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Voor u ligt het bestuursverslag van 

Stichting Promes over het kalenderjaar 

2018. In dit verslag willen wij 

verantwoording afleggen aan in-/en 

externe partijen over het gevoerde 

beleid en inzage geven in de 

werkzaamheden die zijn verricht in het 

schooljaar 2017/2018 en 2018/2019. 

Daarnaast zoomen wij in op de 

toekomst, wat ons te wachten staat en 

welke stappen wij voornemens zijn te 

zetten.

De afgelopen jaren heeft Stichting 

Promes bezuinigingen doorgevoerd om 

de uitgaven en de inkomsten in balans 

te brengen. We kunnen constateren dat 

de inkomsten en uitgaven weer redelijk 

in balans zijn met betrekking tot de 

personele component. Gedwongen 

afscheid nemen van personeel in 

verband met boventalligheid is niet 

nodig geweest. Wel is er in 2018 om 

verschillende redenen afscheid 

genomen van personeel en zijn 

personeelsleden vervroegd 

uitgestroomd in het kader van 

“wenkend perspectief”. Gelet op de 

geprognosticeerde leerlingenaantallen, 

die nog steeds een lichte daling 

vertonen, is alertheid geboden en zal 

vroegtijdig geanticipeerd moeten 

worden. 

Voor het kalenderjaar 2018 werd een 

negatief exploitatieresultaat begroot 

van � 226.313,--. Het gerealiseerde 

resultaat betreft � 118.412, -- negatief. 

In dat opzicht kan gesteld worden dat 

het kalenderjaar financieel gezien beter 

is verlopen dan begroot.

De bevindingen van de accountant zijn 

uitvoerig besproken. 

Controledoelstellingen en risico’s zijn 

benoemd. Er zijn geen bijzondere 

constateringen gedaan of specifieke 

ontwikkelingen gesignaleerd die om 

aanvullende maatregelen vragen. 

Wij hopen u met dit verslag op 

hoofdlijnen een goed beeld te geven 

van de ontwikkelingen binnen Stichting 

Promes. 

Vastgesteld in de vergadering van de 

Raad van Toezicht d.d. 28 mei 2019.

Voorzitter College van Bestuur

Dhr. W. van Selling

Inleiding  



Statutaire naam  Stichting Promes

Rechtsvorm  Stichting

Vestigingsplaats  Meppel

Oprichtingsdatum  1 januari 2007

KvK-nummer  04083807

Bestuursnummer O.C. en W.  41629

Bezoekadres  Industrieweg 1b1,  7944 HT  Meppel

Correspondentieadres  Postbus 151, 7940 AD  Meppel

Telefoonnummer  0522-278120

Algemeen emailadres  info@stichtingpromes.nl

Internetadres  www.promes.nl

Stichting Promes is het bevoegd gezag van openbare scholen in de 

gemeenten Meppel en Staphorst. Het bevoegd gezag (werkgeversnummer 

41629) is statutair gevestigd aan de Industrieweg 1b-1, 7944 HT Meppel, 

telefonisch te bereiken onder telefoonnummer 0522-278120.

Onder dit bevoegd gezag vallen de volgende scholen:

Obs. De Tolter Meppel (13TT)

Obs. Oosterboerschool Meppel (12TP)

Obs. Sprinkels Meppel (13AA) 

Obs. De Woldstroom Meppel (13PS)

Obs. Commissaris Gaarlandt Nijeveen (04HW)

Obs. De Berkenhorst Staphorst (05ZH)

Obs. De Iekmulder IJhorst (08ER)

Speciale School voor basisonderwijs Reestoeverschool Meppel (19QE)

School voor ZML Mackayschool Meppel (19SK)

Het bevoegd gezag van Stichting Promes wordt gevormd door een College 

van Bestuur, bestaande uit een voorzitter van College van Bestuur. Het 

toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van 

zaken van de stichting is opgedragen aan een Raad van Toezicht bestaande 

uit vijf personen. Het College van Bestuur vergaderde in 2018 vijf keer met de 

Raad van Toezicht.  De voorzitter van het College van Bestuur heeft in 2018 

vijf keer vergaderd met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

Elk jaar wordt met de accountant zijn controlebevindingen en een door de 

accountant opgestelde managementletter besproken en eventueel omgezet 

in nadere voorstellen voor het bestuur om zaken aan te passen, dan wel te 

wijzigen in het beleid. 

Dhr. W. van Selling is aangesteld als voorzitter College van Bestuur (direc-

teur/bestuurder). W. van Selling is belast met het besturen van de stichting 

en heeft alle taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens de statuten 

aan anderen zijn toegekend. De structuur van Stichting Promes bestaat 

hiermee uit 3 helder afgebakende bestuursniveaus (College van Bestuur, 

Raad van Toezicht, schooldirecteur) met ieder een eigen beleidsruimte en de 

daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid en bevoegdheid om eigen 

beslissingen te nemen binnen afgesproken kaders. 
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Wij leren de kinderen kennis en vaardigheden 

die zij in de toekomst nodig hebben om als een 

volwaardige deelnemer van onze samenleving 

te kunnen functioneren. Wij geven onze leerlin-

gen mee dat zij verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf, 

de ander en de omgeving.

Deze opdracht vervullen we vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs:

- Iedereen is welkom; De openbare school staat open voor kinderen, ongeacht hun 

levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. 

- Iedereen is benoembaar; Benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen, 

ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele 

geaardheid. 

- Wederzijds respect; De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds 

respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en 

personeelsleden.

- Waarden en normen; De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende 

levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. 

- Van en voor de samenleving; De openbare school is va en voor de samenleving en betrekt 

leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en 

werkomstandigheden en stemt af met de externe betrokkenen en belanghebbenden. 

- Levensbeschouwing en godsdienst; De openbare school biedt de gelegenheid om levensbe-

schouwelijke vormings- of godsdienstonderwijs te volgen. 

Hiernaast hanteren we binnen de Stichting Promes de kern-

waarden: 

• Moreel besef; Binnen Stichting Promes heerst solidariteit, 

respect voor eenieder, loyaliteit, vertrouwen en een open 

communicatie.

• Positiviteit; We zijn trots op onze stichting, geven positieve 

energie, hanteren zelfreflectie, laten passie en plezier in 

werken zien.

We dragen binnen de Meppeler en Staphorster gemeen-

schap uit dat de kinderen binnen ons onderwijs zich als 

persoon kunnen ontwikkelen.

    1.1. Missie van
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De scholen van de stichting Promes verzorgen 

onderwijs dat nauw aansluit op de snel veranderende 

maatschappij. Dit betekent dat er veel dynamiek 

heerst in de scholen. Dynamiek die wordt veroorzaakt 

door een continue ontwikkeling van onderwijsaan-

bod, pedagogisch/didactische inzichten, nieuwe 

organisatievormen en een stevige verbinding met de 

wereld buiten de school.

 

In de turbulentie van het bovenstaande is het van 

belang om met elkaar in verbinding te blijven. Ten 

aanzien van het lerende kind betekent dit goede 

relaties in de pedagogische driehoek leerling – 

leerkracht – ouder. De leerkracht heeft hierbij o.a. de 

rol van relatiemanager. 

Op school- en stichtingsniveau krijgt de verbinding 

vorm door reflectie, delen van expertise en samenw-

erken. De samenwerking is niet alleen intern gericht, 

maar juist ook extern. De samenwerking met Stad en 

Esch zal de komende jaren intensiever worden, 

evenals de samenwerking met aanpalende maatsch-

appelijke organisaties. 

De verbinding tussen de voorschoolse en vroeg-

schoolse periode wordt verder ontwikkeld vanuit de 

gedachte 1 team, 1 organisatie, 1 pedagogisch 

concept. Dit betekent dat er op onze scholen in 

toenemende mate wordt samengewerkt in teams die 

bestaan uit leerkrachten, onderwijsassistenten en 

pedagogisch medewerkers. Hieronder kunnen we ook 

de voorschoolse-, tussenschoolse-  en naschoolse 

kinderopvang scharen. 

Door de invulling van de verbindingen stimuleren 

we de wederzijdse betrokkenheid en geven we 

het openbaar onderwijs in Meppel en Staphorst 

een krachtig imago. 
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Jaarverslag 2018 Raad van Toezicht Stichting Promes

Vooraf 

De Raad van Toezicht (RvT) verantwoordt zich o.a. via dit 

jaarverslag over de uitvoering van het toezicht in 2018. De RvT 

wil in verbinding zijn met haar stakeholders en waardeert het 

(geplande) contact met de GMR, het directeurenberaad en met de directeur-bestuurder (DB). Het 

sociale domein van Stichting Promes (Promes) levert veel informatie, gesprekken en een breed 

scala aan perspectieven op. 

Het geheel helpt bij het kunnen duiden van nut – noodzaak – urgentie – belang – contouren van 

“jezelf voortdurend opnieuw uitvinden door Promes waarbij het goede zoveel mogelijk behouden 

dient te worden en transitie leidt tot meer en betere ontwikkelingskansen voor kinderen om 

aardige – waardige – vaardige wereldburgers te worden, die over een aantal jaren een positie in en 

een bijdrage aan de omringende maatschappij kunnen leveren en hun eigen broek op kunnen 

houden.” Promes is, zeker op de basisschoolleeftijd, een belangrijk onderdeel van het sociale 

domein van het kind en zijn gezin: “It takes a village to raise a child”. De gemeenten Meppel en 

Staphorst kunnen erop rekenen dat Promes die rol met verve zal uitvoeren. 

Samenstelling Raad van Toezicht 

De RvT bestaat statutair uit tenminste vijf leden.

Wetgeving en branchecode 

Met de huidige governancestructuur beschikt Promes over een formele (organieke) scheiding 

tussen toezicht en bestuur en voldoet zij aan de eisen van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’. 

Tevens onderschrijft de stichting de ‘Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’ van de PO-raad. 

De bestuurders en toezichthouders zijn dan ook aanspreekbaar op de toepassing ervan. Om 

invulling te geven aan deze opdracht heeft de raad een toezichtskader met verdeling van de 

aandachtspunten over het verslagjaar opgesteld. 
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Naam Functie  Rooster aftreden
Jan Willem Homan Voorzitter 15 aug 2020* 
Karlijn van Scheijen Vicevoorzitter 15 aug 2021 
Kees Schiphouwer secretaris 15 aug 2021 
Yvonne Starre lid 15 aug 2022 
Peter Vereijken lid 15 aug 2022
* Jan Willem Homan heeft aangegeven per 1 januari 2020 te stoppen als voorzitter en lid van RvT. 



Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening 

van de bevoegdheden door de DB. Het toezicht bestaat tenminste uit:

  • het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan;

  • het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen door de DB;

  • het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige 

  bestemming en aanwending van de middelen van de scholen, die vallen onder het 

  Stichtingsbestuur, verkregen op grond van de Wet op het Primair Onderwijs.

Bij het uitoefenen van deze taak richt de RvT zich naar het belang van de Stichting, het 

belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang 

van de samenleving.

De Raad van Toezicht geeft de DB gevraagd en ongevraagd advies en functioneert als 

klankbord voor de DB.

 Wetgeving en branchecode 

Met de huidige governancestructuur beschikt Promes over een formele (organieke) scheiding 

tussen toezicht en bestuur en voldoet zij aan de eisen van de wet ‘Goed onderwijs, goed 

bestuur’. Tevens onderschrijft de stichting de 

‘Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’ 

van de PO-raad. De bestuurders en 

toezichthouders zijn dan ook aanspreekbaar 

op de toepassing ervan. Om invulling te 

geven aan deze opdracht heeft de raad 

een toezichtskader met verdeling van de 

aandachtspunten over het verslagjaar 

opgesteld.

 

Vergoeding leden RvT 

De leden van de RvT ontvangen voor 

hun werkzaamheden een vergoeding 

die aansluit bij het advies van de 

Nederlandse Vereniging voor 

Toezichthouders in 

Onderwijsinstellingen van 2018. 

Besloten is om te kiezen voor het 

laagste bedrag in de budgetcategorie 

van de stichting. De honorering is met 

inbegrip van de onkostenvergoeding, 



maar exclusief scholingskosten. De vergoedingen worden verantwoord in de jaarrekening. 

Overlegvormen 

De RvT kwam in 2018 vijfmaal bijeen in een regulier overleg met de DB. Er werd twee keer 

vergaderd zonder de DB. De raad was aanwezig bij de bespreking van de jaarcijfers met de 

accountant. Ook voerde de RvT overleg met de schooldirecteuren en twee keer conform het 

gestelde in het toezichtkader met de GMR. 

 • Werkveldoverleg: Tijdens dit type overleg worden actuele thema’s besproken met directies 

en overige betrokkenen. Vanuit het werkveld werd informatie verstrekt over de invulling van 

een thema, de ervaringen met eigen plannen hiervoor. 

 • Overleg met de GMR: In juni en december sprak een delegatie van de RvT met de GMR 

conform het besluit dit overleg twee keer per jaar te laten plaatsvinden. Inhoudelijk werd 

informatie verstrekt over het functioneren van de beide raden en het algemene beleid van 

Promes, waaronder de begroting. De GMR sprak daarbij zijn zorg uit over de voornemens tot 

personeelsreductie ten gevolge van de afname van het leerlingenaantal. Verder heeft de RvT 

kunnen constateren dat de GMR in een goede relatie met de DB constructief overleg voert. 

 • Voorzittersoverleg: In het voorzittersoverleg voor elke reguliere vergadering werd de 

agenda voor de verschillende contacten voorbereid en werd er gesproken over actuele 

ontwikkelingen. Dit overleg wordt gevoerd door de voorzitter van de RvT en de DB. 

 • Bilateraal overleg: de voorzitter van de RvT en de DB onderhouden ook periodiek bilateraal 

overleg om de actuele voortgang te bespreken.

 • Functioneringsgesprek: Met de DB en een lid en de voorzitter van de RvT wordt jaarlijks 

gesproken over het functioneren van de DB aan de hand van de eerder gestelde doelen. Dit 

gesprek wordt schriftelijk vastgelegd door de RvT en leidt tot een beoordeling. 

Toezichtsrol 

Jaarverslaggeving en begroting 

De RvT heeft in 2018 zijn goedkeuring gegeven aan het jaarverslag en de jaarrekening over 

2017 en heeft de goedkeuring van de begroting voor 2019 aangehouden voor nadere 

toelichting en bespreking en 

daarna alsnog goedgekeurd.

Strategisch beleid 

In de loop van het jaar werd het 

nieuwe strategische beleidsplan 

voor de periode 2018-2022 

besproken en vastgesteld.

 



Toezicht op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid

Binnen het toezicht op de financiële rechtmatigheid zijn de jaarrekening en het 

accountantsverslag in aanwezigheid van de door de RvT aangestelde accountant besproken. 

De financiële doelmatigheid is bij elk overleg tussen DB en RvT onderwerp van gesprek en de 

voortgang van de ontwikkeling op de doelen die in overleg tussen DB en RvT zijn vastgesteld 

wordt bijgehouden en gemonitord. Dit is onderdeel van de verslagen van de vergadering van de 

RvT met de DB. 

Verantwoordingscyclus

In de loop van het jaar volgt de RvT een toetsingskader met daarin een uitgewerkte 

verantwoordingscyclus die met de DB is overeengekomen. Door dit toetsingskader periodiek te 

bespreken, heeft de RvT inzicht in de trends bij diverse kengetallen, in de bedrijfsvoering en in de 

kwaliteit en doelmatigheid van de stichting. 

Verkenningen eventuele fusie of vergaande samenwerking 

De RvT heeft na onderzoek moeten constateren dat er vooralsnog geen draagvlak is voor nadere 

samenwerking dan wel fusie met de collega-schoolbesturen: stichting Bijeen uit Hoogeveen, 

stichting Talent uit Westerveld en stichting Wolderwijs uit de Wolden. 

 

Werkgeversrol 

De RvT hanteert een tweejaarlijkse cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken voor de 

directeur-bestuurder. De in 2017 gemaakte samenwerkingsafspraken werken in 2018 door in 

inhoudelijke beleidsdoelen. De RvT waardeert het functioneren van en de samenwerking met de 

DB.  

Adviesrol 

De RvT heeft naast zijn taken als toezichthouder en werkgever ook een klankbordfunctie voor de 

DB. De leden van de RvT worden hierbij met name ook geraadpleegd vanuit hun persoonlijke 

expertise.  

Deskundigheidsbevordering Raad van Toezicht 

De leden van de RvT werken aan hun kwaliteit van functioneren door 

 – het volgen van scholingen, lezingen, onderlinge thema-besprekingen,

 – het bijhouden van wet- en regelgeving & literatuur,

 – in gesprek te gaan met diverse interne en externe stakeholders.



De aansturing van de organisatie is in handen van de voorzitter 

College van Bestuur (werktijdfactor 0,9) dhr. W. van Selling. De 

voorzitter van College van Bestuur wordt daarbij ondersteund door 

een stafbureau bestaande uit:

- Stafmedewerker financiën & huisvesting (werktijdfactor 1,0)  

- Stafmedewerker Personeel en Organisatie (werktijdfactor 0,6) 

- Managementassistent (werktijdfactor 1,0)    

- Medewerker financiën (werktijdfactor 0.6)    

- Technische dienst van Stad en Esch voor 

onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en inventaris

Het stafbureau is gehuisvest aan de Industrieweg 1B-1, 7944 HT te 

Meppel.

Het stafbureau ondersteunt de coördinator SWV PO 2203 afdeling 

Meppel. Deze werkzaamheden worden op contractbasis verricht. Nog 

wel relevant om te vermelden is dat het secretariaat van Multi 

Functioneel Kind centrum Het Palet (waar Stichting Promes in 

participeert als bevoegd gezag van obsSprinkels) wordt uitgevoerd 

door de voorzitter van het College van Bestuur en de 

administratievoering MFK Het Palet door de stafmedewerker 

financiën & huisvesting van het stafbureau.  

Onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter College van Bestuur 

vallen zeven scholen voor primair basisonderwijs, 1 school voor 

speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs 

(voortgezet speciaal onderwijs). In het verslagjaar 2018 werden 7 

scholen aangestuurd door een schooldirecteur en 2 scholen door 1 

meerschoolse directeur.

De schooldirecteur is belast met de algehele leiding van de school en 

geeft direct leiding aan de medewerkers op school.  De 

schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor behaalde 

schoolresultaten en leggen daarover verantwoording af aan de 

voorzitter College van Bestuur. 

De voorzitter College van Bestuur heeft regelmatig periodiek 

managementoverleg met de individuele schooldirecteur. Daarnaast is 

er periodiek directieoverleg onder voorzitterschap van de voorzitter 

College van Bestuur.

    1.4. Stafbureau    1.4. Stafbureau
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De financiële -/ en personele administratie werd deels uitgevoerd door het administratiekan-

toor Onderwijs Bureau Meppel.  De begroting wordt na goedkeuring van de Raad van 

Toezicht door de voorzitter College van Bestuur vastgesteld. De voorzitter College van Bestuur 

stelt een jaarrekening en jaarverslag vast en legt deze ter goedkeuring voor aan 

de Raad van Toezicht. De controllerfunctie is een ondersteunende 

functie ten behoeve van de voorzitter College van Bestuur en is in 

handen van de stafmedewerker financiën en huisvesting. 

De stichting werkt in principe met een sluitende begroting waarbij 

extra inzet van middelen zijn gedekt vanuit de algemene en/of 

bestemmingsreserve(s). Bij de presentatie van een begroting 

wordt een eventueel begrotingstekort zichtbaar gemaakt, met 

daarbij direct de financiële dekking waarmee het tekort wordt gedekt. De 

budgetverantwoordelijkheid voor de voorzitter College van Bestuur en de schooldirec-

teuren is in een beleidsdocument vastgelegd. 

Op schoolniveau wordt zoveel mogelijk uitgegaan van budgettaire neutraliteit met betrekking 

tot de uitgaven, waarvoor de verantwoordelijkheid ligt bij de schooldirecteur. Ad-hoc 

bespreekt de stafmedewerker financiën het schoolbudget met de schooldirecteuren en zoomt 

de voorzitter College van Bestuur in zijn periodiek managementoverleg met de schooldirec-

teur nader in op specifieke onderdelen.

Scholen kunnen zelf hun inkomsten en uitgaven monitoren via Tobias een digitaal manage-

ment infosysteem van Onderwijs Bureau Meppel. 

De scholen werken met actuele meerjareninvesteringsplannen. Daarmee bestaat er een 

getrouw beeld van de feitelijke boekwaarden en de aanwezige afschrijvingslasten. 

Centrale inkoop kan vooral voor financiële voordelen 

zorgen. Ook uitwisselbaarheid van materiaal tussen scholen 

is een positief element. Op het gebied van schoonmaak, 

kopieerapparatuur, ICT-middelen, leermiddelen, energie en 

meubilair wordt gebruik gemaakt van 

collectieve contracten. 

