educatieve Agenda 

Naast het strategisch beleid werkt ROOBOL samen met de gemeenten en de collega-schoolbesturen 

voor voortgezet onderwijs en primair onderwijs. Met deze partijen wordt regelmatig overleg gevoerd 

over lokaal educatief beleid. Het beleid wordt vertaald naar een Lokale Educatieve Agenda. Daarnaast 

participeert ROOBOL als partner in Kennislab Noordoost Friesland (Kennislabnof.frl). Dit is een 

samenwerkingsverband tussen primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, 

gemeenten en bedrijfsleven waarbij het onderwijs van de toekomst centraal staat. Kennislab NOF is een 

stichting. ROOBOL participeert in het project 'regionale procesbegeleiding leerlingdaling'. Het project 

wordt bekostigd door de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast Fryslân. In het project 

werken besturen van het primair onderwijs en de gemeenten samen aan de thema's ‘kindcentra’ en 

‘passend onderwijs’. 
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7. Identiteit  

 

ROOBOL staat voor openbaar onderwijs dat toegankelijk is voor alle kinderen ongeacht afkomst en 

achtergrond, waarbij respect voor verschillende culturen, verschillende geloofsvormen of 

levensbeschouwing en verschillen in mensen belangrijk zijn. Ieder mens is uniek en we willen 

investeren in het samenbrengen van deze verschillen en zien het als een kans om van elkaar te leren. 

Respect voor elkaar vinden wij de belangrijkste waarde en al ons handelen is respectvol met ruimte 

voor de ander. Het klimaat waarin dit plaatsvindt is veilig en biedt de mogelijkheid tot ontwikkeling. 

Laagdrempelig en toegankelijk, met een open cultuur waar ruimte is voor dialoog en 

medezeggenschap. Samen leren, onderzoeken en samen ontwikkelen leidt tot verbetering en 

vernieuwing van het onderwijs, zodat ROOBOL zich kan onderscheiden door goed kwalitatief algemeen 

toegankelijk onderwijs dat aansluit bij de maatschappij van de toekomst. 
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8. Materiële zaken en huisvesting 

 

In september 2016 is er door schoolbesturen, wethouders en ambtenaren een gezamenlijke agenda 

opgesteld om het vraagstuk van leerlingendaling in de regio aan te pakken. Er is door schoolbesturen 

en gemeenten een sterke wens geuit om toekomstbestendige, duurzame onderwijsvoorzieningen te 

realiseren; bij voorkeur in combinatie met een voorschool, opvang en/of andere maatschappelijke 

voorzieningen. De partners hebben gezamenlijk een projectplan opgesteld en hiervoor een subsidie 

aangevraagd uit de regeling procesbegeleiding leerlingendaling. ROOBOL is hierbij penvoerder. Het 

landelijke subsidieproject liep door tot juni 2018. De schoolbesturen en de gemeenten hebben 

besloten het project te verlengen tot en met 2020. 

 

In Kollum is de bouwopdracht gegeven voor de nieuwbouw van Kindcentrum Kollum. In het 

kindcentrum participeren de Koningin Julianaschool, de Professor Casimirschool, de peuteropvang en 

BSO van Tiko. Het geheel wordt gefinancierd door de gemeente Kollumerland. Er is een beheerstichting 

opgericht, die exploitatie en beheer voor haar rekening neemt. In deze stichting zijn beide 

schoolbesturen vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er nog een aantal 'neutrale' bestuursleden benoemd, 

die affiniteit hebben met Kollum, maar geen directe bestuursfunctie hebben binnen de schoolbesturen. 

De scholen verhuizen in de zomervakantie 2019 tijdelijk naar het oude gebouw van het 

Lauwerscollege. In de zomer van 2020 volgt de verhuizing naar het Kindcentrum Kollum. 

 

In het najaar van 2018 is de bouwopdracht verstrekt voor Campus Damwâld. Campus Damwâld bestaat 

uit nieuwbouw van twee basisscholen voor PCBO, de Dr. J. Botkeskoalle en een sporthal. De sporthal 

wordt een onderdeel van de campus.  

 

In Holwerd werken de scholen samen om te komen tot één nieuwe school bij de multifunctionele 

accommodatie (MFA). De gemeenteraad heeft ingestemd met nieuwbouw voor beide scholen mits deze 

fuseren. De fusie is inmiddels geformaliseerd en wordt op 1 augustus 2019 gerealiseerd. De nieuwe 

school behoort tot de ROOBOL-organisatie. ROOBOL is bezig om een formele samenwerkingsschool 

aan te vragen.   
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9. Financiën  

 

Algemene Ontwikkeling 

 

 

 

 

De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum per 1 oktober en geldt 

voor het daarop volgende schooljaar. Verder geldt dat vergoeding voor de leerlingen in de onderbouw 

hoger ligt dan die voor de leerlingen in de bovenbouw. 

 

 

 

De laatste jaren is de verwachte leerlingdaling (Bron DUO) hoger dan de realisatie. In 2018 is op bijna 

alle scholen van ROOBOL het aantal leerlingen gestegen. De drie scholen waarvan het leerlingaantal is 

gedaald hebben te maken gehad met tussentijdse verhuizingen.  

De verwachte stijging in 2019 heeft met name te maken met de geplande fusie tussen van de Tsjelke 

en de Ploos van Amstel Skoalle per 1-8-2019.  

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018

10DE I.B.S. t Pompeblêd 170 164 171

10LV De Wâldiik 81 88 94

10UW OBS Dr. Th. de Vriesskoalle 133 133 141

11BF OBS De Mienskip 205 207 212

11UM OBS Dr. J. Botkeschool 139 139 146

11ZI OBS It Holdersnest 167 165 152

12IS OBS De Balkwar 80 81 93

12NT Burgerschool 200 188 194

12RC OBS It Skriuwboerd 157 167 186

12VU Nynke van Hichtumschool 71 68 65

13BT De Tsjelke 77 77 74

13JP OBS It Twaspan 42 41 42

18IY OBS Professor Casimir 155 173 190

Totaal leerlingen op teldatum 1/10 1677 1691 1760

Leerlingaantal per school
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Vermogenspositie 

 

 

 

De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van de Stichting zijn o.a. solvabiliteit, 

liquiditeit, weerstandsvermogen en rentabiliteit. 

 

De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het totale 

vermogen. 30% of hoger wordt als goed aangemerkt. Met een solvabiliteitsratio van 73,1% is het eigen 

vermogen ruim voldoende om de organisatie in geval van opheffing in staat te stellen aan haar 

verplichtingen te voldoen.   

 

De liquiditeitsratio geeft de verhouding van de vlottende activa en het kort vreemd vermogen weer. De 

norm is dat deze waarde groter of gelijk aan 1 moet zijn. Met een liquiditeitsratio van 3,5 voldoet de 

current ratio aan de norm, en is ROOBOL in staat om aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen.  

 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de organisatie in staat is om onverwachte risico's 

met een financiële impact op te vangen. Dit wordt berekend door het eigen vermogen minus de vaste 

activa te delen door de totale baten. Een percentage tussen de 5 en 20 procent wordt gezien als 

voldoende buffer. 

 

Het weerstandsvermogen blijft boven de minimum norm door ROOBOL gesteld en ligt ruim boven de 

signaleringsgrens (5 %) van de Inspectie van het Onderwijs 

 

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het behaalde exploitatie resultaat ten opzichte van de 

totale baten. Een rentabiliteit van 0% tot 5% wordt als normaal beschouwd.  

 

Samenvatting vermogenspositie 

De Stichting heeft het kalenderjaar 2018 afgesloten met een positief resultaat. De kengetallen worden 

beïnvloed door het exploitatieresultaat. Gelet op bovenstaande kan gesteld worden dat de Stichting er 

financieel gezien gezond voor staat en voldoende in staat is om in de toekomst financiële tegenvallers 

op te vangen.  

 

Voorzieningen 

De post voorzieningen heeft betrekking op personele voorziening en op de voorziening preventief 

onderhoud. De personele voorziening betreft de voorziening jubileum. 

 

Voorziening jubileum: 

Dit betreft een voorziening voor de kosten van jubilea van het personeel in geval van 25-jarig of 40-

jarig dienstverband binnen het onderwijs. De voorziening wordt opgebouwd voor het personeel dat 

langer dan 5 jaar in dienst is. Daarnaast wordt rekening gehouden met de blijf kans, van het personeel 

wat langdurig in dienst is. De dotatie aan de voorziening bedraagt in 2018 € 29.074 en is € 4.389 

onttrokken. 

