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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân (SO Fryslân). Het verslagjaar 
was opnieuw een bijzonder jaar voor de stichting. Er is door SO Fryslân en haar scholen hard gewerkt 
om het onderwijs aan onze leerlingen te verbeteren. Dat doen we zoveel mogelijk door samen te 
werken met anderen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij moet gedacht 
worden aan zorginstellingen, jeugdhulpverlening, gemeenten, samenwerkingsverbanden van het 
primair en voortgezet onderwijs en bedrijven c.q. instellingen. Fantastisch dat iedereen zich inzet 
voor kwetsbare leerlingen. Nieuwe wetgeving moet er toe leiden dat deze partijen nog gemakkelijker 
afspraken kunnen maken in het belang van de leerlingen. Dit moet vervolgens leiden tot beter 
onderwijs, betere zorg en minder thuiszitters. 
SO Fryslân heeft in deze samenwerking haar bijdrage geleverd en er samen met alle medewerkers, 
Raad van Toezicht (RvT) en (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraden ((G)MR-en) voor gezorgd 
dat de leerlingen optimaal konden leren en genieten op school.  
 
Onderzoek samenwerking SO Fryslân en RENN4 
De RvT en de GMR van SO Fryslân hebben in het najaar van 2017 een positief advies gegeven over 
het plan om een fusie met RENN4 te onderzoeken. De GMR heeft ook geadviseerd om hier zowel 
personeel als ouders nauw bij te betrekken. Het onderzoek wordt verricht door de vier werkgroepen 
Onderwijs en Expertise, Personeel, Financiën en Managementstructuur onder leiding van het 
adviesbureau B&T. In juni 2018 wordt het rapport van dit onderzoek verwacht, met adviezen van de 
werkgroepen aan de stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit de vier bestuurders van SO Fryslân en 
RENN4.  Hierna volgt het formele traject van de besluitvorming door beide stichtingen. 
 
Horizontale verantwoording 
Dit jaarverslag is voor de stichting een belangrijk middel om zich horizontaal te verantwoorden. 
Belanghebbenden kunnen een gedrukte samenvatting ervan opvragen via info@so-fryslan.nl. 
Het volledige jaarverslag is eveneens te vinden op de website van de stichting www.so-fryslan.nl. Via 
deze voortdurend geactualiseerde website worden personeel, ouders en andere belanghebbenden 
steeds geïnformeerd over alle beleidsontwikkelingen. De organisatie legt op die manier zowel intern 
als extern verantwoording af over de ontwikkelingen binnen SO Fryslân op alle beleidsterreinen. 
 
Richtinggevend voor de inhoud van dit verslag zijn: 

1. de informatie zoals verspreid via de website  
2. de aan de GMR verstrekte beleidsdocumenten 
3. het Strategisch Beleidsplan 2015 - 2019 
4. de managementrapportages over 2017 

 
Het jaarverslag voldoet aan de eisen zoals die door de overheid aan de jaarrapportage van een 
onderwijsinstelling worden gesteld. 
 
Mocht u nog suggesties hebben, dan staan we daar graag voor open. Natuurlijk kunt u voor 
eventuele achtergrondinformatie ook contact opnemen via het secretariaat van SO Fryslân. 
 
Namens het College van Bestuur, 
 
 
G.J. Diever MSc 
Voorzitter College van Bestuur 
 
Drachten, april 2018 

mailto:info@so-fryslan.nl
http://www.so-fryslan.nl/
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1. SO Fryslân: Spil in Speciaal Onderwijs 
 
Onder de koepel van SO Fryslân zetten zeven scholen voor speciaal onderwijs in Fryslân zich met 
grote betrokkenheid in voor hun leerlingen. De leerlingen vragen door specifieke 
ondersteuningsvraag ook speciale aandacht. Het doel van het onderwijs op de scholen is het 
verminderen van de kwetsbaarheid van de leerlingen en het vergroten van hun redzaamheid.  
 
De benodigde kennis op het gebied van speciaal onderwijs is niet alleen aanwezig op de scholen; ook 
de overkoepelende organisatie SO Fryslân beschikt over veel kennis betreffende de specifieke 
ondersteuningsvragen. Deze kennis, gecombineerd met inzicht in de beleidsmatige, organisatorische 
en financiële afwegingen, maakt van SO Fryslân een gesprekspartner bij uitstek voor alle 
betrokkenen bij het speciaal onderwijs: de ouders, de reguliere scholen, de overheden en het 
bedrijfsleven.  
 
Door de koppeling van deze kennis aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen heeft SO Fryslân 
een duidelijk beeld van goed speciaal onderwijs. Hiermee wordt zowel een stimulerende input aan 
de scholen geleverd als een structurele bijdrage aan discussies met overheden, het onderwijsveld, 
zorginstellingen  en bedrijfsleven. Niet alleen over de inrichting van het (speciaal) onderwijs, maar 
bijvoorbeeld ook over de integratie van leerlingen in regulier onderwijs en reguliere 
werkomgevingen. 
  