De controle over de boekhouding en 

financiële gegevens wordt uitgevoerd 

door het accountantskantoor Afier 

accountants.

1.6. Financieel beleid1.6. Financieel beleid



3. Personeelsbeleid  3. Personeelsbeleid  
Het personeelsbeleid van Stichting Promes richt zich op de invulling van goed 

werkgeversschap, waarbij professionele ontwikkeling en welbevinden van medewerkers 

zoveel mogelijk ondersteund wordt. De CAO Primair Onderwijs is daarbij leidend. 

Stichting Promes heeft te maken met een daling van het aantal leerlingen. Door gebruik te 

maken van natuurlijk verloop zijn gedwongen ontslagen voorkomen. Boven formatieve 

formatie zal worden ingezet in de vervangingspool. De vervangingspool is bedoeld om 

vervangingssituaties (ziekte, ouderschapsverloven, andere vormen van verlof) intern op te 

vangen door eigen personeel die in de vervangingspool zijn geplaatst. Boventalligheid in 

de categorie Onderwijs Ondersteunend Personeel zal zoveel mogelijk via natuurlijk verloop 

worden opgelost. Vacatures die gedurende het schooljaar ontstaan worden tijdelijk 

opgevuld. 

In het kader van afvloeiing en de plaatsing van medewerkers in het RDDF is destijds in 2010 

het mobiliteitsbeleid opgesteld. Samen met bestuur, GMR en vakbonden is gesproken over 

maatregelen die de mobiliteit op gang kunnen brengen. 

 

Nu RDDF-plaatsing niet meer aan de orde is en er eerder krapte op de arbeidsmarkt is 

ontstaan, is stimulering van externe mobiliteit niet langer nodig als middel voor natuurlijk 

verloop. Het tegenovergestelde is juist aan de hand, een zoektocht om personeel te vinden 

en te binden. Door de gewijzigde omstandigheden op de arbeidsmarkt is per augustus 

2018 het mobiliteitsbeleid buiten werking gesteld. 

In 2018 was er nog een laatste ronde van “wenkend perspectief” en kregen 

personeelsleden van 60 jaar en ouder de mogelijkheid om met een externe deskundige te 

kijken naar de mogelijkheden om vervroegd met pensioen te gaan. Twee personeelsleden 

hebben in 2018 nog gebruik gemaakt van die mogelijkheid. 

Stichting Promes maakt gebruik van een eigen invalpool. In het schooljaar 2017-2018 is 

gemiddeld 2,3 fte en in 2018-2019  3,5 fte  ingezet in de eigen VF-pool.  Per 1 augustus 

2016 is in dit kader tevens de samenwerking met diverse openbare schoolbesturen in 

Drenthe gestart, TOP Drenthe. Er wordt gezamenlijk beleid gemaakt als het gaat om 

vervangingen en er wordt samengewerkt in een vervangingssysteem, de 

“VervangingsManager” geheten. Op die manier is het mogelijk breder dan alleen bij het 

eigen bestuur invalkrachten te zoeken. Invallers zelf hebben daardoor een grotere kans op 

werk, doordat ze voor meerdere besturen inzetbaar zijn. TOP Drenthe is opgedeeld in drie 

kamers, waarbij Stichting Promes deel uitmaakt van de kamer Zuid-West Drenthe, samen 

met Stichting Wolderwijs en Stichting Talent Westerveld.  Invulling van 

vervangingswerkzaamheden wordt voor deze kamer centraal geregeld vanuit de 

stafbureaus van Stichting Promes en Stichting Wolderwijs. Voor de intake, de begeleiding 

en beoordeling van invalkrachten is alleen voor Stichting Promes voor 1 dag per week een 

poolmanager aangesteld. Op termijn wordt gestreefd naar een formeel RTC, een Regionaal 

Transfer Centrum waarin niet alleen de vervangingen regionaal worden geregeld, maar 

ook onderlinge mobiliteit op gang komt. 

Arbobeleid is een permanent aandachtspunt binnen de stichting. Promes is aangesloten 

bij Zorg van de Zaak op zowel het terrein van de arbozorg als het bedrijfsmaatschappelijk 

werk. 



Er wordt gewerkt met een programma taakbeleid van Cupella. In dat programma, dat voldoet aan de Onderwijs 

CAO,  worden de les - / en niet-lesgebonden uren verwerkt en krijgt men een compleet overzicht van de jaartaak 

van de desbetreffende leerkracht.

3.1.1. Ziekteverzuim 

Er is t.o.v. 2017 een afnemend ziekteverzuim zichtbaar Hieronder de totalen over het jaar kalender 2018 

uit de verzuimregistratie:

In de grafieken de verzuimpercentage van het kalenderjaar 2017  t.o.v. 2018

Het verzuimpercentage van de stichting is gedaald van 6,93 % in 2017 naar 6,45% in 2018 (bron:RAET 

YouForce). Uit het rapport van augustus 2018 van het Vervangingsfonds over de verzuimcijfers in 2017 

blijkt dat het landelijke verzuimpercentage 6,0 % was en de ziekmeldingsfrequentie 1,0. Stichting 

Promes scoort in 2018 iets hoger dan de landelijke cijfers van een jaar daarvoor. De verzuimfrequentie is 

in 2018  0,94 dat wil zeggen dat medewerkers zich gemiddeld minder dan 1 keer per jaar ziekmelden. 

Hoewel dit iets hoger is dan het jaar daarvoor, wordt dit algemeen beschouwd als een gezond cijfer en is 

het ook lager dan het landelijke cijfer van 2017.

Uit het verzuimcijfer kan de conclusie worden getrokken dat er – gezien de iets hogere 

meldingsfrequentie – iets vaker maar wel korter wordt verzuimd dan in 2017. Een griepgolf in februari 

2018 is hier mede de oorzaak van.

Er is een iets kleiner aantal langdurig verzuimgevallen dan vorig jaar, waarbij dit in de meeste gevallen 

niet arbeidsgerelateerd verzuim is.



Hoewel de oorzaak in dat geval door de werkgever niet te beïnvloeden is, kan de duur van de 

re-integratie wel beïnvloed worden als er sprake is van arbeidsmogelijkheden. Zoveel mogelijk en in 

afstemming met de bedrijfsarts wordt een activerend re-integratiebeleid gevoerd. Voor dit 

langdurige verzuim geldt dat regelmatig in SMT’s (Sociaal Medisch Team) en in onderling contact 

tussen schooldirecteur en bedrijfsarts wordt besproken op welke wijze de re-integratie vorm krijgt. 

Ook in 2018 zijn in de inhoudelijke SMT’s met de directeuren medewerkers preventief besproken en 

zijn er in voorkomende gevallen maatregelen getroffen om verzuim te voorkomen. Er is regelmatig 

overleg tussen directeuren en beleidsmedewerker P&O over de aanpak van het verzuim.

 

Om daling van het verzuim te realiseren is in samenwerking met het Vervangingsfonds in mei 2016 

het zogenaamde Plan V opgestart. Een werkgroep, bestaande uit een schooldirecteur, een GMR-lid 

uit de personeelsgeleding en de beleidsmedewerker P&O, heeft onder begeleiding van een adviseur 

van het Vervangingsfonds gezocht naar mogelijkheden om het verzuim verder te verminderen. Voor 

Stichting Promes is ervoor gekozen om de nadruk te leggen op preventie van verzuim. Na de eerste 

stappen in 2016, is in 2017 en 2018 ingezoomd op gesprekken met medewerkers, bijvoorbeeld over 

werkdruk. Directeuren zijn zich gaan scholen in het voeren van zogenaamde waarderende 

gesprekken, geïntroduceerd door Aart Brezet (Drives@school).  

Doelstelling van het Vervangingsfonds voor Plan V is om besturen te helpen hun verzuimcijfer te 

laten dalen, zodat zij zijn voorbereid op de opheffing van het Vervangingsfonds op termijn en 

besturen vanaf dat moment hun eigen vervangingen moeten bekostigen. Een laag verzuim betekent 

dan een forse besparing op de vervangingskosten. Hoewel in 2018 slechts een lichte daling in het 

verzuim is geweest, is er wél voor gekozen om eigen risicodrager te worden per 1 januari 2019, 

gezien de te verwachten verdere daling van het verzuim, de besparing op administratieve lasten en 

de mogelijkheid van het voeren van eigen verzuim- en vervangingsbeleid.

Sinds 1 januari 2017 is Stichting Promes “eigen risicodrager “geworden voor de uitvoering van de 

WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Met een externe partij is er een overeenkomst 

afgesloten die Stichting Promes ondersteunt bij het casemanagement in het kader van de Wet 

Poortwachter en de instroom in de WGA. Ter afdekking van het risico een WGA-uitkering te moeten 

betalen is een verzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden. Werknemers die na 2 jaar verzuim 

volledig en duurzaam arbeidsongeschikt worden verklaard, ontvangen een IVA-uitkering 

(Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Deze uitkering wordt door het UWV 

uitgevoerd en betaald en komt niet voor rekening van de werkgever.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Het bedrijfsmaatschappelijk werk wordt uitgevoerd door GIMD die participeert in het Sociaal Medisch 

Team.



3.1.2. Personele bezetting 

De gewogen gemiddelde leeftijden (GGL) zijn berekend op basis van peildatum 1 oktober 2018

en afgezet tegen de door het ministerie van O.C. en W. geraamde landelijke GGL’s.

 Basisscholen   Landelijke GGL  39,62        Stichting Promes GGL     43,09

 Speciale Basisscholen  Landelijke GGL  40,94        Stichting Promes GGL     44,81

 (V)SO scholen   Landelijke GGL  41,45        Stichting Promes GGL     42,97

Conclusie:

Ten opzichte van de geraamde landelijke GGL ligt de GGL van Stichting Promes voor de basisscholen 

3,47 hoger (in 2017 -  2,87,  2016 -  2,42,  2015 -  4,75 en in 2014 - 4,28 hoger).  De GGL bij Stichting 

Promes lag de laatste jaren al hoger dan de landelijke GGL en het verschil is in 2018 gestegen. 

Voor de speciale basisschool van Stichting Promes ligt de GGL 3,87 hoger (in 2017 – 3,92 , 2016 - 3,88,  

2015 - 2,92 en in 2014 -  0,85  hoger) dan de landelijk geraamde GGL.  

Voor de (V)SO-school van Stichting Promes ligt de GGL 1,52 hoger (in 2017 – 1,60, 2016 -  0.82, in 2015 

0,91 en in  2014 - 1,24 39 hoger) dan de landelijk geraamde GGL. 