 

Voorziening onderhoud: 

De hoogte van de voorziening preventief onderhoud is gebaseerd op het geplande onderhoud aan de 

schoolgebouwen in de komende jaren. Op basis van de planning voor de komende 20 jaar, welke 

beoordeeld wordt tijdens de begrotingsgesprekken is er € 61.450 gedoteerd aan de voorziening voor 

binnenonderhoud en is er € 72.035 onttrokken. De dotatie voor de voorziening buiten onderhoud 

bedraagt € 99.000 en is er € 98.012 onttrokken. 

 
 

 

 

 

 

 

Kengetallen

Realisatie 

2016

Realisatie 

2017

Realisatie 

2018

Solvabiliteit 74,1% 72,1% 73,1%

Liquiditeit (Current ratio) 1,4 3,9 3,5                

Weerstandsvermogen 16,1% 22,6% 16,1%

Rentabiliteit -4,2% 4,4% 2,2%
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Exploitatieresultaat 

 

 

Het exploitatieresultaat 2018 bedraagt € 259.670  positief. Het positieve resultaat van 2018 ten 

opzichte van de begroting wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de normaanpassingen van het 

ministerie n.a.v. de CAO stijging, de gerealiseerde groeitelling, de hogere fusiemiddelen en de extra 

middelen voor werkdrukverlaging. 

 

Baten 

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is de Stichting in belangrijke mate, te weten ongeveer 98,5%, 

afhankelijk van de overheid (ministerie en gemeente). De opbrengsten bestaan grotendeels uit de 

Rijksbijdragen van het OCW (circa 98%). Bij inkomsten van de overheid speelt het aantal leerlingen een 

belangrijke rol. Doordat de inkomsten afhankelijk zijn van het aantal leerlingen en omdat de kosten op 

korte termijn voor een groot deel niet te beïnvloeden zijn, is het belangrijk de ontwikkeling van het 

aantal leerlingen in de gaten te houden. Hierdoor moeten tijdig noodzakelijke maatregelen genomen 

worden. 

 

 

 

De realisatie van de totale baten is 12,3 % hoger dan de begroting en ligt 7,2 % hoger ten opzichte van 

2017. 

 

De rijksbijdragen komen 12,2 % hoger uit dan de begroting en liggen 7,6 % hoger ten opzichte van 

2017. De hogere rijksbijdragen worden vooral veroorzaakt door normaanpassingen, niet begrote 

groeibekostiging personeel, niet begrote rijksvergoeding voor zij-instromers en niet begrote 

rijksvergoeding voor onderwijs aan asielzoekers en/of overige vreemdelingen.  

 

De normaanpassingen van het ministerie hebben betrekking op de verwerking van de kabinetsbijdrage 

voor de loonbijstelling, de verwerking van de oploop in het functiemixbudget en middelen voor de 

Exploitatieresultaat Realisatie 

2017

Realisatie 

2018

Begroting 

2018

Verschil met 

begroting

3. BATEN

3.1 Rijksbijdrage OCW 10.513.332 11.311.330  10.081.776  1.229.554        

3.2 Overige overheidsbedragen en subsidies 111.775 82.741          38.166          44.575              

3.5 Overige Baten 167.412 176.620        181.514        -4.894               

Totaal Baten 10.792.519 11.570.691 10.301.456 1.269.235

4. LASTEN

4.1 Personele Lasten 7.893.201 8.937.405     8.363.887    573.518            

4.2 Afschrijvingslasten 362.965 508.755        547.297        -38.542             

4.3 Huisvestingslasten 638.868 601.193        629.320        -28.127             

4.4 Overige Lasten 1.430.874 1.263.107     1.016.118    246.989            

Totale lasten 10.325.908 11.310.461 10.556.622 753.839

RESULTAAT 466.612 260.231 -255.165 515.396

5. Financiële  baten/lasten 8.630 -561               5.200            -5.761               

NETTO RESULTAAT 475.242 259.670 -249.965 509.635
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uitvoering van enkele onderwerpen uit het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Voor wat 

betreft dat laatste gaat het specifiek om de gereserveerde middelen voor de verbetering van de 

arbeidsvoorwaarden van het onderwijzend personeel, de extra middelen voor de kleine scholen 

toeslag, de extra middelen in verband met de werkdruk en de extra middelen voor het mogelijk maken 

van een bezoek aan het Rijksmuseum. Het bedrag per leerling voor personeel en arbeidsmarktbeleid is 

verhoogd met € 155,55 in verband met de afspraken over de werkdruk. Voor schooljaar 2018-2019 

gaat het om € 263.035 en € 109.598 heeft betrekking op kalenderjaar 2018.  

 

Daarnaast zijn de bedragen in het P&A-budget voor scholen tot 145 leerlingen aangepast in verband 

met het extra budget dat beschikbaar is voor de kleine scholen toeslag. Voor schooljaar 2018-2019 

gaat het om € 74.551 en € 31.063 heeft betrekking op kalenderjaar 2018.  

 

De gerealiseerde groeitelling was niet begroot en deze zijn toegekend in verband met de tussentijdse 

groei van het aantal leerlingen. De Rijksvergoedingen asielzoekers vallen hoger uit door het hogere 

aantal leerlingen. De ontvangen groeibekostiging ad. € 150.559 heeft voornamelijk betrekking op 

tussentijdse groei in de periode februari tot en met juni 2018. Voorzichtigheidshalve wordt een 

groeibekostiging niet begroot omdat de instroom gedurende het schooljaar een onzekere factor is. 

 

De verantwoording van de prestatiebox is terug te vinden in de bijlagen. 

 

De overige overheidsbijdragen zijn ruim twee maal zo hoog als begroot en 26% lager in vergelijking 

met voorgaand boekjaar. De hogere overige overheidsbijdragen bestaan uit een groot aantal kleinere 

subsidies. Dit betreft onder andere de subsidies Innovatie in de klas, English Classroom, Bouwen aan 

Ambitie, Muziek subsidies en Erasmus + programma. Hier staan ook hogere lasten tegenover. Ten 

opzichte van 2017 zijn de subsidieopbrengsten lager doordat in 2017 de subsidie Translanguaging is 

verantwoord.  

 

De overige baten liggen 2,7 % lager dan begroot, en 5,5% lager dan in 2017. De bate zijn lager doordat 

0.8 fte minder wordt gedetacheerd dan verwacht. Hier staan ook lagere kosten detachering tegenover. 

Ten opzichte van 2017 zijn de overige baten iets hoger doordat in 2018 uren voor het project 

digitaalhuis plus zijn doorbelast. 

 

Lasten 

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele lasten, te 

weten ongeveer 79%. Andere belangrijke kosten zijn de overige lasten met een aandeel van 11%. 

 

 

 

 

De realisatie van de totale lasten zijn 7,1% hoger dan begroot en is ongeveer 9,5% hoger dan in het 

kalenderjaar 2017.  

 

De personele lasten zijn per saldo 6,9% hoger dan begroot en 13,2% hoger dan in 2017. De personele 

lasten bestaan vooral uit salariskosten 91,1%). Hierbij is het aandeel van de salariskosten van 

Onderwijzend Personeel (incl. uitkeringen) het grootst, te weten 71%. Het aandeel van de salariskosten 

directie bedraagt ongeveer 12,9% en het aandeel van Onderwijsondersteunend personeel bedraagt 

ongeveer 7,2%. 

De ingezette formatie is hoger dan begroot. De gemiddelde personeelslast (GPL) is hoger door de 

loonmaatregelen zoals afgesproken in de nieuwe cao. Hier staan tegenover hogere baten vanuit het 



 25 

ministerie (reeds eerder toegelicht bij de baten). Daarnaast is er minder gebruik gemaakt van extern 

personeel.  

 

De hogere inzet eigen personeel heeft te maken met de inzet voor de werkdruk vermindering en een 

verschuiving tussen inzet eigen personeel en minder inhuur extern personeel. De stijging van de 

gemiddelde personeelslast wordt vooral veroorzaakt door de nieuwe CAO Primair Onderwijs per 1 

september 2018. Hierdoor zijn de lonen per 1 september met 2,5% verhoogd en daarnaast hebben de 

leraren per 1 september een hogere salarisschaal gekregen. Het verschilt overigens per leraar wat dit 

voor het salaris betekent. Verder hebben alle leraren in het primair onderwijs in oktober een eenmalige 

uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur) 

ontvangen en hebben alle medewerkers in het primair onderwijs (dus ook de leraren) een eenmalige 

uitkering van 750 euro (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur) ontvangen. Daarnaast wordt 

het verschil veroorzaakt door de premie-aanpassingen en personele mutaties. Hierdoor is de 

gemiddelde personeelslast ten opzichte van de begroting ongeveer met 4% gestegen.  