SO Fryslân geniet daarmee een zekere autoriteit: scholen, overheden en bedrijfsleven laten zich 
adviseren door SO Fryslân bij zaken die het speciaal onderwijs raken. En ook voor diverse media is SO 
Fryslân de toegankelijke partij wanneer om een inhoudelijke bijdrage wordt gevraagd bij nieuws en 
achtergronden.  
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1.1. Instellingsgegevens 
 
Adresgegevens stichting: 
SO Fryslân 
Morra 2-3 
9204 KH Drachten  
Tel. 0512- 584594 
Website: www.so-fryslan.nl  
E-mail: info@so-fryslan.nl 
Kamer van Koophandel: 59619295 
Bestuursnummer 42665 
Organisatiecode 6042665 
 
Contactpersoon: dhr. G.J. Diever, voorzitter College van Bestuur (bereikbaarheid: zie boven).  
 
Missie 

SO Fryslân wil haar leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een passende en zo zelfstandig 
mogelijke plek in onze maatschappij. 
 
Visie 
De stichting SO Fryslân omvat scholen voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. De 
stichting verzorgt onderwijs voor lichamelijk beperkte leerlingen, voor langdurig zieke leerlingen, 
voor zeer moeilijk lerende leerlingen en voor leerlingen met een meervoudige handicap. SO Fryslân 
wil iedere leerling benaderen vanuit haar of zijn eigen mogelijkheden; met onderwijs op maat in een 
passende, veilige en uitnodigende omgeving, met respect voor elkaar en met professionele 
medewerkers. Bij SO Fryslân willen we met elkaar leren en van elkaar leren. SO Fryslân staat voor 
goed onderwijs: uitdagend en betekenisvol.  
 
Bestuursvorm 
Stichting SO Fryslân is een overkoepelende organisatie met zeven scholen. De stichting kent een 
Raad van Toezicht (RvT), die bestaat uit zeven leden. Het bevoegd gezag berust bij de twee leden van 
het College van Bestuur (CvB).  
 
SO Fryslân is trots op de resultaten die met leerlingen, ouders en medewerkers worden bereikt. 
Daarbij speelt de bestuurlijke betrokkenheid van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht 
een belangrijke rol. De leden van de RvT hebben zitting in verschillende commissies, waardoor zij in 
nauw contact staan met alle relevante beleidsontwikkelingen. Het CvB vergadert iedere week, de RvT 
komt zes keer per jaar bijeen.  
 
Afdelingsleiding 
De leiding van de scholen ligt in handen van zeven schooldirecteuren, zie het organigram op pag. 8. 
 
Doelgroepen 
De scholen van SO Fryslân geven onderwijs aan leerlingen met uiteenlopende beperkingen. De 
leerlingen hebben één of meer van de volgende kenmerken: 
 

 zeer moeilijk lerend  

 een lichamelijke beperking 

 een meervoudige beperking 

 een langdurige ziekte 

 epilepsie  

http://www.so-fryslan.nl/
mailto:info@so-fryslan.nl
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Toelatingsbeleid en –criteria: 
Op 1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs van kracht geworden. De toelating van leerlingen tot 
de scholen van SO Fryslân verloopt via de vier samenwerkingsverbanden voor primair of voortgezet 
onderwijs waar SO Fryslân deel van uitmaakt. De criteria voor het afgeven van een 
Toelaatbaarheidsverklaring worden bepaald binnen deze Samenwerkingsverbanden.  
 
Belangenbehartiging en ondersteuning 
De PO-raad (sectororganisatie voor het primair onderwijs) is het officiële orgaan waar de 
belangenbehartiging van SO Fryslân is ondergebracht. Met betrekking tot expertise vraagstukken is 
SO Fryslân aangesloten bij het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO). Het 
onderwijsadministratiekantoor Preadyz verzorgt de administratieve ondersteuning van SO Fryslân. 
 
Wetgeving 
De onderwijsvorm van het speciaal onderwijs is uitgewerkt in de Wet op de Expertisecentra en de 
daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving. De rechtspositie van de medewerkers is vastgelegd in de 
CAO Primair Onderwijs.  
 
Kenmerken financieel beleid 
De stichting gaat zorgvuldig en transparant om met de toegekende publieke en private middelen en 
neemt geen risico’s met betrekking tot het eigen vermogen. Alle financiële middelen zijn direct of 
indirect bestemd voor onderwijs. Om de ontwikkelingen in de financiële situatie continu te kunnen 
bewaken hanteert de stichting een Planning- en Controlcyclus.  
 