Een hogere GGL dan de landelijke GGL betekent dat Stichting Promes relatief ouder personeel heeft 

hetgeen effect heeft op de bekostiging.  Ouder personeel heeft normaliter een hogere salarislast (ruim 

75% van het Promes-personeel is op het maximumsalaris ingeschaald), maar door de hogere GGL 

worden de hogere salarislasten deels weer gecompenseerd door een hogere rijksvergoeding (de GGL 

maakt onderdeel uit van de berekening van de rijksvergoeding), desondanks heeft stichting Promes per 

saldo wel een hogere personele last dan het landelijke gemiddelde.

Functiemix

In 2018 zijn er drie medewerkers voorgedragen voor een LB-functie, gebaseerd op hun uitgebreide 

kennis en ervaring en hun toegevoegde waarde voor het beleid binnen het onderwijs van de scholen 

van Promes. In de laatste cao, die in september 2018 in werking trad (deels met terugwerkende kracht) is 

de functiemix niet meer opgenomen. Er zijn nieuwe functiebeschrijvingen gemaakt met nieuwe 

salarisschalen, die meer recht doen aan de actuele situatie. Leraren in de LA-schaal zijn geplaatst in 

schaal L10, leraren LB zijn naar schaal L11 gegaan en leraren LC naar schaal L12. Er zijn – in tegenstelling 

tot in de functiemix, waarbij gestreefd werd naar 40% LB-leraren – geen percentages meer vastgesteld 

waaraan schoolbesturen moeten voldoen. Besturen kunnen hier eigen beleid in voeren.



3.1.3. Formatie en Personeel

Het personeelsbestand op 31 december 2018 was als volgt verdeeld over de locaties:

De komende jaren dient er rekening te worden gehouden met uitstroom van personeel op basis van de 

pensioengerechtigde leeftijd en personeel dat te kennen heeft gegeven eerder te willen stoppen met 

werken dan de pensioengerechtigde leeftijd. De uitstroom is als volgt:

Binnen Stichting Promes is er vergelijkbaar met de landelijke trend sprake van een onevenwichtigheid in 

het personeelsbestand tussen mannen en vrouwen. Benoemingsverplichtingen, gerelateerd aan de 

CAO, maken het moeilijk om de verhouding te beïnvloeden. Daarnaast is sprake van een beperkte 

instroom van mannen op de PABO, onder andere doordat het beroep van leerkracht de laatste decennia 

vooral door vrouwen is ingevuld. Ook dat is moeilijk beïnvloedbaar vanuit de stichting. 

Formatie uit de arrangementen Passend Onderwijs  wordt toebedeeld als tijdelijke formatie. Dezelfde 

handelswijze is ook van toepassing op eventueel extra inzet van personeel op middelen vanuit het SWV 

Passend Onderwijs. 

Er is geen voorziening opgenomen voor de Duurzame Inzetbaarheid. Sinds de regeling voor duurzame 

inzetbaarheid in de cao is opgenomen (2014-2015) is er door medewerkers geen beroep gedaan op de 

spaarvariant, waardoor de noodzaak voor de voorziening op dit moment niet aanwezig is.

.



4. Toegankelijkheid 
  en toelatingsbeleid
4. Toegankelijkheid
  en toelatingsbeleid

De toegankelijkheid voor kinderen van alle gezindten 

behoort tot de wezenskenmerken van het Openbaar 

Onderwijs. Gelijkwaardigheid is daarbij ons uitgangspunt. 

De leerlingen worden voorbereid op het leven in een open 

en veelvormige samenleving. In ons onderwijs leren de 

kinderen die verschillen in achtergrond en/of overtuiging 

van mensen zien, te begrijpen en te respecteren.

In het kader van Passend Onderwijs behoort het tot de 

doelstellingen van de scholen om zoveel mogelijk te 

voorkomen dat leerlingen worden doorverwezen naar het speciaal (basis) onderwijs (SBO) en Speciaal 

Onderwijs (SO). In 2017 was het doorverwijzingspercentage van de Promes-scholen naar de SBO-school 

2,4 % (in 2016  was dat nog 2,9% en in 2015 3,34%) afgezet tegen het doorverwijzingspercentage van het 

gehele Samenwerkingsverband 2,47% en het landelijke verwijzingspercentage 2,34% ligt dat op 

nagenoeg gelijk niveau.

Op dit moment ligt het doorverwijzingspercentage van de scholen van het samenwerkingsverband naar 

het SBO onder de 2%, namelijk 1,92. Onder de 2% betekent dat het volledige percentage van 

overheidswege bekostigd wordt. Het lage percentage betekent dat steeds meer basisscholen in staat zijn 

om leerlingen met cognitieve problematiek of gedragsproblemen binnen hun muren op te vangen.

Het percentage is van dien aard dat er niet langer per schoolbestuur afzonderlijk uitgerekend wordt, de 

geringe percentages per schoolbestuur geven namelijk geen enkele aanleiding meer dat te monitoren. 

Dat is echter geen garantie voor de toekomst; bij negatieve verandering kan er teruggegrepen worden 

naar de verwijzingen per school of per bestuur.

SBO (speciaal basisonderwijs) De Reestoeverschool heeft sinds begin 2012 een speciale afdeling, 

genaamd “Wijszo”; de koppeling van onderwijs aan Jeugdzorg. WijsZo is een onderwijs-zorgcentrum met 

twee groepen: KANS en STER. KANS staat voor Kinderen Allemaal Naar  School en STER staat voor Samen 

Trainen en Ervaren.  In de KANS-groep kunnen leerlingen tussen 4 en 12 jaar die het even moeilijk hebben 

op hun eigen school, binnen enkele dagen vanuit het basisonderwijs worden geplaatst. Deze leerlingen 

blijven ingeschreven op de school van herkomst. Het doel bij de KANS-groep is deze kinderen, na 

intensief met ze gewerkt te hebben en les op hun niveau te hebben gekregen, binnen 3 maanden weer te 

laten integreren in het basisonderwijs en anders, in enkele gevallen, een goede plaats te zoeken in het 

Speciaal Onderwijs of Speciaal Basis Onderwijs. Sinds augustus 2016 bestaat de STER-groep met 

arrangementen voor een of twee jaar. Deze laatste groep leerlingen wordt met een toelatingsverklaring 

ook daadwerkelijk bij de Reestoeverschool ingeschreven.

Het onderwijs aan de Mackayschool is, sinds het 

verdwijnen van de clusters 3 en 4, ook opengesteld voor 

de zogenaamde “verbrede doelgroep”, en is nu een 

speciaal onderwijs voorziening voor leerlingen van 4 tot 

20 jaar.  Het gaat om leerlingen met een verstandelijke 

handicap en of een ontwikkelingsstoornis, vaak 

aanvullend met een gedragsstoornis. De achterstanden 

zijn hoofdzakelijk zichtbaar op het sociaal emotionele en 

cognitieve vlak. 



4.1. Leerlingenaantal  

In totaliteit is het leerlingenaantal van de scholen van Stichting Promes per teldatum.



Stichting Promes is gehuisvest in een kantoor aan de 

Industrieweg 1B-1 te Meppel. Een stukje van het kantoor 

wordt onderverhuurd aan de coördinator van het 

samenwerkingsverband. 

Op dit moment vormen de gemiddelde 

huisvestingslasten van de komende 20 jaar (gebaseerd 

op het meerjarenonderhoudsplan MJOP, opgesteld door 

het extern bureau Facilicom) de jaarlijkse dotatie aan de 

onderhoudsvoorziening gebouwen. Het MJOP is in het 

najaar van 2017 geactualiseerd en wordt jaarlijks door 

een technische dienstmedewerker gescreend en 

bijgesteld. De uitvoering van het meerjaarlijks groot 

huisvestingsonderhoud loopt via de 

onderhoudsvoorziening en geschiedt bovenschools. 

Daarnaast loopt het kleine jaarlijkse 

huisvestingsonderhoud (klachtenonderhoud en 

jaarlijkse onderhoudsabonnementen) via de exploitatie 

onder bovenschoolse budgetverantwoordelijkheid. Op 

schoolniveau is er een beperkt budget beschikbaar voor 

het oplossen van kleine huisvestingsonderhoudszaken.

Vanaf 1 augustus 2012 maakt OBS Sprinkels gebruik van 

het Multifunctioneel kind centrum (MFK) Het Palet. 

Stichting Promes is als kernpartner nauw betrokken bij 

MFK Het Palet en de voorzitter College van Bestuur van 

Stichting Promes is secretaris van de vereniging MFK Het 

Palet. 

In het kader van duurzaamheid is er in 2018 een 

energiebesparing Quickscan in samenwerking met de 

provincie Overijssel uitgevoerd voor de Berkenhorst en 

de Iekmulder.  De zogenaamde quickwins uit die scan 

zijn/worden uitgevoerd en daar waar mogelijk ook 

toegepast bij de andere scholen van Promes. Tevens is er 

een onderzoek gaande naar de mogelijkheid van 

zonnepanelen bij de Com. Gaarlandtschool in Nijeveen. 

In samenwerking met de dorpsvereniging Nijeveen is er 

een haalbaarheidsonderzoek gestart.

5. Huisvesting   5. Huisvesting   



Invulling geven aan medezeggenschap is een recht. Invulling geven aan medezeggenschap is ook 

het nemen van verantwoordelijkheid. Maar het is meer dan dat!  Betrokken mensen met een 

kritische blik op de beleidsontwikkeling en –afspraken dragen bij aan de kwaliteit van de besluit-

vorming binnen de Stichting Promes. Zij ondersteunen het belang van openheid en transparantie. 

Het bevoegd gezag hecht aan een goed functionerende Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-

raad (GMR). Dat is een gezamenlijk belang ten behoeve van de kwaliteit van ons onderwijs en onze 

arbeidsorganisatie.

De Medezeggenschapsraden en GMR hanteren reglementen en statuten die aansluiten op de 

nieuwe Wet Medezeggenschap Scholen. Bij de facilitering van de raden wordt uitgegaan van de 

bepalingen in de CAO Primair Onderwijs.

Medezeggenschap is een belangrijk element in het bevorderen van de betrokkenheid van de 

medewerkers bij de voorbereiding en uitvoering van beleid. In 2018 is binnen de Gemeenschap-

pelijke Medezeggenschapsraad gesproken over de informatiememo’s van de voorzitter college van 

bestuur, het bestuursformatieplan, de (meerjaren)begroting, taak-/en scholingsbeleid,  de jaarrek-

ening, Management Rapportages, strategische beleidsplan, wervings-/en selectiebeleid, AVG 

wetgeving, Eigen risico dragerschap vervangingsfonds, Passend Onderwijs en diverse zaken die 

Promes aangaan. 