 

De kosten van de inhuur van personeel vallen lager uit, aangezien minder personeel is ingehuurd dan 

aanvankelijk was gepland.  

 

Bij de personele lasten wordt ook rekening gehouden met de voorziening jubilea. In 2018 is aan deze 

voorziening € 29.074 gedoteerd en is € 4.389 onttrokken. 

 

Dat de salariskosten inclusief de vervanging en de uitkeringen ten opzichte van kalenderjaar 2017 

hoger zijn uitgevallen wordt veroorzaakt door een hogere inzet van personeel en door de stijging van 

de gemiddelde personeelslast. Dat in 2018 meer personeel is ingezet wordt vooral veroorzaakt door de 

extra inzet in verband met de verlaging van de werkdruk en een stijging van het leerlingaantal. Hier 

staat extra bekostiging tegenover. De hogere gemiddelde personeelslast wordt vooral veroorzaakt 

door een hogere bruto(cao)loon in verband met de aanpassingen van de CAO PO per 1 september 2018 

en de eenmalige uitkeringen in oktober. Dat de kosten van inhuur in vergelijking met kalenderjaar 

2017 lager is uitgevallen, wordt veroorzaakt doordat minder personeel is ingehuurd. Dit komt met 

name doordat meerdere medewerkers uit de flexibele schil in vaste dienst zijn gekomen. Daarnaast 

zijn in 2018 twee directeuren in dienst gekomen, die in 2017 nog werden ingehuurd. 

 

De afschrijvingslasten zijn 7,0 % lager dan begroot en 40,2% hoger dan in kalenderjaar 2017. De ICT- 

investeringen zijn later uitgevoerd dan begroot. Ten opzichte van 2017 is in 2018 fors meer 

geïnvesteerd in ICT (met name tablets en touchscreens), waardoor de afschrijvingslasten zijn 

toegenomen. Daarnaast is in 2018 een aanvullende afschrijvingslast ad € 36.394 opgenomen in 

verband met een kortere afschrijvingsperiode inventaris van een aantal scholen die naar verwachting 

gaan verhuizen in 2019 en 2020.   

 

De huisvestingslasten zijn ten opzichte van 2017 met 5,9 % gedaald. Ten opzichte van de begroting 

liggen de kosten 4,5 % lager. Deze kosten bestaan vooral uit de dotatie aan de onderhoudsvoorziening 

(27%), energie en water (21%), huur (23%), schoonmaakkosten (20%), onderhoud (4%), en overige 

huisvestingslasten (5%).   

 

Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door de hogere kosten huur, energie en water 

en hogere kosten schoonmaak. De kosten energie en water zijn hoger dan begroot, doordat de 

zonnepanelen later zijn geplaatst dan gepland. De schoonmaakkosten zijn hoger doordat meer gebruik 

is gemaakt van de dienstverlening en door prijsstijgingen. De dotatie aan de voorziening onderhoud is 

in 2018 verlaagd op basis van de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplanning. 

 

Het verschil met kalenderjaar 2017 wordt vooral veroorzaakt doordat in 2017 een deel van de 

voorziening is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie van 2017.   
 

De overige Lasten hebben betrekking op kosten van administratie en beheer (40 %), overige lasten 

(35%), leermiddelen (23%) en inventaris en apparatuur (2%). Deze kosten zijn ten opzichte van 2017 

met 13,1 % gedaald. Ten opzichte van de begroting liggen deze kosten 22,3 % hoger. De hogere 

kosten hebben voornamelijk betrekking op ICT-leermiddelen. 

 

De kosten ten laste van de subsidies hebben vooral betrekking op de kosten van de subsidie Bouwen 

aan Ambitie en subsidies muziek. Hier staan ook hogere baten tegenover. De hogere kosten van 

Leermiddelen hebben betrekking op de kosten van verbruiksmiddelen en ICT leermiddelen, doordat 

een aantal kosten te laag zijn begroot. Deze kosten zijn ook ten opzichte van kalenderjaar 2017 

gestegen. Dit heeft onder andere te maken met prijsstijgingen en de toename van ICT in het onderwijs. 

 

Resultaat 

Het totale resultaat komt uit op € 259.670 positief. 
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Treasurybeleid 

Het treasurybeleid is in 2017 geactualiseerd en vastgesteld door de RvT. De GMR is geïnformeerd. Het 

treasurybeleid is conform het financieel beleidsplan van de Stichting uitgevoerd. Het beleid is conform 

het voorschrift beleggen en belenen van het ministerie. De uitgangspunten van het treasurybeleid zijn 

het niet mogen aangaan van risicovolle beleggingen en het creëren van voldoende functiescheiding bij 

het aangaan van grote transacties. 

 

De spaargelden waren uiteengezet op een depositorekening. De participaties welke belegd waren in 

het Onderwijsbureau Liquiditeitenfonds bij ASR zijn in 2017 verkocht. Het bestuur ging niet over tot 

herbelegging in verband met de zeer lage rendementen op beleggingen die toegestaan zijn binnen de 

kaders van het treasurystatuut. De vrijgekomen liquide middelen zijn daarom in 2017 op een 

bankrekening ondergebracht. In 2018 is onderzocht of de liquide middelen van ROOBOL te spreiden 

over verschillende banken en of de liquide middelen deels weggezet moesten worden op een 

spaarrekening. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de Raad van Toezicht het 

besluit genomen om de liquide middelen op de bestaande bankrekening te laten staan en niet te 

spreiden over meerdere banken.  
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10. Continuïteit en toekomstige ontwikkelingen 

 

Politiek 

ROOBOL is gesitueerd in drie gemeenten: Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en Achtkarspelen. 

Noardeast-Fryslân is een gemeente die op 1 januari 2019 is ontstaan uit de 

gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland en Nieuwkruisland. 

In eerste instantie was het de bedoeling dat in Noordoost-Friesland een nog grotere nieuwe gemeente 

zou ontstaan uit de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland. Vanaf 1 

januari 2017 zijn deze vier gemeenten ambtelijk gefuseerd. Dantumadiel doet echter niet mee met de 

bestuurlijke fusie en zal na de vorming van de nieuwe gemeente diensten gaan afnemen zonder dat ze 

zelf een ambtelijk apparaat heeft. 

In alle genoemde gemeenten zit een zelfstandige schoolbestuur voor PCBO. Externe factoren als krimp, 

concurrentiekracht van collega-besturen maken dat ROOBOL actief samenwerking blijft zoeken met 

deze besturen van de andere denominaties. De uitwerking daarvan verschilt per gemeente. ROOBOL 

heeft hiervoor in 2015 een projectsubsidie ‘procesbegeleiding leerlingendaling’ aangevraagd. De 

ROOBOL-gemeenten en alle primaire schoolbesturen voor PCBO participeren in de aanvraag. Het 

project is gestart in 2016. De collectieve ambitie is: Onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking 

tussen de verschillende schoolbesturen met als doel het behoud van een goed bereikbaar, kwalitatief 

hoogstaand en exploitabel aanbod primair onderwijs met respect voor de verschillende identiteiten. Er 

wordt gewerkt aan de volgende thema's: 

 Kansrijke plekken voor kindcentra 

 Passend onderwijs 

Personele bezetting 

 

 

De komende jaren hebben de scholen van ROOBOL te maken met krimp en daardoor een lichte 

teruggang in leerlingen. De toename van leerlingen in 2019 komt door de fusie van de Tsjelke met de 

Ploos van Amstel Skoalle per 1 augustus 2019. Vanaf 2020 wordt er een daling van het aantal 

leerlingen verwacht. Bij de verwachte leerlingaantallen vanaf 2019 is uitgegaan van de prognoses van 

de directeuren afgezet tegen de prognoses van CBS (in de periode 2016-2025 gemiddeld 12% daling in 

de ROOBOL gemeenten) 

 

Door de daling van het aantal leerlingen is er ook een daling te zien in de personele lasten. In de 

meerjarenbegroting is de formatie langjarig aangepast op de middelen die ingezet kunnen worden op 

basis van het aantal leerlingen.  