Raad van Toezicht  
Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De Raad houdt toezicht 
op het functioneren van het College van Bestuur. Hij is belast met het vaststellen van de begroting, 
het jaarverslag en het strategisch beleid. De Raad adviseert bovendien het College van Bestuur en 
fungeert als klankbord. De Raad van Toezicht was in 2017 als volgt samengesteld: 
 
De heer J. Schagen, voorzitter tot 1 december 2017. 
Nevenfuncties: directeur/eigenaar Morijn (Interim Management & Advies), voorzitter 
Bezwarencommissie gemeente Harlingen, voorzitter Toetsingscommissie Attero B.V.,  
voorzitter Bezwarencommissie Functiewaardering Attero B.V., lid van de Raad voor de 
Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming, mentor St. Mentorschap Noord-Nederland. Lid 
Cliëntenraad van het Radio Therapeutisch Instituut Friesland 
 
De heer J.A. Jellema, vice-voorzitter en voorzitter vanaf 1 december 2017, lid commissie Personeel 
en Organisatie. 
Nevenfuncties: gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente Marum, docent 
Bestuursacademie, lid Platform opstellen minor Hanzehogeschool Groningen, kandidaatlid Provinciale 
Staten, administrateur belast met liquidatie gemeenschappelijk regeling RCG. 
 
Mevrouw A.J. Dikken, lid commissie Onderwijs, Kwaliteit en Zorg.  
Nevenfuncties:  
Relatiebeheerder van het Expertisecentrum van Bescherming en Veiligheid, voorzitter Ondernemings- 
raad Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, voorzitter Platform Ondernemingsraden Jeugdzorg,  
voorzitter LAC FNV, lid Sectorraad FNV, lid Pensioenraad PFZW . 
 
De heer J. Bits, lid commissie Personeel en Organisatie. 
Nevenfuncties: calculator Prins Group Dokkum. 
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De heer C. Joosen, lid commissie Onderwijs, Kwaliteit en Zorg.  
Geen nevenfuncties 
 
De heer drs. P. Kingma, lid commissie Financiën  
Geen nevenfuncties. 
 
De heer C.G.M.M. Schellens, lid commissie Financiën 
Nevenfuncties: vrijwilliger Humanitas Thuisadministratie, voorzitter penningmeesters-overleg zeven 
parochies in de Zuidwesthoek  Friesland, lid Stichting Bouwen met Bouma’s 
(ontwikkelingssamenwerking), parochievoorganger in de Zuidwesthoek Friesland. 
 
College van Bestuur 
Het dagelijks bestuur van de stichting SO Fryslân ligt in handen van het College van Bestuur, dat in 
het verslagjaar bestond uit:  
 
De heer G.J. Diever (MSc), voorzitter. 
Nevenfuncties: bestuurslid Stichting Success for All Nederland, bestuurslid stichting Onderwijs en 
Samenleven (tot 1 augustus 2017), lid adviesraad VAR Windesheim Hogeschool, gastdocent Rijks 
Universiteit Groningen, bestuurslid stichting Theater de Klieuw, bestuurslid stichting De Glasblazers. 
 
Mevrouw drs. M. Pruiksma, lid. 
Nevenfuncties: bestuurslid stichting Onderwijs en Samenleven (tot 1 augustus 2017), Voorzitter Wijk- 
en Speeltuinvereniging Oranjewijk. 
 
Organisatiestructuur  
De hiërarchische structuur van de stichting SO Fryslân is weergegeven in het onderstaande 
organigram. De namen van de directeuren die in 2017 de schoolleiding in handen hadden staan 
vermeld onder de naam van de betrokken school. 
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2. SO Fryslân in 2017 
 
2.1. Verslag van de Raad van Toezicht     
 
De Raad van Toezicht (RvT) van SO Fryslân volgt de code Goed Bestuur van de PO-Raad. Aanvullend 
heeft de RvT daarop een eigen toezichtskader ontwikkeld, waarin specifieke toetspunten zijn 
opgenomen ten aanzien van de beleidsterreinen kwaliteit van het onderwijs, financiën, bestuurlijk 
handelen en Personeel en Organisatie. De RvT werkt per beleidsterrein met commissies die 
discussies in de RvT voorbereiden. In zogenaamde ‘opleggers’  geven zij een pre-advies over een te 
nemen besluit.  
 
Bij het vervullen van zijn toezichthoudende taak hanteert de RvT een ‘stakeholdersbenadering’. In 
het kader hiervan  heeft de RvT werkbezoeken afgelegd aan verschillende scholen van SO Fryslân. 
Deze bezoeken stonden in het teken van een specifiek onderwijs-gerelateerd thema en werden 
tevens gebruikt om een indruk te krijgen van de verhoudingen binnen de stichting.                                                                                                
Daarnaast heeft de RvT  twee keer per jaar een overleg met de GMR. 
De Raad van Toezicht en  het College van Bestuur (CvB) zijn in 2017 zes keer bijeen geweest.  
 