De GMR is in 2018 zes keer bij elkaar geweest. Het stafbureau verzorgt de verzending van stukken 

en draagt zorg voor de verslaglegging. Het verslag van de GMR gaat, na vaststelling, ter informatie 

naar de Voorzitter College van Bestuur, Raad van Toezicht en het directieoverleg. 

De voorzitter College van Bestuur van Stichting Promes kan in overleg met de voorzitter van de 

GMR-agendapunten en beleidsstukken ter bespreking aanleveren. Bij de GMR-vergadering is de 

voorzitter College van Bestuur aanwezig bij de aangeleverde agendapunten en voor de beant-

woorden van vragen vanuit de GMR.

De GMR draagt zelf zorg voor het opstellen van een activiteitenprogramma en het samenstellen 

van een jaarverslag. 

6. Medezeggenschap6. Medezeggenschap



7. Financiën 20187. Financiën 2018
7.1.1. Balans

In onderstaand overzicht is ervoor gekozen om de cijfers te presenteren naar de 

situatie van 31 december van een kalenderjaar.

Algemene Reserve

De algemene reserve wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschot-

ten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de werkeli-

jke lasten. In het geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de 

algemene reserve gebracht. 

Bestemmingsreserve “Formatieve knelpunten” is bedoeld voor toekomstige 

wachtgeldverplichtingen om de personele gevolgen bij een mogelijke leerlin-

gendaling op te vangen. Daarnaast kan de reserve benut worden voor uitgaven 

ter dekking van formatieve/personele knelpunten.

Gelet op het resultaat van 2018 is een afboeking op deze bestemmingsreserve 

niet nodig.

Bestemmingsreserve “BAPO” (Bevordering Arbeids Participatie Ouderen).  

Door bestuursbesluit is deze reserve per 1 januari 2010 ontstaan als gevolg van 

een ministeriële stelselwijziging.  Van deze reserve werden de salariskosten 

onttrokken van personeelsleden die alsnog uitgesteld BAPO-gebruik opnemen.

Deze reserve is per 1 januari 2018  toegevoegd aan de algemene reserve, omdat 

expliciete registratie en verantwoording van BAPO niet meer nodig is.

 

Bestemmingsreserve “bijzondere aanvullende bekostiging”. 

In december 2013 is van het ministerie O.C. en W. in het kader van het Nationaal 

Onderwijsakkoord (NOA) en het Herfstakkoord een bijzondere aanvullende 

bekostiging ontvangen. Een bijzondere aanvullende bekostiging voor personele 

dan wel materiële uitgaven. De besteding van die gelden heeft gedeeltelijk 

plaatsgevonden in 2014 en 2015 door extra inzet van formatie in het schooljaar 

2014-2015 en 2015-2016.  In 2016 en 2017 is er geen afboeking geweest van deze 

bestemmingsreserve. In 2018 wordt er �  72.337,-- afgeboekt van deze reserve. 

 



Bestemmingsreserve Kasproject Mackayschool

Eind 2013 heeft het bestuur besloten om een bedrag van de algemene reserve af te zonderen en als 

bestemmingsreserve kasproject aan te merken. De Mackayschool heeft voor de (V)SO-leerlingen diverse 

praktijkstromen opgestart zodat deze leerlingen een landelijk genormeerd certificaat kunnen behalen 

om de kansen op aansluiting op de arbeidsmarkt te vergroten. Een daarvan is het zogeheten “(tuinbou-

w)Kasproject” in de praktijkstroom “Groen”.  Voor deze uitstroomrichting werd op de binnenplaats van 

de Mackayschool een tuinbouwkas gerealiseerd waar de leerlingen praktijkgericht onderwijs volgen.

In 2014 is de tuinbouwkas gerealiseerd en wordt van de investering de afschrijvingslasten ten laste van 

deze bestemmingsreserve geboekt. (In 2018 is dat � 1.700, --).

Voorziening “onderhoud huisvesting” betreft het groot meerjaarlijks onderhoud aan de gebouwen dat 

voor rekening van Stichting Promes komt. Op basis van een door een extern bureau opgesteld meerjar-

enonderhouds-beheersplan (MJOP) worden de gemiddelde lasten van de komende 20 jaar aan deze 

voorziening gedoteerd en worden de groot onderhoudslasten aan deze voorziening onttrokken.  In het 

najaar van 2017 is het MJOP geactualiseerd. In deze jaarrekening is gedoteerd wat volgens het plan 

gemiddeld in 20 jaar gedoteerd moet worden en naar beneden bijgesteld onder het motto “sober maar 

doelmatig”.  I.v.m. de doordecentralisatie per 1 januari 2015 van het buitenkantonderhoud van gemeen-

te naar schoolbestuur is daar in de dotatie van de voorziening onderhoud rekening mee gehouden. Voor 

OBS Sprinkels is voor onderhoud binnenkant gebouw geen voorziening nodig, omdat de school voor 

het gebruik exploitatiekosten betaalt aan de vereniging MFK Het Palet en de vereniging MFK Het Palet 

een voorziening huisvestingsonderhoud dient aan te houden.  Voor de buitenkant van het gebouw is 

overeengekomen dat de gemeente Meppel daar verantwoordelijk voor blijft en dat onderhoudskosten 

buitenkant naar rato van het aantal vierkante meters wordt doorbelast aan de school. 

Voor deze kosten is een voorziening getroffen waarbij de dotatie is vastgesteld op basis van de rijksbij-

drage die wordt ontvangen voor buitenkantonderhoud van OBS Sprinkels.

Er is in 2018 � 33.975,-- onttrokken aan de voorziening onderhoud huisvesting door uitvoering van 

geplande onderhoudsactiviteiten en conform het geactualiseerde MJOP en gedoteerd volgens de 

vastgestelde begroting � 231.319,--.

Voorziening Overige Personele verplichtingen

Voor gewezen personeel is een voorziening gevormd voor uitkeringsverplichtingen waarvan de hoogte 

nog niet definitief was vastgesteld. In 2017 is er een juridische procedure gestart door het gewezen 

personeelslid en in 2018 heeft dat tot een definitieve gerechtelijke uitspraak geleid. Stichting Promes is 

in het gelijk gesteld, een voorziening is niet meer nodig en kan daardoor vrijvallen ten gunste van de 

exploitatie.

Voorziening “Spaarverlof” betreft een voorziening voor personeelsleden ( ultimo 2017 nog 1 persoon) 

die in het verleden geen ADV (Arbeidsduurverkorting) hebben genoten en die dat in een later stadium 

alsnog opnemen (via een schriftelijke verklaring vastgelegd). In 2018 heeft het laatste personeelslid die 

ADV had gespaard, de ADV alsnog opgenomen en daardoor komt deze voorziening ultimo 2018 volle-

dig te vervallen.

Voorziening” jubilea” betreft een voorziening voor personeel dat op enig moment conform de 

cao-aanspraak kan maken op een jubileumgratificatie. De voorziening is verbijzonderd tot op persoon-

sniveau. In 2018 een dotatie van � 28.481,-- en een onttrekking wegens uitbetaling van ambtsjubilea van � 



22.764,--. Er is een vrijval geboekt van � 1.616,--  omdat een personeelslid waarvoor in het verleden was 

gedoteerd stichting Promes begin 2019 zal verlaten zonder recht te hebben op het ambtsjubileum.

7.1.2. Resultaat

Het verslagjaar 2018 sluit af met een negatief saldo van � 118.412,-- terwijl er een negatief saldo was 

begroot van � 226.313,--.

7.1.3. Rijksbijdragen Ministerie van OCW

 - De rijksbijdragen zijn voornamelijk afhankelijk van het leerlingenaantal. Deze lumpsumvergoedingen 

voor het schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 vallen hoger uit dan begroot. De personele bekostiging, 

P&A-budget en prestatiebox-gelden zijn op 20 september 2017 voor het schooljaar 2017-2018 en op 22 

oktober 2018 voor het schooljaar 2018-2019 verhoogd en met die verhogingen is bij het opstellen van 

de begroting 2018, vanwege de onbekendheid, geen rekening worden gehouden.  Een positief effect 

van ruim � 284.000,--. 

 - Met een Personele bekostiging groei per 1 juni 2018 is bij het opstellen van de begroting geen reken-

ing gehouden � 13.300,-- positief. 

 - De ministeriële vergoeding voor het verstrekken van studieverlof in het kader van de lerarenbeurs is bij 

het samenstellen van de begroting geen rekening gehouden, omdat deelname lerarenbeurs op dat 

moment nog niet bekend was � 8.400,-- positief.

 - Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV. Het betreft hier de bijdragen voor de zogenaamde lichte 

en zware ondersteuning vanuit het SWV. In 2018 twee extra vergoedingen van het SWV PO 2203 ontvan-

gen zijnde de uitbetaling van de gereserveerde middelen en overschot van de bestuursbegroting  2017  

� 57.000,-- en uitbetaling van het verwachte overschot van de afdelingsbegroting 2018 van het SWV PO 

2203 � 14.100,-- (deze extra ontvangsten waren niet voorzien).

 - Het aantal kinderen dat voor de extra bijzondere bekostiging asielzoekers- en/of overige vreemdelin-

genkinderen voor OBS de Woldstroom in aanmerking komt, is met name in de eerste helft van 2018 

hoger uitgevallen dan begroot. In totaal positief  �  66.400,--

 

7.1.4. Overige overheidsbijdragen 

 - Gemeente Meppel GOA-gelden. Van de gemeente 

Meppel is in het kader van het bestrijden van onderwij-

sachterstanden voor het kalenderjaar 2017 en 2018 

OAB-subsidies ontvangen die niet waren begroot.  Een 

subsidie voor het verhogen van het taalniveau van 

kinderen in de leeftijd tussen 0-6 jaar.  Beide subsidies 

zijn in 2017 en 2018 uitgekeerd en de besteding heeft 

plaatsgevonden gedurende in het schooljaar 2017-2018 en 2018/2019. 

7.1.5. Overige baten

 - Detachering personeel. Ten opzichte van de begroting extra detacheringen die niet waren voorzien. In 

totaal � 91.000,-- extra baten. 