 

Momenteel is er een tekort aan beschikbare leerkrachten. De afgelopen jaren heeft ROOBOL een deel 

van de flexibele schil gebruikt om leerkrachten een vast contract aan te bieden. In de praktijk is 

gebleken dat een dermate grote schil niet noodzakelijk is. Ongeveer 5 fte onder onderwijzend 

personeel wordt aangehouden. Gedurende het schooljaar ontstaat er vaak ook vacatureruimte, welke 

sowieso via de payroll wordt ingevuld. O.b.v. de pensioenleeftijd stromen de komende 5 jaar nog 

ongeveer 7,6 fte uit in verschillende functiegroepen. Gedwongen ontslagen zijn de komende jaren naar 

verwachting niet nodig.  
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Financiële kengetallen 

 

 

 

Met uitzondering van de rentabiliteit zijn de financiële kengetallen de komende jaren boven de 

daarvoor gestelde grenzen. Het begrotingstekort in 2019 tot en met 2023 vertaalt zich in een 

rentabiliteit die lager is dan de grens (0%), die hiervoor gesteld is door het bestuur. Oorzaken zijn 

onder de meerjarenbegroting toegelicht. Met de begrote negatieve resultaten verkrijgt ROOBOL een 

weerstandvermogen wat dichter ligt bij de norm.  

 

Meerjarenbegroting 

 

De meerjarenbegroting van ROOBOL laat de komende jaren een negatief resultaat zien.  

De begrote opbrengsten zijn gebaseerd op de prognose van de ontwikkeling van het aantal leerlingen 

in de komende jaren. Verder zijn de loonkosten doorgerekend tot en met kalenderjaar 2023, waarbij 

ook rekening is gehouden met een aantal noodzakelijke taakstellingen (minder inzet van personeel) 

o.b.v. de verwachte krimp. De afschrijvingskosten zijn meegenomen, op basis van de door de scholen 

en bovenschools management geplande investeringen. De huisvestingslasten bewegen niet 

vanzelfsprekend mee met de leerlingenaantallen. 

 

ROOBOL wil anticiperen op het dalende aantal leerlingen door nadrukkelijk de samenwerking te zoeken 

met andere onderwijsbesturen met als doel het realiseren van samenwerkingsscholen, brede scholen 

en integrale kind centra in Noordoost Friesland.  In de voorgenomen huisvestingsprojecten wordt 

hierop al geanticipeerd, daar waar mogelijk wordt er samengebouwd met (keten) partners.  

 

In 2019 komt het resultaat uit op €248.064 negatief. ROOBOL heeft een weerstandsvermogen (eigen 

vermogen/ totale baten) dat in 2018 48,5 % bedraagt. Dit is hoger dan de benchmark van vergelijkbare 

schoolbesturen (DUO BO5; 11-20 scholen) en ver boven de signaleringsgrens van de inspectie voor 

onderwijs (<5%). Door de extra investeringen komt het weerstandsvermogen dichter bij het niveau 

zoals past bij een schoolbestuur van onze omvang. Dit is echter geen doel. 

ROOBOL wil de komende jaren de in 2014 ingezette transitie naar toekomstgericht onderwijs  

verder uitwerken. Dit betekent dat ROOBOL in de periode tot en met 2023 extra gaat investeren in de 

thema's van het strategisch beleid. De extra investeringen betreffen vooral inzet van personeel op  

projectbasis. Na 2023 moeten de reguliere inkomsten toereikend zijn voor kwalitatief goed 

toekomstgericht onderwijs. 

Kengetallen

Realisatie 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Solvabiliteit 73,1% 71,1% 71,6% 70,3% 70,8% 71,8%

Liquiditeit (Current ratio) 3,5                3,2                2,7                3,1                2,5                2,6                

Weerstandsvermogen 16,1% 12,9% 10,3% 13,6% 8,5% 10,6%

Rentabiliteit 2,2% -2,2% -3,0% -1,3% -1,6% -1,9%

Realisatie 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

3. BATEN

3.1 Rijksbijdrage OCW 11.311.330 11.347.471 11.377.496 11.316.790 11.311.489 11.232.533

3.2 Overige overheidsbedragen en subsidies 82.741 29.000 9.000 9.000 9.000 9.000

3.5 Overige Baten 176.620 167.289 176.400 179.001 180.427 181.903

Totaal Baten 11.570.691 11.543.760 11.562.896 11.504.791 11.500.916 11.423.436

4. LASTEN

4.1 Personele Lasten 8.937.405 9.612.391 9.680.299 9.526.273 9.497.559 9.489.663

4.2 Afschrijvingslasten 508.755 587.913 596.050 591.838 646.337 618.034

4.3 Huisvestingslasten 601.193 595.545 667.101 620.923 619.923 619.923

4.4 Overige Lasten 1.263.107 1.001.175 970.945 917.945 915.370 914.370

Totale lasten 11.310.461 11.797.024 11.914.395 11.656.979 11.679.189 11.641.990

RESULTAAT 260.231 -253.264 -351.499 -152.188 -178.273 -218.554

5. Financiële  baten/lasten -561 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200

NETTO RESULTAAT 259.670 -248.064 -346.299 -146.988 -173.073 -213.354
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Balans 

 

 

 

De resultaten van de meerjarenbegroting zijn in het eigen vermogen verwerkt. In de materiële vaste 

activa zijn de meerjareninvesteringen en de afschrijvingen voor de komende jaren verwerkt. Komend 

jaar staan met name investeringen in ICT en leermethoden gepland. 

 

ROOBOL is afhankelijk van de middelen die beschikbaar worden gesteld door OCW en kent geen private 

financieringsstromen. Incidenteel kennen de provincie of gemeenten subsidies toe. De beschikbare 

middelen vanuit OCW zijn afhankelijk van politieke besluiten en daardoor fluctueren de hoogten van de 

beschikbare middelen nogal. Voor wat betreft huisvesting is er een afhankelijkheid van de gemeente. 

Vanaf 2015 is het onderhoud van de gebouwen door gedecentraliseerd naar de schoolbesturen. 

Nieuwbouw blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente.  

 

ROOBOL heeft voldoende reserves opgebouwd om de komende jaren met vertrouwen tegemoet te 

treden. 

 

 

 

  

Balans Realisatie 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa 3.746.413    3.874.638    3.824.314    3.304.100    3.713.452    3.274.360    

Financiële vaste activa -                

Totale vaste activa 3.746.413   3.874.638   3.824.314   3.304.100   3.713.452   3.274.360   

Vorderingen 719.015 713.629 708.675 706.056 704.590 697.446

Liquide middelen 3.208.710 2.954.977 2.467.859 2.916.286 2.207.416 2.269.533

Totale vlottende activa 3.927.725   3.668.606   3.176.534   3.622.342   2.912.006   2.966.979   

TOTALE ACTIVA 7.674.138 7.543.244 7.000.848 6.926.442 6.625.458 6.241.339

Algemene reserve 5.147.960 4.899.896 4.553.598 4.406.609 4.233.536 4.020.182

Bestemmingsreserve publiek 460.496       460.496       460.496       460.496       460.496       460.496       

Eigen Vermogen 5.608.456   5.360.392   5.014.094   4.867.105   4.694.032   4.480.678   

Voorzieningen 928.434       1.022.716    806.601       908.052       778.328       612.095       

Langlopende schulden 3.580            -                -                -                -                -                

Kortlopende schulden 1.133.668 1.160.136 1.180.153 1.151.285 1.153.098 1.148.566

TOTAAL PASSIVA 7.674.138 7.543.244 7.000.848 6.926.442 6.625.458 6.241.339
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11. Risico’s, onzekerheden en acties  

 

 

Daling leerlingenaantallen 

Lichte afname leerlingen is opgenomen in de begroting. Waar nodig zijn per school taakstellingen 

opgenomen. Jaarlijks worden de laatste inzichten m.b.t. de verwachte ontwikkeling leerlingaantallen 

van de komende vijf jaar besproken en meegenomen bij het opstellen van het bestuursformatieplan. 

Een eventuele leerlingendaling kan tot een afname van 190 leerlingen in de komende vijf jaar (bovenop 

de reeds begrote afname leerlingen), opgevangen worden middels natuurlijk verloop (pensioen, 

verwacht vrijwillig vertrek, verwachte deeltijd ontslag i.v.m. ouderschap etc). Voor de middellange 

termijn is onduidelijk wat de leerlingprognoses zijn. Het is zaak deze jaarlijks zo goed mogelijk te 

monitoren m.b.v. verschillende prognoses. 

 

Lerarentekort 

Om voldoende bezetting in de scholen te borgen heeft ROOBOL de volgende beleidsafspraken 

gemaakt: 

 Bieden van ontwikkelmogelijkheden, ook voor tijdelijke leerkrachten. 

 Als werkgever voldoen aan de drie psychologische basisbehoeften: relatie, competentie en 

autonomie (talentontwikkeling, waarderende psychologie, afstemming missie en visie 

organisatie en collega's.) 

 Deelname zijinstroom traject. 

 Voldoende formatie in teams om kortdurende vervangingen op te lossen. 

 

Kosten uitkering bij ontslag 

Bij ontslagverlening bestaat het risico dat het participatiefonds de claim van het UWV niet overneemt en 

ROOBOL de aanvulling op de uitkeringen moet betalen. Om dit risico te minimaliseren zijn de volgende 

maatregelen genomen: 

 De procedures rond ontslag en aanstelling zijn verscherpt en we houden alle procedures 

nauwlettend in de gaten.  

 Opstellen procedure en protocol voor herbenoeming.  

 Jaarplanning is opgenomen in teams (office). 

 

Aandacht voor uitstroom in bepaalde functiegroepen, IB en directie  

Als actie gaat beleidsmedewerker P&O met scholen in gesprek om actief scholingswensen en ambities 

van medewerkers in beeld te krijgen. Dit om te voorkomen dat deze functiegroepen niet bezet gaan 

worden. Daarnaast is het van belang ook in de markt scherp te blijven en kijken waar mogelijkheden 

zijn om deze talenten aan ROOBOL te binden. 

 

Inzet personeel op tijdelijke middelen 

De inzet van medewerkers op verkregen subsidiegelden kan een risico zijn (zie 2.1). Dit kan ook 

wanneer een school de werkdrukmiddelen wisselend inzet per jaar, bijvoorbeeld het ene jaar extra 

uren voor een onderwijsassistent en het andere jaar weer ergens anders voor. Het projectmatig 

inzetten van personeel brengt risico’s met zich mee (aanvragen uitkering en opbouw rechten). De 

keuze voor inzet van personeel dient weloverwogen te gebeuren, dit in verband met het opbouwen van 

verplichtingen aan personeel. Daar waar de middelen op een gegeven moment ‘op’ zijn kunnen er nog 

wel personele verplichtingen doorlopen. 

 

Ziekteverzuim 

In 2017 is er een nieuwe arbodienst gecontracteerd. Het verzuim is de afgelopen periode behoorlijk 

gedaald. Ziekteverzuim blijft een niet te voorspellen variabele en het is van belang om met elkaar het 

welzijn van de medewerkers goed in de gaten te houden. Ziekteverzuim is voor de formatie, en dan 

met name de beschikbaarheid en inzetbaarheid van vervangers bij ziekte, een risico.  
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Beleid beheersing uitgaven inzake uitkering na ontslag 

ROOBOL heeft geen beleid voor de beheersing van uitkeringen na ontslag. Er geldt wel het vier-ogen-

principe bij het vaststellen van deze uitkeringen. De ontslagvergoedingen in 2018 zijn allen lager dan 

€10.000. 

 

Kleine scholen 

Er is afgesproken dat de gemiddelde groepsgrootte en de verhouding management per school is 

aangepast op de structurele inkomsten (gebaseerd op het aantal leerlingen). Extra inkomsten worden 

ingezet voor afspraken rondom fusies en strategisch beleid. De bekostiging vanuit het ministerie is 

gebaseerd op 23 leerlingen per groep. Dit betekent dat de gemiddelde groepsgrootte voor alle scholen 

op 23 leerlingen is gezet. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden is werken in drie groepen 

voor ROOBOL-scholen de ondergrens. It Twaspan had op de teldatum 42 leerlingen en de Nynke van 

Hichtum 65 leerlingen. Zij krijgen echter op basis van 69 leerlingen bekostigd. De overige ROOBOL-

scholen hebben meer dan 69 leerlingen op 1 oktober 2018. 

 

Huisvesting 

Oude schoolgebouwen leiden tot hoge kosten, met name de energielasten zijn hoger dan de daarvoor 

beschikbare vergoeding materiële instandhouding (MI). Een aantal oude schoolgebouwen worden de 

komende jaren vervangen door nieuwbouw. De twee scholen in Holwerd, worden gefuseerd tot één 

school per 1-8-2019. De fusieschool valt onder de ROOBOL-organisatie. De effecten van deze fusie zijn 

verwerkt in de meerjarenbegroting. Voor nieuwbouw van deze fusieschool bij het MFA in Holwerd ligt 

een aanvraag bij de gemeenteraad van Noardeast Fryslân. De fusieschool wordt voorlopig gehuisvest in 

twee gebouwen. Om het proces voor nieuwbouw niet te vertragen heeft ROOBOL een deel van de 

voorbereidingskosten voorgefinancierd. Bij een toekenning van de gemeenteraad krijgt ROOBOL deze 

kosten terug. 

   

Daarnaast zijn er nog vijf scholen waarbij de MI-vergoeding ontoereikend is. ROOBOL vindt dat dit niet 

ten koste mag gaan van personele inzet op de betreffende scholen. Dit in verband met 

onderwijskwaliteit. De betreffende scholen worden hiervoor gecompenseerd uit algemene middelen.  

Het bovenstaande is echter geen duurzame oplossing. Daarom is het van belang om samen met 

collega-besturen, gemeenten en ketenpartners kansen voor nieuwe huisvesting te onderzoeken. Vanuit 

het project leerlingendaling zijn hiervoor reeds initiatieven gaande. 

 

Beheer en inkoop 

Te hoge kosten voor materiële instandhouding gaan ten laste van het budget voor personeel dan wel 

de reserve. Op het gebied van beheer en inkoop is daarom een efficiencyslag gemaakt door:  

 Aanscherpen inkoopbeleid. Scherper inkopen en vraagbundeling (waar mogelijk centraal 

inkopen). 

 Inrichten beheerssysteem inkoop en abonnementen. 

Daarnaast is geconstateerd dat er bespaart kan worden door: 

 Invoeren van energiebeheersmaatregelen. 

 Sturing op besparingen als gevolg van digitalisering. 

Passend onderwijs: Voltijd Hoogbegaafdheidsonderwijs Burgerschool 

Het hoogbegaafdheidsonderwijs op de Burgerschool is een vorm van passend onderwijs. Het voltijd 

hoogbegaafdheidonderwijs is rendabel bij ongeveer 18 leerlingen per leerkracht. Op 1 oktober 2018 

was het aantal nog niet rendabel. De extra kosten worden aangevuld vanuit het budget passend 

onderwijs. Per jaar wordt het hoogbegaafdheidsonderwijs geëvalueerd en wordt op basis van het 

perspectief besloten of het wordt gecontinueerd.  
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12. Werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 

 

Werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 

De interne beheersing van risico’s en het controlesysteem van ROOBOL is vormgegeven in de planning 

& control-cyclus. Verantwoordelijkheden worden hierbij zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. 

Iedere school kent haar eigen begroting en is zelf verantwoordelijk voor de eigen begroting. Per 

kwartaal wordt van het onderwijsbureau een kwartaalrapportage van de gehele stichting ontvangen. De 

rapportage worden besproken met de controller van het onderwijsbureau. De kwartaalrapportage 

wordt gedeeld met de Raad van Toezicht en de GMR. 

 

Ook de scholen ontvangen per kwartaal een rapportage. De rapportage bestaat uit de realisatie tot en 

met het afgelopen kwartaal en een eindejaarsprognose. Op deze manier heeft de organisatie als totaal 

en de organisatieonderdelen afzonderlijk altijd een goed beeld van de actuele stand van zaken. Waar 

nodig kan op deze manier tijdig bij worden gestuurd. De kwartaalrapportage worden gedeeld met MR 

van de betreffende school.   

 

Inkopen vinden plaats conform het inkoopbeleid. Betalingen worden uitgevoerd door het 

onderwijsbureau, na goedkeuring van de facturen door de budgethouders. Binnen het onderwijsbureau 

is functiescheiding doorgevoerd in het betaalproces.  

 

Personeelsmutaties worden doorgevoerd in Onderwijsbureau Meppel Self Service (OSS). Hierop vindt 

een controle plaats door zowel het onderwijsbureau als door de afdeling P&O.  

 

Tot slot vindt er een verantwoording van de financiële en onderwijskundige ontwikkelingen en 

realisaties plaats in de jaarrekening en in het bestuursverslag. Deze worden o.a. gepresenteerd op de 

website van ROOBOL. 

 

Notitie governance  

In 2017 is de notitie governance van ROOBOL geactualiseerd en vastgesteld door de Raad van Toezicht. 