 - Subsidie voor een visueel gehandicapte leerling � 6.600,--



 - Een vergoeding van de gemeente Meppel voor het zwemvervoer van de SO-(V)SO-leerlingen 

 � 5.800,-- , een eenmalige bijdrage vanwege opheffing ICTOM  (ICT Onderwijs Meppel) � 9.000,-- ,  een 

eenmalige subsidie voor aangeschaft 3D-printers  � 11.600,-- , eindafrekening ESF-subsidie ‘16-’17 en 

tussentijdse afrekening ESF-subsidie ’17-’18 � 17.900,-- ,  restitutie van voorgeschoten kosten onderhoud 

gebouw combischool, restitutie van voorgeschoten kosten collega-schoolbesturen,  vandalisme-ver-

goedingen van de gemeente, kleine subsidies van gemeente en diverse kleine baten � 33.500,--.

7.1.6. Personeelslasten 

  - De personeelslasten zijn hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaak door de CAO-ontwik-

kelingen 2018-2019 en de salarisaanpassingen per 1 september 2018, daarnaast ook de stijgingen 

premies sociale verzekeringswetten, ABP, vervangingsfonds, Participatiefonds.  Anderzijds door de 

loonkosten van de (ziekte)vervangers, vervangers bij zwangerschaps-bevallingsverloven, vervanging-

skosten van ouderschapsverloven, vervangingskosten studieverlof lerarenbeurs, vervangerskosten bij 

imperatieve verloven cf. CAO. Deze posten waren bij het opstellen van de begroting niet bekend en 

lopen grotendeels neutraal door de exploitatie, omdat er vergoedingen/uitkeringen tegenover staan.

  - Af: uitkeringen, betreft de vergoeding van het Vervangingsfonds voor de vervanging van ziek 

personeel en de uitkeringen van UWV voor de vervanging van zwangerschaps-bevallingsverloven, deze 

posten worden niet begroot � 570.000,-- en lopen grotendeels budgettair neutraal door de exploitatie 

(zie aandachtspunt hierboven). 

  - De dotatie voor de voorziening “jubilea” wordt op persoonsniveau bijgehouden. 

  - Afrekening met het Vervangingsfonds a.g.v. het niet voor 98% inzetten van de VF-poolers � 58.000,-.

  - Extern personeel niet in loondienst, meer uitgegeven dan begroot.  Voor extra inzet van de 1ste 

opvang vreemdelinge/asielzoekers, extra kleutergroep vanwege groei, invulling van ontstane vacature-

ruimte door natuurlijk verloop, ad-interim directievoering Woldstroom, inzet van formatie uit de 

SWV-gelden voor extra ondersteuning van (groepen) leerlingen, inhuur van externe FG-er in het kader 

van de AGV-wet.  Al deze formatie is ingezet via een payroll-constructie of detachering om personele 

verplichtingen te voorkomen. � 127.000,-- meer uitgegeven dan begroot.  

7.1.7. Afschrijvingen

In 2018 een versnelde afschrijving van lesmethoden bij OBS De Woldstroom. In 2015 is het Jena-plan 

onderwijs ingevoerd bij de Woldstroom. De lesmethoden die in het verleden waren aangeschaft worden 

bij het Jena-plan onderwijs niet meer gebruikt. De boekwaarde van de lesmethoden die niet meer 

worden gebruikt zijn in 2018 versneld afgeschreven.  De restant boekwaarde op 31 december 2018 

bedroeg � 6.050,-- en is afgeboekt. 

De afschrijvingslasten in totaliteit blijven achter bij wat is begroot, deels heeft dat te maken met de 

digitalisering van het onderwijs, waarbij lesmethoden niet meer worden aangeschaft maar via jaarlijkse 

ICT-licenties worden afgenomen.

7.1.8.   Huisvestingslasten 

  - Dotatie onderhoudsvoorziening, er is gedoteerd conform het in 2017 geactualiseerde meerjaren-on-

derhoudsbeheersplan. Zie toelichting bij de voorziening onderhoud huisvesting 7.1.1. 

  - Onderhoud. De uitgaven voor klein onderhoud en preventief onderhoud (onderhoudsabonnement-

en) zijn lager dan begroot. Veel van het klein preventief onderhoud werd in eigen beheer (via inhuur van 



de Technische Dienst van Stad en Esch) uitgevoerd.  

7.1.9.   Overige lasten 

Van de overige lasten een aantal opvallende posten; 

  - De uitgaven voor het onderwijsleerpakket zijn hoger uitgevallen dan begroot � 17.000,--.  De stijging is 

voornamelijk het gevolg van ICT-kosten.  Licenties voor digitale lesmethoden.

  - Leerlingen afkomstig van Promes-scholen zijn na de officiële teldatum ingeschreven bij een speciale 

(basis) school van een ander schoolbestuur. Voor deze leerlingen werd wel de basisbekostiging van O.C. 

en W. ontvangen. De afspraak in het Samenwerkingsverband is dat die basisbekostiging wordt overge-

maakt naar de speciale (basis) school, in 2018 � 12.500,-- wat niet was begroot.

  - Projecten � 25.000,--  waar ook weer gemeentelijke/provinciale subsidies als baten tegenover staan. 

  - Public Relations  � 10.000,-- meer uitgegeven dan begroot. Promotiefilms voor scholen, promotiefilm 

Strategischs Beleidsplan en externe ondersteuning van een PR-adviseur.

  

7.1.10. Financiële baten en lasten

Er is in 2018 een positief rendement behaald van � 4.108,--. De rendementen zijn behaald op spaarrek-

eningen en kortlopende kapitaalmarktselectfondsen. Gelet op de situatie op de financiële markten en de 

regeling “beleggen, lenen en derivaten OCW 2016” is een hoger rendement nagenoeg niet haalbaar

7.1.11. Financiële kengetallen 

.

.

.

.

.

.



De liquiditeit is licht gedaald t.o.v. 2017 en ligt boven het landelijke gemiddelde (2,91 in 2017 van 

PO-besturen met 6-10 scholen). De verwachting is dat de liquiditeitspositie komende jaren licht zal 

stijgen. Gesteld kan worden dat Stichting Promes ruim aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen.

De solvabiliteit 1 en solvabiliteit 2 zijn licht gedaald t.o.v. 2017. 

Het kengetal solvabiliteit 1 ligt lager dan het landelijke gemiddelde (61,0 in 2017 van PO-besturen met 

6-10 scholen). Solvabiliteit 2 ligt hoger dan het landelijk gemiddelde (76,0 in 2016 van PO-besturen met 

6-10 scholen). Algemeen is te stellen dat een solvabiliteit groter dan 50%, zoals hier het geval is, goed is 

te noemen. Alle schulden op lange termijn zijn afgedekt.

De rentabiliteit is negatief en een gevolg van de min of meer bewuste keuze om in te teren op de 

reserves. Het landelijk gemiddelde over 2017 was 1,1 positief van PO-besturen met 6-10 scholen.

Het weerstandsvermogen is gedaald t.o.v. 2017. Het ministerie van OCW geeft geen onder-/ of boven-

grens aan, het landelijk gemiddelde over 2017 was 15,7  van PO-besturen met 6-10 scholen.  Ten 

opzichte van dat landelijk gemiddelde kan Stichting Promes met een weerstandsvermogen van 17,2 als 

goed worden bestempeld.

De verhouding Personele lasten/Totale lasten daalt. In benchmarking wordt vaak als vuistregel gehan-

teerd een verhouding tussen de 80 tot 85. Het landelijk gemiddelde van PO-besturen met 6-10 scholen 

was in 2017  80,9.  Met 85,7 zit Stichting Promes aan de hoge kant. Dit kengetal zal de komende jaren 

niet aanzienlijk dalen, omdat stichting Promes zal anticiperen op het nijpende lerarentekort en 

personeel dat nu boven-formatief aanwezig is wil behouden (voornamelijk de jonge leerkrachten).  De 

komende jaren zal dit kengetal bij Stichting Promes aan de bovenkant van de alom-gehanteerde range 

van 80 – 85 liggen. 

De verhouding Materiële lasten/Totale lasten is gedaald t.o.v. voorgaande jaren. Een direct gevolg van 

het verhoudingsgetal Personele lasten/totale lasten. 

De verhouding Algemene Reserve/Totale baten is licht gestegen t.o.v. 2017.  Het landelijk gemiddelde 

over 2017 bedroeg 24,1 voor PO-besturen met 6-10 scholen.

De kapitalisatiefactor loopt t.o.v. voorgaande jaren op. In het najaar 2009 is op verzoek van de ministers 

van OCW en Financiën door de commissie “Vermogensbeheer Onderwijsinstelling” het rapport “Finan-

cieel beleid van onderwijsinstellingen “opgesteld. Uit dat rapport kwam naar voren dat met name het 

kengetal “kapitalisatiefactor” een kengetal is dat de financiële positie van een onderwijsinstelling goed in 

kaart brengt. Achtergrond hiervan is dat bij een bepaald bedrag aan baten een bepaalde hoeveelheid 

benodigd kapitaal hoort. Daarmee kan de vraag gesteld worden of het kapitaal efficiënt ingezet wordt 

t.b.v. het onderwijs. De commissie gaf aan dat voor grote instellingen (Voor PO-instellingen vanaf � 8 milj. 

baten) de bovengrens is te stellen op 35 en voor kleine instellingen (Voor PO-instellingen tot � 5 milj. 

baten) op 60. Stichting Promes kan in dat kader als een grote instelling worden gezien en zit met een 

kapitalisatiefactor van 44,7 boven de bovengrens. Het landelijke gemiddelde over 2017 bij de PO-bes-

turen met 6 – 10 scholen is 45,9.



7.2. Treasury

Stichting Promes hanteert een treasurystatuut dat nog is gebaseerd op de regeling “beleggen en 

belenen 2010, FEZ/CC-2009/150185).  In dit treasurystatuut wordt het treasurybeleid uiteengezet en 

wordt een beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de 

treasuryfunctie. Het treasurystatuut heeft tot doel sturing te geven aan de treasuryfunctie en risico’s te 

beperken

Stichting Promes heeft naast de betaalrekeningen, een tweetal spaarrekeningen en een tweetal kapitaal-

markt select fondsen die waren afgesloten vóór 1 juli 2016 en derhalve onder het overgangsrecht vallen 

en waarop de Regeling belenen en beleggen 2010 van toepassing blijft.

Het treasurybeleid zal nog worden aangepast aan de regeling zoals die door het ministerie is vastgesteld 

op 6 juni 2016 WJZ/800938 (6670), maar het vigerende treasurystatuut voldoet, gelet op de huidige 

spaarvormen die stichting Promes heeft uitstaan, aan de ministeriële regelgeving. 