De GMR is over deze documenten geïnformeerd. In de notitie governance staan afspraken over 

informatieverstrekking tussen en aan verschillende stakeholders (ouders, inspectie, gemeenten, raad 

van toezicht, GMR, MR, schoolleider en bestuurder). De afspraken zijn geagendeerd in een jaarkalender 

die een onderdeel is van de notitie governance. De afspraken betreffen: 

 opbrengsten 

 onderwijskwaliteit 

 financiën 

 personeelsbeleid 

 ziekteverzuim 

 tevredenheid leerlingen, ouders en leerkrachten 

 veiligheid leerlingen en leerkrachten. 

Bij de verantwoording naar ouders op bovenstaande thema's wordt voor een belangrijk deel gebruik 

gemaakt van de jaarplannen en jaarverslagen opgesteld met behulp van 'mijnschoolplan.nl'. De 

directeuren zijn hiervoor verantwoordelijk. Het bovenstaande wordt door de bestuurder gemonitord en 

in de jaarlijkse voortgangsgesprekken met de directeuren besproken. 

 

Ieder jaar wordt het strategisch beleid en de vorderingen besproken met de gemeenteraden van de 

betreffende gemeenten. Het jaarverslag en de begroting worden jaarlijks besproken met de 

ambtenaren van deze gemeenten. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van ROOBOL.  
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BIJLAGE: PRESTATIEBOX PO  

 

De middelen uit de Prestatiebox Primair Onderwijs zijn bedoeld om de deskundigheid in de scholen 

naar een hoger niveau te krijgen. Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan het geld uit 

deze regeling besteed wordt. In 2018 zijn de middelen ingezet voor: 

o professionaliseren van de lerende netwerken;  

o cultuuronderwijs;  

o deskundigheid gekoppeld aan het strategisch beleid. 

Professionaliseren van de lerende netwerken 

Er zijn meerdere lerende netwerken:  

 Een netwerk voor en door de taalcoördinatoren. Hiervoor worden de betrokkenen van 

alle scholen zes keer een middag vrij geroosterd. 

 Een netwerk voor en door rekencoördinatoren. Iedere school is vertegenwoordigd in 

het netwerk en wordt drie middagen vrij geroosterd; 

 Een netwerk IB-ers komt zes keer per jaar bijeen. Op de agenda staat het 

handelingsgericht werken, het interpreteren van de trendanalyses, het ondersteunen 

van de leerkrachten, het delen van succesfactoren, leren van elkaar, etc.  

 Een netwerk van ICT-coördinatoren komt zes keer per jaar bij elkaar. Het netwerk is 

gericht op het vergroten van de mediawijsheid bij leerlingen en leerkrachten én het 

verbeteren van interne en externe communicatie. Door het netwerk wordt de 

deskundigheid vergroot door met en van elkaar te leren. 

 Het netwerk ‘Jonge Kind’ komt tweemaal per jaar bijeen.  

In alle bovenstaande netwerken zijn studiebijeenkomsten georganiseerd. 

 

Met de taal- en rekencoördinatoren zijn doelen gesteld en is er een plan van aanpak gemaakt. 

Monitoring van het plan van aanpak vindt plaats in de netwerken. Het eindresultaat is: vergroting van 

de kwaliteit en daardoor verhogen van tussen- en eindopbrengsten voor taal en rekenen op alle 

scholen.  

 

Cultuuronderwijs 

Cultuureducatie is op alle scholen een belangrijk doel. Vanuit de Prestatiebox is €15,00 per leerling 

toegekend aan de scholen voor cultuuractiviteiten. In 2018 zijn deze middelen grotendeels besteed 

aan muziek.  

 

Deskundigheid gekoppeld aan het strategisch beleid 

 De studietweedaagse met alle directeuren van ROOBOL stond in 2018 in het teken van de 

thema’s nieuw organiseren, heelheid, zelfsturende teams en evolutionair doel. Tevens is Spiral 

dynamics, waar ROOBOL voor het strategisch thema professionele cultuur al langer mee werkt, 

gekoppeld aan deze studietweedaagse.  

 De studiedag van ROOBOL met alle medewerkers stond in het teken van dagmenu naar lopend 

buffet. Jan Jutten nam de medewerkers mee in het thema ‘ontmoeten’ tijdens de centrale 

aftrap. Later op de ochtend volgden de medewerkers workshops met verschillende thema’s, 

waaronder ‘werking van de hersenen’, ‘mindmaps’ en ‘systeemdenken’.  

 Talentontwikkeling is ook één van de speerpunten van ROOBOL waar in geïnvesteerd wordt. 

Niet alleen aan cognitief talent door het opleiden van hoogbegaafdheidsspecialisten, maar ook 

talentgesprekken met leerkrachten. Deze talentgesprekken worden eerst individueel gevoerd 

en later volgt in teamverband een bijeenkomst waarin centraal staat hoe de talenten binnen de 

teams benut en ingezet kunnen worden.  

 In 2018 is geïnvesteerd in het concretiseren en reorganiseren van passend onderwijs. Er is 

ingezet op deskundigheid voor directeuren, interne begeleiders, de coördinatoren van de 

verschillende netwerken en de onderwijsassistenten.  

 Binnen ROOBOL wordt begeleiding geboden aan startende leerkrachten. De leerkrachten 

krijgen flitsbezoeken, één of meerdere klassenbezoeken en er worden in een nagesprek 

verbeter- en ontwikkelpunten besproken. Tevens worden er viermaal per jaar bijeenkomsten 

voor startende leerkrachten georganiseerd, waarin intervisie mogelijk is. Diverse onderwerpen, 

zoals gedrag, talentontwikkeling en communicatie, staan op de agenda.  



 34 

BIJLAGE: JAARREKENING 2018 
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Financiële kengetallen

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

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

waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

Kengetallen 2018 2017

Rentabiliteit 2,24% 4,40%

Exploitatieresultaat in een percentage van de totale baten.

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

instelling elkaar in evenwicht houden. 

Current ratio 3,46                3,93        

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

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

haar korte termijnverplichtingen te voldoen. Een waarde

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

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

Solvabiliteit 1 73,1% 72,1%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen

Solvabiliteit 2 85,2% 84,4%

Eigen vermogen plus voorzieningen / totale passiva

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

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

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

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

Bij solvabiliteit 2 wordt door het ministerie van OCW een signaleringswaarde

gehanteerd van 30%.

Weerstandsvermogen 16,1% 22,6%

(Eigen vermogen minus Materiele vaste activa) / Totale baten

Het weerstandsvermogen geeft de vrije vermogensbuffer aan

voor het opvangen van calamiteiten. Een percentage tussen de

5 en 20 procent wordt gezien als voldoende buffer.

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 1.691 1.677

Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging) 118,66             98,55      

Personeelskosten per FTE 75.319             80.097    
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A.1.1 Balans per 31 december 2018

(na verwerking resultaatbestemming)

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa 3.746.413        2.912.488           

Totaal vaste activa 3.746.413       2.912.488           

1.5 Vorderingen 719.015           638.420              

1.7 Liquide middelen 3.208.711        3.867.947           

Totaal vlottende activa 3.927.727       4.506.366           

Totaal activa 7.674.139      7.418.854         

31 december 2018 31 december 2017
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2. Passiva

2.1 Eigen vermogen 5.608.456        5.348.786           

2.2 Voorzieningen 928.435           913.347              

2.3 Langlopende schulden 3.580               10.326                

2.4 Kortlopende schulden 1.133.669        1.146.395           

Totaal passiva 7.674.139      7.418.854         

31 december 2018 31 december 2017
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2018

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3. Baten

3.1 Rijksbijdrage OCW 11.311.330     10.081.776        10.513.332     

3.2 Overige overheidsbijdragen 82.741           38.166              111.775          

3.5 Overige baten 176.620          181.514             167.412          

Totaal baten 11.570.691     10.301.456        10.792.519     

4. Lasten

4.1 Personeelslasten 8.937.405       8.363.887          7.893.201       

4.2 Afschrijvingen 508.755          547.297             362.965          

4.3 Huisvestingslasten 601.193          629.320             638.868          

4.4 Overige lasten 1.263.107       1.016.118          1.430.874       

Totaal lasten 11.310.460     10.556.622        10.325.908     

Saldo baten en lasten 260.231          255.165-             466.612          

5 Financiële baten en lasten 561-                5.200                8.630             

Netto resultaat 259.671         249.965-             475.242         
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A.1.3 Kasstroomoverzicht

2018 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat voor financiële baten en lasten 260.231        466.612        

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 508.755        366.444        

- Mutaties voorzieningen 15.088          83.514          

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 80.595-          12.673          

- Kortlopende schulden 12.727-          152.798-        

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties 690.752        776.445        

Ontvangen interest 56                0-                  

Betaalde interest 617-              616-              

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 690.191        775.828             

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 1.342.680-     551.861-        

(Des)investeringen financiële vaste activa -                  1.923.116     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.342.680-     1.371.255          

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie overige langlopende schulden 6.746-           6.746-           

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 6.746-           6.746-                 

Mutatie liquide middelen 659.235-        2.140.337          

Beginstand liquide middelen 3.867.947     1.727.609     

Mutatie liquide middelen 659.235-        2.140.337     

Eindstand liquide middelen 3.208.712     3.867.947          
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Toelichting behorende tot de jaarrekening:

Grondslagen

De activiteiten van Stichting ROOBOL bestaan uit het geven van primair onderwijs.

Algemeen

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

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

bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide 

uitzonderingen. 

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

waarde.

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

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

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

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

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

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

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

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

moment van ingebruikname van het materieel vast actief.

Op grond wordt niet afgeschreven.

De activeringsgrens is: € 500,-

Het systeem van afschrijvingen is als volgt:

Gebouwen, bestaande uit:

   -Gebouwen 3% en 5% van de aanschafwaarde

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:

   -Inventaris 5% en 10% van de aanschafwaarde

   -ICT 10% en 20% van de aanschafwaarde

   -Technische inventaris 5% van de aanschafwaarde

Overige vaste bedrijfsmiddelen, bestaande uit:

   -Onderwijsleerpakket 11% en 25% van de aanschafwaarde

Schattingswijziging

In 2019 zal OBS Professor Casimir intrek nemen in een tijdelijke huisvesting. In 2020 zullen de scholen OBS 

Professor Casimir, OBS Dr. J. Botkeschool en De Tsjelke intrek nemen in een nieuw te bouwen schoolgebouw. 

Voor de activa welke niet wordt meegenomen naar het nieuwe gebouw is daarom in 2018 de 

afschrijvingstermijn herzien. De resterende boekwaarde per 1-1-2018 wordt afgeschreven over de resterende 

levensduur van 19 maanden (OBS Professor Casimir) respectievelijk 31 maanden (OBS Dr. J. Botkeschool en 

De Tsjelke). In 2018 heeft dit geleid tot een aanvullende afschrijvingslast van € 36.394.
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Vorderingen

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

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

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

oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van vorderingen.

Liquide middelen

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

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

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

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

lasten.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve is gevormd middels een resultaatbestemming in 2010. De reserve is gevormd om 

mogelijke krimp in de toekomst op te kunnen vangen.

Voorzieningen

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

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

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

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

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

uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

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

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

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

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

verplichting betrouwbaar is te schatten. 

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

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

geactualiseerd. Jaarlijks wordt bekeken of de dotatie toereikend is. In de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

is een tijdelijke overgangsregeling opgenomen voor het toepassen van de methode van kostenegalisatie voor 

de voorziening groot onderhoud. Van deze tijdelijke overgangsregeling is gebruikt gemaakt bij het berekenen 

van de voorziening groot onderhoud.

Langlopende en kortlopende schulden

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

Langlopende/kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde.
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Pensioenen

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

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

een dekkingsgraad van 103,8% (Beleidsdekkingsgraad). De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens 

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

pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. De stichting heeft 

geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het 

effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een 

“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering” en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het 

einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten

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

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

baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

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

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

het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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A.1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Mutaties 2018

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 2017

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2017

Boekwaarde 

per 31 

december 

2017

Investeringen Desinves-

teringen

Afschrijvingen Afschrijvingen 

desinvesteringen

Aanschaf- 

waarde per 31 

december 

2018

Afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2018

Boekwaarde per 

31 december 

2018

1.2.1 Gebouwen en 

terreinen 798.724      297.585-      501.139     -                  -                  35.993-      -                   798.724     333.578-      465.146       

1.2.2 Inventaris en 

apparatuur 4.399.593   2.368.297-   2.031.296  1.239.287    -                  382.036-    -                   5.638.880  2.750.334-   2.888.547    

1.2.3 Overige vaste 

bedrijfs-

middelen 1.019.112   639.059-      380.053     103.393       0-                 90.725-      0                   1.122.504  729.784-      392.720       

Materiële 

vaste activa 6.217.429   3.304.941-   2.912.488  1.342.680    0-                 508.755-    0                   7.560.108  3.813.696-   3.746.413    

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

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

1.5.1 Debiteuren 65.042        35.206           

1.5.2 Vorderingen OCW 486.965       477.738         

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

en personeels- en arbeidsmarktbeleid.

1.5.6 Overige overheden 112.761       25.893           

1.5.7 Overige vorderingen 3.087          36.450           

     Overige overlopende activa 5.356          55.264          

     Vervangingsfonds 45.803        7.868            

1.5.8 Overlopende activa 51.160        63.132           

Totaal Vorderingen 719.015       638.419         

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 366             115               

1.7.2 Banken 3.207.987    3.865.866      

1.7.4 Overig 359             1.966            

3.208.711    3.867.947      

2.1 Eigen vermogen

Boekwaarde 

per 31 

december 

2017

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde 

per 31 

december 2018

2.1.1 Algemene reserve 4.888.290    259.670       -                 5.147.960      

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 460.496       -                 -                 460.496         

5.348.786    259.670       -                 5.608.456      

Toelichting Bestemmingsreserve publiek:

Boekwaarde 

per 31 

december 

2017

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Boekwaarde 

per 31 

december 2018

Personele reserve 460.496       -                 -                 460.496         

460.496       -                 -                 460.496         

De bestemmingsreserve is gevormd middels een resultaatbestemming in 2010. De reserve is gevormd om

mogelijke krimp in de toekomst op te kunnen vangen.

Mutaties 2018

Mutaties 2018

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017
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2.2 Voorzieningen

Mutaties 2018
Boekwaarde 

per 31 

december 

2017 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Boekwaarde 

per 31 

december 

2018

Kortlopende deel 

< 1 jaar

Langlopende 

deel > 1 jaar

2.2.1 Personeel 35.453        29.074         4.389-           -                 60.138        1.401            58.737         

Jubilea 35.453        29.074        4.389-          -                 60.138        1.401            58.737         

2.2.3 Overige 

voorzieningen

877.894       160.450       170.047-       -                 868.296       133.172         735.124       

Onderhoud 877.894      160.450       170.047-       -                 868.296      133.172        735.124       

913.347       189.524       174.436-       -                 928.434       134.573         793.861       

2.3 Langlopende schulden

Boekwaarde 

per 31 

december 

2017

Aangegane 

leningen Aflossingen

Aflossings-

verplichting

Boekwaarde 

per 31 

december 

2018

Looptijd > 1 

jaar

Looptijd > 5 

jaar

Rente 

% 

2.3.5 Overig 10.326        -                  6.746-           6.746-          3.580          3.580            -                  2,9   

10.326        -                  6.746-           6.746-          3.580          3.580            -                  

De aflossingsverplichting voor het komende jaar is onder de kortlopende schulden opgenomen.

De langlopende schuld bestaat uit een financiële lease- huurkoopovereenkomst voor Digiboards met een looptijd

van 5 jaar. De digiboards blijven het eigendom van de Lessor totdat alle verschuldigde betalingen zijn gedaan.

Stichting ROOBOL heeft wel de economische eigendom van de digiboards, maar niet de juridische eigendom.

2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 144.438       138.114         

2.4.7.1      Loonheffing 289.955      250.822        

2.4.7.3      Premies sociale verzekeringen 52.900        33.693          

2.4.7 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 342.855       284.515         

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 94.648        80.633           

2.4.9 Overige kortlopende schulden 35.912        50.692           

2.4.9 Aflossingsverplichting leningen 6.746          6.746            

2.4.10.4      Vooruitontvangen termijnen OCW niet geoormerkt 2.320          3.972            

2.4.10.5      Overlopende passiva m.b.t. vakantiegeld 259.848      202.592        

2.4.10.8      Overlopende passiva algemeen 206.627      337.480        

2.4.10.8      Overlopende passiva mbt subsidie overig 40.274        41.650          

2.4.10 Totaal overlopende passiva 509.069       585.694         

Totaal kortlopende schulden 1.133.669    1.146.395      

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

31 december 2018 31 december 2017

Mutaties 2018
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2.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

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

De stichting heeft een huurovereenkomst met de Kuiperweg 5 te Buitenpost voor een bedrag van

circa € 21.000,- per jaar. De overeenkomst heeft een looptijd tot 1 februari 2024.

Er is een energiecontract afgesloten met Eneco voor circa € 95.000 per jaar met een looptijd tot 1 januari 2021.

Daarnaast is er een energiecontract afgesloten met De Vrije Energie Producent voor circa € 37.000

met een looptijd tot 31 december 2020.