Stichting Promes heeft een deel van haar reserves en voorzieningen weggezet op spaarrekeningen 

(bedrijfsbonusspaarrekening en vermogensspaarrekening) en BNG kapitaalmarktselectfonds.  Alle 

producten voldoen aan de ministeriële regeling “beleggen, lenen en derivaten OCW 2016” en zijn 

FIDO-proof. De renteopbrengsten 2018 resulteerden uiteindelijk in � 4.108 -- positief.

7.3. Continuïteit 

Algemeen

Boeiend Onderwijs

Voor de implementatie van Boeiend Onderwijs werden de gelden vanuit de prestatiebox ingezet. In de 

beschrijving van de prestatiebox staat vermeld dat de opbrengsten van taal en lezen vergroot dienen te 

worden; dit traject gaat hand in hand met de ontwikkeling naar Boeiend Onderwijs in de stichting. Het 

concept “Boeiend Onderwijs” zal continu worden geëvalueerd en de komende jaren van nieuwe 

impulsen worden voorzien.

Stichting Promes heeft de directeuren geschoold in Systeemleiderschap. Leerkrachten nemen deel aan 

bovenschoolse netwerken Boeiend Onderwijs. 

Op alle scholen worden trajecten gevolgd om Boeiend Onderwijs verder te implementeren, zoals 

handelingsgericht werken, systeemdenken, denkgewoonten, opbrengstgericht onderwijs, didactische 

aanpak strategieën. De scholen worden hierbij begeleid door de organisatie Natuurlijk Leren en de 

Lerende School.



Passend Onderwijs

Om de basisscholen goed te ondersteunen bij passend onderwijs, voor iedere leerling een plek binnen 

een van onze basisscholen, is het implementatietraject Boeiend Onderwijs van groot belang. Door te 

kijken naar de behoeften van kinderen en hier de leerstof en instructie op aan te passen, wordt vormge-

geven aan passend onderwijs in onze scholen. 

Daarnaast participeert Stichting Promes in het bestuur van het Samenwerkingsverband PO 2203. Hierin 

wordt op bestuursniveau richting gegeven aan Passend Onderwijs, in samenspraak met het speciaal 

basisonderwijs en het speciaal onderwijs. 

 

De middelen die het samenwerkingsverband krijgt zullen worden herverdeeld. Het samenwerkingsver-

band 2203 is onderverdeeld in de afdelingen Meppel, Hoogeveen en Steenwijk. Iedere afdeling maakt 

zijn eigen afdelingsondersteuningsplan met een begroting. Het speciaal onderwijs krijgt door Passend 

Onderwijs te maken met een vermindering van inkomsten.  Hierop wordt nu geanticipeerd door de 

organisatie van de Mackayschool zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten om deze verminderde 

inkomsten op te kunnen vangen. 

Data leren

Dit is een onderdeel van kwaliteitszorg. Door gericht gegevens te verzamelen en deze vervolgens 

diepgaand te analyseren zijn we beter in staat de juiste gevolgtrekkingen te formuleren, om vervolgens 

die te vertalen naar concrete acties of het formuleren van nieuw beleid. Stichting Promes wordt hierbij 

begeleid door de organisatie De Lerende School.  

Wetenschap en techniek

De komende jaren krijgt wetenschap en techniek een prominentere plaats binnen ons onderwijsaanbod. 

Middels wetenschap en techniek bouwen we vaardigheden als onderzoekend leren, ontwerpend leren 

en samenwerken verder uit.  Een Professionele Leer Gemeenschap (PLG) is eind 2017 gestart met de 

ontwikkeling van een Technieklaboratoruim. In 2018 is bij de Oosterboerschool het zogeheten “Tech-

nieklabMeppel” gehuisvest en gefaciliteerd. Twee leslokalen zijn uitgerust als technieklab met daarin 7 

leerhoeken waar de leerlingenaan de slag gaan met uiteenlopende techniekonderdelen.  Met de PABO 

uit Emmen is een samenwerking aangegaan en een 7-tal PABO-studenten begeleiden en ondersteunen 

de lessen. Alle scholen van Promes kunnen hiervan gebruik maken. 

Scholingen

Kwaliteit van de leerkracht bepaalt de kwaliteit van het onderwijs. Vanuit deze gedachte worden 

medewerkers gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen in hun bekwaamheden. In de gesprekkency-

clus wordt gericht aandacht besteed aan de ontwikkeling van de leerkracht. Directeuren en leerkrachten 

worden gestimuleerd om gebruik te maken van de lerarenbeurs.

Professionele leergemeenschappen 

Professionele leergemeenschappen is een werkvorm waarin een groep leerkrachten aan de hand van 

een onderzoeksvraag antwoorden probeert te vinden.� Professionele leergemeenschappen heeft naast 

het vinden van antwoorden op bepaalde vraagstukken ook een functie in het samen ontwikkelen van 

onderwijs, leren met elkaar en van elkaar.  

Vanaf het schooljaar 2017-2018 zijn er binnen Promes een aantal professionele leergemeenschappen 

opgestart. Deze werkvorm past uitstekend in het concept van de lerende organisatie. Met onderzoekend 

en ontdekkend leren geven we ook op leerkrachtniveau invulling aan Boeiend Onderwijs. Hieraan zal de 



komende schooljaren een vervolg worden gegeven.  

Deelname aan een professionele leergemeenschap wordt gezien als een scholingsactiviteit.  

Huisvesting

Conform het MJOP staan er enkele forse onderhoudswerkzaamheden in de planning waarbij de vervan-

ging van de dakbedekking bij de Oosterboerschool in 2019 het meest ingrijpend is. Bij de jaarlijkse 

screening van het MJOP zal bekeken worden of de noodzaak tot vervanging in 2019 daadwerkelijk 

noodzakelijk is of in de tijd verschoven kan worden. De Reestoeverschool is een school van ruim 44 jaar 

oud en verkeert ondanks de leeftijd nog in redelijke technische staat, maar voldoet niet meer aan de 

huidige eisen van een goed onderwijs-/leerklimaat, aluminium kozijnen met enkel glas en slechte 

ventilatie in de lokalen. Met de gemeente Meppel zal bekeken worden of het gebouw in aanmerking 

komt voor nieuwbouw, vernieuwbouw of grondige renovatie. Voorlopig is het gebouw opgenomen in 

het IHP (Intergraal Huisvestings Plan) voor 2021 als zijnde nieuwbouw.  Mocht het tot een grondige 

renovatie komen dan zal er een discussie gevoerd moeten worden op wiens kosten deze grondige 

renovatie zal plaatsvinden.   

Nieuwveense Landen 

Er worden voorbereidingen getroffen voor de start van een onderwijsvoorziening in de wijk Nieu-

wveense Landen. Tijdens deze voorbereidingen wordt er nauw samengewerkt met Stichting PCBO 

Meppel en de gemeente. Administratief zal de dislocatie van Promes worden ondergebracht bij de 

Woldstroom. Een werkgroep heeft binnen Promes, in samenspraak met het directieberaad de contouren 

van een vernieuwend onderwijsconcept ontwikkeld. De realisatie van een tijdelijk onderkomen zal tot 1 

augustus 2020 op zich laten wachten. In het schooljaar 2019-2020 zal er gestart worden met 1 kleuter-

groep op een bestaande locatie. Voor de bezetting van deze kleutergroep wordt 1 FTE gereserveerd.

Investeringen

Op schoolniveau beschikt elke school over een meerjareninvesteringsplan. Naast de vervangingsinves-

teringen wordt er ook volop ingezet op uitbreiding van ICT-hardware en nieuwe leermethoden (Snap-

pet, Gynzy, IPC).  De investeringen worden altijd getoetst aan wat er is opgenomen in het schoolplan. 

Vervanging van een leermethode is in principe na 8 jaar, maar door onderwijskundige ontwikkelingen 

kan daarvan af worden geweken. In 2013 heeft het bestuur een besluit genomen om vanuit de 

algemene reserve een extra investeringsimpuls te doen.  De afschrijvingslasten van deze investeringen 

zullen de komende jaren op de exploitatie drukken en t.l.v. de algemene reserve worden geboekt. 



7.3.1.  Personele bezetting/prognoses en Leerlingenprognoses 

Personele bezetting in fte’s 

In de personele bezetting zoals hierboven weergegeven is verwerkt:

   -  De invoering van meerschoolse directeuren en de ondersteuning op directieniveau van locatie-

leiders. Deze zijn opgenomen onder de categorie directie.

   -  Ontslagen i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Nog niet opgenomen in bovenstaande tabel is de inzet van de 2e tranche van werkdrukverlagende 

middelen die vanaf 2019/2020 worden ontvangen. Ten tijde van het opstellen van dit bestuursverslag 

zijn de scholen nog in gesprek met de schoolteams en de medezeggenschapsraden over de besteding 

van deze extra gelden.

Leerlingenprognoses per 1 oktober 

Het leerlingenaantal zal naar verwachting vanaf 2020 gaan stijgen. De stijging komt voornamelijk door 

de leerlingen uit de nieuwbouwwijk Nieuwveense landen. De notitie van een extern adviesbureau, die in 

opdracht van de gemeente Meppel een onderzoek heeft gedaan naar de onderwijsontwikkeling van 

Nieuwveense landen, heeft als basis gediend voor de leerlingenprognose van OBS De Woldstroom. 

Het aantal leerlingen 1ste opvang vreemdelingen bij OBS De Woldstroom valt moeilijk te prognostice-

ren, in de prognoses is uitgegaan van 10 leerlingen gemiddeld per schooljaar. 



De kinderen die korter dan 1 jaar in Nederland 

verblijven worden opgevangen en ingeschreven 

bij OBS De Woldstroom 1ste opvang vreemdelin-

gen. Kinderen die langer dan 1 jaar in Nederland 

verblijven worden verspreid bij de scholen van 

Stichting Promes opgevangen en ingeschreven en 

daar waar nodig wordt de expertise van OBS de 

Woldstroom als extra ondersteuning ingezet.

De daling van het leerlingenaantal in de wijk 

Oosterboer wordt veroorzaakt door de vergrijzing in die wijk en in het recente verleden een verlies van 

marktaandeel bij de Oosterboerschool. Na een moeilijke periode klimt de Oosterboerschool weer uit het 

dal en begint marktaandeel terug te winnen. De terugloop van leerlingen op de Reestoeverschool is een 

indirect gevolg van de invoering van Passend Onderwijs. De leerlingenaantallen van de overige scholen 

zijn redelijk stabiel.