De Stichting heeft een schoonmaakovereenkomst met GOM Schoonhouden BV voor de periode januari 2015

tot maart 2020. De kosten bedragen jaarlijks circa € 95.500.

Gebeurtenissen na balansdatum

Stichting ROOBOL is voornemens om de basisscholen De Tsjelke van ROOBOL en Ploos van Amstel van Arlanta 

te laten fuseren per 1 augustus 2019.
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Model G, Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Totaalbedrag Ontvangen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) in 2018

Subsidie voor studieverlof 15.607-              15.607-       

(15.607)             (15.607)     

Door een registratiefout bij een ander schoolbestuur is er in 2017 ten onrechte studieverlof toegekend. Deze fout is in 2018 hersteld.

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag

Ontvangen 

t/m

Lasten 

t/m

Stand 

begin

Ontvangen

in

Lasten 

in
Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2017 2017 2018 2018 2018 31-12-18

Aflopend -                       -                -             -             -                -             -                     

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Bedrag Ontvangen 

t/m

Lasten 

t/m

Stand 

begin

Ontvangen

in

Lasten 

in

Stand

ultimo

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing (€) 2017 2017 2018 2018 2018 2018

Doorlopend -                       -                -             -             -                -             -                     

Geheel uitgevoerd 

en afgerond

Nog niet geheel 

afgerond

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking:

X
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 10.245.706      9.227.998     9.591.709       

3.1.2.2 Niet geoormerkte subsidies 651.404           449.288        532.292          

Totaal rijksbijdragen via OCW 10.897.110      9.677.285     10.124.001     

3.1.3 Rijksbijdragen via samenwerkingsverband 414.219           404.491        389.331          

Totaal rijksbijdragen 11.311.330      10.081.776   10.513.332     

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 9.425               19.666          49.533           

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 73.317             18.500          62.242           

82.741             38.166          111.775          

3.5 Overige baten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

3.5.1 Verhuur 8.689               9.850           8.690             

3.5.2 Detachering personeel 141.312           169.564        134.926          

3.5.5 Ouderbijdragen 4.302               -                  1.811             

3.5.6 Overig 22.317             2.100           21.984           

176.620           181.514        167.412          

4.1 Personele lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 5.911.286        5.476.527     4.951.315      

4.1.1.2 Sociale lasten 1.352.978        1.253.470     1.022.085      

4.1.1.3 Pensioenlasten 785.075          727.335       672.212         

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen 8.049.339        7.457.332     6.645.612       

4.1.2.1      Dotaties personele voorzieningen 29.074            15.000         10.792           

4.1.2.2      Personeel niet in loondienst 668.817          831.917       1.217.840      

4.1.2.3      Overig 232.558          312.720       225.625         

4.1.2.4      Scholing/opleiding 279.952          175.500       203.391         

4.1.2 Overige personele lasten 1.210.402        1.335.137     1.657.649       

4.1.3 Af: Uitkeringen 322.335-           428.582-        410.059-          

8.937.405        8.363.887     7.893.201       

Realisatie Realisatie

2018 2017

119 99Gemiddeld aantal FTE (exclusief vervanging)
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4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.2.2.1 Gebouwen 35.993             39.630          35.993           

4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 382.036           413.199        240.425          

4.2.2.4 Onderwijsleerpakket 90.725             94.468          86.546           

508.755           547.297        362.965          

4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.3.1 Huur 137.170           128.100        131.929          

4.3.3 Onderhoud 26.337             23.300          30.482           

4.3.4 Water en energie 124.947           114.340        137.903          

4.3.5 Schoonmaakkosten 123.023           106.010        119.818          

4.3.6 Heffingen 17.942             15.250          19.899           

4.3.7 Dotaties overige onderhoudsvoorzieningen 160.450           215.950        187.482          

4.3.8 Overige huisvestingslasten 11.324             26.370          11.355           

601.193           629.320        638.868          

4.4 Overige lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 506.679           537.635        576.016          

     4.4.2.1      Inventaris en apparatuur 21.823            11.600         32.121           

     4.4.2.2      Leermiddelen 286.498          191.550       229.285         

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 308.321           203.150        261.407          

4.4.4 Overig 448.108           275.333        593.451          

1.263.107        1.016.118     1.430.874       

Uitsplitsing

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 9.248               8.978             

Accountantslasten 9.248               8.978             

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

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

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

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

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

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

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

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

5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

5.1 Rentebaten 56                   200              0-                   

5.3 -                     5.000           9.247             

5.5 Rentelasten 617-                 -                  616-                

561-                 5.200           8.630             

Waardeveranderingen financiële vaste activa 

en effecten
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A.1.7 Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Naam

Juridische 

vorm Statutaire zetel

Code 

activiteit

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Stichting Gemeente Leeuwarden 4

Stichting Brede School de Westreen Stichting De Westereen, Gemeente Dantumadiel 4

Stichting Kindcentrum Kollum Stichting Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland 3

Stichting Campus Damwâld Stichting Buitenpost 4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

41492 Jaarrekening 2018 Pagina: 52



A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

1. BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

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

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

Naam W. Wouda

Functiegegevens Directeur-

Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling 2018 1/1-31/12

Omvang dienstverband in FTE 1

Dienstbetrekking j/n ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 100.344

Beloningen betaalbaar op termijn    14.994

Subtotaal      115.338

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                     133.000 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      0

Totaal bezoldiging      115.338

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling n.v.t.

Gegevens 2017

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

Omvang dienstverband 2017 in FTE 1

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 90.130

Beloningen betaalbaar op termijn 14.488

Subtotaal      104.618

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       129.000

Totaal bezoldiging 2017 104.618

Op grond van de WNT regelgeving is de klasseindeling C van toepassing. Bij deze klasseindeling geldt voor 2018 een bezoldigingsmaximum van € 133.000.

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

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

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

bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren die op Stichting ROOBOL van toepassing is. 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen in €)

Naam H.L.W. Dijkstra S.C. Westra-Bosch G.J. de Jong H.J.C.M Verbunt M.E. Weijer Y.J. de Vries-

Chang

W.J.M. van de 

Venn

Functiegegevens

Voorzitter RvT

Vice-Voorzitter 

RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Aanvang en einde functievervulling 2018 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-28/2 1/1-31/1 1/1-31/7 1/1-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 3.449 3.041 467 234 1.644 2.761 3.136

Beloningen betaalbaar op termijn    0 0 0 0 0 0

Subtotaal      3.449 3.041 467 234 1.644 2.761 3.136

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                      19.950                 13.300                   2.150                   1.130                   7.725                 13.300                 13.300 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag      
Totaal bezoldiging      3.449 3.041 467 234 1.644 2.761 3.136

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2017

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

Totale bezoldiging 2017 3.149 2.824 2.820 2.830 2.754 2.850

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum       16.682 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900

Dhr. Dijkstra vervult met ingang van 1 juni 2017 de rol van voorzitter.

2. UITKERINGEN WEGENS BEËINDIGING DIENSTVERBAND AAN TOPFUNCTIONARISSEN MET OF ZONDER DIENSTBETREKKING (bedragen in €)

Er zijn geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband voldaan aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking.

3. OVERIGE RAPPORTAGEVERPLICHTINGEN OP GROND VAN DE WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 
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Bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

259.670€        wordt toegevoegd aan de algemene reserve

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bovenschools management/College van bestuur:

- W. Wouda

Toezichthouder:

- H.L.W. Dijkstra

- S.C. Westra - Bosch

- Y.J. de Vries - Chang

- W.J.M. van de Venn

- T. Veenma
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 41492

Naam instelling Stichting ROOBOL

KvK-nummer 01104499

Statutaire zetel Gemeente Achtkarspelen

Adres Kuipersweg 5

Postadres Kuipersweg 5

Postcode 9285 SN

Plaats Buitenpost

Telefoon 0511-548390

E-mailadres info@roobol.frl

Website www.roobol.frl

Contactpersoon W. Wouda

Telefoon 0511-548390

E-mailadres w.wouda@roobol.frl

BRIN-nummers 10DE OBS 't Pompebled

10LV De Waldiik

10UW OBS Dr.Th. De Vriesskoalle

11BF OBS de Mienskip

11UM OBS Dr. J. Botkeschool

11ZI OBS it Holdersnest

12IS OBS de Balkwar

12NT Burgerschool

12RC It Skriuwboerd

12VU Nynke van Hichtumschool

13BT De Tsjelke

13JP OBS It Twaspan

18IY OBS Professor Casimir
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Overige gegevens

Controleverklaring
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