7.3.2. Meerjarenbegroting

Prognose Balans



Exploitatieoverzichten



De exploitatieoverzichten zijn opgesteld in het najaar 2018 en op basis van de informatie die op dat 

moment beschikbaar was.

De tekorten die er zijn worden zoals aangegeven gedekt uit bestemmingsreserves en algemene 

reserves. 

*1  Het bestuur van Stichting Promes heeft in het verleden een aantal investeringsbesluiten genomen 

die ten laste van bestemmings-/ en/of algemene reserves vallen. Volgens voorschrift mogen de 

afschrijvingslasten van die investeringen niet rechtstreeks ten laste van de reserves worden geboekt, 

maar verlopen deze via de exploitatie om uiteindelijk via resultaatbepaling ten laste van de 

desbetreffende reserves te worden geboekt. De exploitatieresultaten sec laten de eerste jaren nog een 

tekort zien, maar met de presentatie hoe de tekorten worden gedekt wordt inzichtelijk dat dit 

weloverwogen en in control is. 

Verloop liquiditeitspositie



7.3.3. Risico’s/aandachtspunten

Over het algemeen moet Stichting Promes de verwachting uitspreken dat het leerlingenaantal op 

stichtingsniveau nog licht dalende is, hoewel er bij een enkel school een lichte kentering is te zien en het 

marktaandeel in die betreffende buurt stabiel dan wel heel licht stijgend is.  Voor de bekostiging is het 

leerlingenaantal van essentieel belang, een leerling meer of minder betekent ruim � 4.000 meer-/minder 

inkomsten.  

Naast dat Stichting Promes nadrukkelijk heeft ingezet op “boeiend onderwijs” worden ook PR & 

marketinginstrumenten ingezet om het zogenaamde “marktaandeel” te behouden c.q. te vergroten en 

wordt gewerkt aan het inrichten van Integrale Kindcentra’s.  Met de kinderopvangorganisatie Doomijn 

wordt op enkele scholen al nauw samengewerkt. 

 

En voor OBS Sprinkels die is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw is de samenwerking met de 

kinderopvangorganisatie Partou in dat gebouw de samenwerkingspartner.   

 

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met natuurlijk verloop. De ontwikkelingen op 

leerlingenaantallen worden zeer nauwlettend in de gaten gehouden en jaarlijks bij de formatietoedeling 

kritisch tegen het licht gehouden om zo snel mogelijk te kunnen anticiperen op een daling of stijging. 

Naast natuurlijk verloop wordt ook het functioneren van personeel aandachtig gevolgd.

Stichting Promes heeft een relatief duur personeelsbestand, ruim 75 % van het personeel wordt 

bezoldigd volgens de maximum salarisschaal en ligt de GGL hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Ouder personeel die door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd langer (moeten) 

doorwerken dan waar zij min of meer op hadden gerekend worden met maatwerk (wenkend 

perspectief) benaderd om toch met prepensioen te gaan.

De Wet “werk en zekerheid” is voor Stichting Promes als openbaar onderwijs – nog - niet van toepassing.  

Stichting Promes houdt er wel rekening mee dat deze wet vanaf 1 januari 2020 ook voor het Openbaar 

onderwijs van toepassing is. De komende maanden zal naar verwachting deze wet op enkele 

onderdelen nog worden aangepast. Via een samenwerking met enkele andere besturen voor Openbaar 

Onderwijs in Zuidwest-Drenthe wordt getracht de effecten van de wet als die van toepassing wordt 

verklaard te minimaliseren. 

De geprognosticeerde daling van leerlingenaantallen is een risico. Dat er aan de onderkant (instroom 

4-jarigen) een voorzichtige kentering ten goede lijkt plaats te vinden is bij de leerlingen prognose licht 

meegenomen.  De kentering is nog pril, de prognoses zijn aan de voorzichtige kant.  Bij ongewijzigd 



beleid laat het meerjarenperspectief een negatief beeld zien. Personeelsleden die boventallig zijn 

worden niet in het RDDF geplaatst of ontslagen, maar in een Vervangingspool opgenomen. Met andere 

Drentse schoolbesturen is een vervangingspool opgezet. Deze pool wordt gevuld met medewerkers 

vanuit de deelnemende schoolorganisaties. Stichting Promes neemt voor ongeveer 3,5 FTE deel en deze 

medewerkers kunnen vanuit de vervangingspool doorschuiven naar de reguliere formatie bij 

tussentijdse vacatures. Daarbij staat stichting Promes wel voor een dilemma, op korte termijn (schooljaar 

2019-2020 en 2020-2021) is er nog boventalligheid en negatieve begrotingscijfers terwijl er vanaf 

schooljaar 2021-2022 een lerarentekort dreigt door pensionering. Om nu al te anticiperen op het 

dreigende lerarentekort zijn er vanaf het schooljaar 2 fte extra opgenomen in de Vervangingspool in een 

poging om zo personeel aan Promes te binden. 

 *) de leerlingenprognoses zijn hier weergegeven in totalen. De verdeling van de leerlingen per school 

maakt dat er verschillen ontstaan in de benodigde bezetting. 

De boventalligheid bij het OnderwijsOndersteunendPersoneel wordt zoveel mogelijk via natuurlijk 

verloop opgelost. Daarnaast zal in de managementformatie waar mogelijk een vacaturestop worden 

ingevoerd en wordt er ingezet op meerschoolse directies. 

De rentebaten maken geen structureel onderdeel uit van de begroting. Gelet op de huidige rentestand 

is dit ook een juiste beslissing. Voor komende jaren zal het rendement op de zogenaamde 

kapitaalmarkt-select fondsen, bedrijfs-bonusrekening en vermogensspaarrekening niet al te florissant 

zijn.  



Voor wat betreft de huisvesting is er voor het kalenderjaar 

2019 een aanvraag bij de gemeente Meppel ingediend 

voor nieuwbouw van de Reestoeverschool.  Het 

schoolgebouw van de Reestoeverschool is ruim 43 jaar 

oud en voldoet niet meer aan de hedendaagse 

onderwijskundige eisen en huisvestingsnormen 

(binnenklimaat). Volgens het meerjarenonderhoudsplan 

(MJOP) dienen de (aluminium) kozijnen, deuren en 

beglazing van de Reestoeverschool in 2021 vervangen 

te worden. Echter technisch gezien zijn de aluminium 

kozijnen nog in goede staat en gelet op de aanvraag 

nieuwbouw zal het onderhoud voor de 

Reestoeverschool sober maar doelmatig worden 

uitgevoerd. In het concept IHP (Integraal 

huisvestingsplan) is voor de Reestoeverschool een eventuele nieuwbouw, 

vernieuwbouw of renovatie opgenomen voor 2021 (voorlopig) en de Com. Gaarlandtschool voor 2026 

(voorlopig). 

Of er onderwijshuisvesting komt in de nieuwbouwwijk Nieuwveenslanden is – nog – niet bekend. 

Binnen de gemeente Meppel is hierover overleg en is er politieke verdeeldheid over de noodzaak van 

onderwijshuisvesting.  De gemeente Meppel kampt gemeente breed met leegstand van 

onderwijshuisvesting en wil het oplossen van die leegstand koppelen aan de realisatie van 

onderwijshuisvesting in de nieuwbouwwijk Niewveenselanden 

Ook Stichting Promes heeft te maken te maken met leegstand in de gebouwen. Bovendien strookt het 

aantal vierkante meters waarvoor bekostiging wordt ontvangen niet met de werkelijkheid, er is sprake 

van over-dimensionering.  De extra vierkante meters is een gegeven waar het schoolbestuur niets aan 

kan doen.  Daar waar er werkelijk leegstand is van ruimten/lokalen worden deze gebruikt voor 

kinderopvang en buitenschoolse opvang in samenwerking met Doomijn in de ontwikkeling naar kind 

centra. Daarnaast kunnen gebouwdelen worden afgestoten of een ruimte (lokaal) buiten gebruik 

gesteld. Hoewel buiten gebruik stellen voor de variabele kosten een exploitatievoordeel oplevert blijven 

er altijd nog vaste exploitatiekosten over die drukken op de begroting.

Door het dalende leerlingenaantal ontstaat er een discrepantie tussen de lasten en de materiële 

vergoeding.  De vaste lasten (afschrijvingslasten, publieke heffingen, beveiliging, 

administratiekosten etc.) blijven ongeacht het 

aantal leerlingen gelijk terwijl de ministeriële 

materiële vergoeding gerelateerd is aan het aantal 

leerlingen. 

 

Met vervangingsinvesteringen zal daar zeker 

toekomstgericht over nagedacht moeten 

worden, bij dalend aantal leerlingen zal de 

ministeriële bekostiging lager worden terwijl de 

vaste lasten nagenoeg gelijk blijven. 



De komende jaren zullen er geen investeringen plaatsvinden die een aanzienlijke invloed hebben op de 

vermogenspositie van Stichting Promes.  De prognoses van de leerlingenaantallen laten zien dat er nog 

steeds een lichte daling plaatsvindt. De komende 3 jaren zijn er nog een begrotingstekorten 

geprognosticeerd en is er beperkte ruimte voor nieuwe investeringen. 

Slot

Dit bestuursverslag is de neerslag van een inhoudelijke verantwoording in relatie tot het financieel 

jaarverslag. 

Er is in 2018 veel gebeurd en gerealiseerd. Door alle mensen binnen de organisatie is met inzet en passie 

gewerkt. Dat stemt tot tevredenheid en rechtvaardigt waardering. 

In het afgelopen kalenderjaar hebben we de koers voor de komende 4 jaren bepaald. Met inbreng van 

verschillende stakeholders, waaronder ook leerkrachten, ouders en directies is het strategisch document 

“Het geheel is meer dan de som der delen” tot stand gekomen. Met de Zes van Promes hebben we zes 

ambities geformuleerd die de komende jaren leidend zullen zijn bij de ontwikkeling van onze 

organisatie. 

We zullen de komende jaren extra aandacht besteden aan het behouden van onze medewerkers en 

werven van nieuwe leerkrachten. Dit alles is het gevolg van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

We blijven werken aan de ondersteuning van de man en vrouw in de klas. De werkdrukmiddelen 

worden volledig hiervoor ingezet. Tevens stellen we vanuit onze SO en SBO scholen expertise 

beschikbaar aan de teams binnen het regulier basisonderwijs. 

We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Met de komst van een nieuwe onderwijsvoorziening in 

de nieuwbouwwijk Nieuwveense landen verwachten we dat de daling van ons leerlingaantal tot staan 

kan worden gebracht. 

Meppel, 28 mei 2019

Dhr. W. van Selling

Voorzitter College van Bestuur