Kwaliteit van het onderwijs 
De kwaliteit van het onderwijs is voor de RvT het belangrijkste toetspunt voor alle activiteiten die 
binnen SO Fryslân plaatsvinden. Voornemens tot fusies en/of verdergaande samenwerking, 
strategische beleidsnota’s, financieel beheer, investeringen en dergelijke worden vooral in dat licht 
bekeken. De kwaliteit van het onderwijs vormt dan ook in het eigen toezichtskader een belangrijk 
toetspunt. Er is uitvoerig gesproken over de gevolgen van de invoering van Passend Onderwijs, over 
thuiszitters en over de rol van de inspectie. 
 
Financieel beheer 
Naast het vaststellen van het jaarverslag 2016 en de meerjarenbegroting 2018-2021 heeft de Raad 
van Toezicht de financiële kwartaalrapportages besproken.   
  
Rol van het RvT als werkgever 
Op basis van de statutaire uitgangspunten treedt de RvT op als werkgever voor de leden van het 
College van Bestuur. Vanuit deze functie heeft de RvT een gesprekkencyclus ontwikkeld met 
beoordelingsgesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen, functioneringsgesprekken en het 
organiseren van een 360 graden-feedbacksystematiek. Daarnaast heeft de RvT de persoonlijke 
ontwikkelingsplannen van de leden van het CvB goedgekeurd. 
 
De voorzitter en de vicevoorzitter van de RvT hebben op 18 juli 2017 een beoordelingsgesprek 
gevoerd met de leden van het CvB. De beoordeling is gebaseerd op  een eerder uitgevoerde 360 
graden-feedback en het gehanteerde beoordelingskader met als ijkpunten: dialoog, integraal beleid, 
in control, innovatie, consistentie en effectiviteit.  
 
Rooster van aftreden: 
2018: De heer C.G.M.M. Schellens  2020: Mevrouw A.J. Dikken 

De heer J. Bits     De heer J. Schagen  
2019: De heer J.A. Jellema   2021: De heer C. Joosen  
 De heer P. Kingma 
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2.2. Resultaten van het CvB   
 
De beleidsontwikkeling van SO Fryslân is vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 (SBP). 
Het College van Bestuur is belast met de uitwerking van het gewenste beleid. Om dit uit te kunnen 
voeren zijn de strategische doelen geordend in de beleidsterreinen Onderwijs, Personeel en 
Organisatie, Financiën en Facilitering en vertaald in tactische beleidsdoelen. De prioritering van de 
doelen in de looptijd 2015-2019, de wijze waarop de doelen worden gerealiseerd en het te 
verwachten eindproduct zijn in het SBP beschreven1.  
 
Op het beleidsterrein Onderwijs en kwaliteit is in het verslagjaar 2017 een belangrijke externe 
beoordeling beschikbaar gekomen, als gevolg van de medewerking van SO Fryslân aan het 
vooronderzoek Vierjaarlijks Onderzoek Besturen en Scholen van de Inspectie van het Onderwijs 
(IvhO). De resultaten van dit onderzoek zijn zeer bevredigend en worden als zeer waardevol ervaren.   
 
2.2.1. Vooronderzoek Inspectie van het Onderwijs   
 
Het CvB is medio 2016 benaderd door de Inspectie van het Onderwijs met de vraag om mee te 
werken aan het vooronderzoek Vierjaarlijks Onderzoek Besturen en Scholen, dat voorafgaand aan de 
invoering van het vernieuwde toezicht IvhO 2017 werd gehouden. Het CvB reageerde positief en zag 
in dit onderzoek een uitgelezen kans om de opzet van het Kwaliteitsbeleid te toetsen. 
 
Het eerste gesprek was in oktober 2016, het vervolg en de onderzoeken op de scholen hebben in 
november en december plaatsgevonden. In februari en in maart 2017 zijn er eveneens gesprekken 
met het onderzoeksteam van de IvhO geweest, waarna de definitieve rapportage in juni 2017 volgde.  
 
De voornaamste conclusie uit het rapport is dat het bestuur van SO Fryslân zorgt voor onderwijs van 
voldoende kwaliteit en voor deugdelijk financieel beheer. De Kwaliteitszorg wordt als goed 
beoordeeld en de Kwaliteitscultuur, Verantwoording en Dialoog worden voldoende bevonden. De 
resultaten van de verificatieonderzoeken op de scholen waren allemaal voldoende. Op een aantal 
scholen werden diverse onderdelen als goed beoordeeld. 
 
De conclusie dat we voldoende zicht hebben op de kwaliteitsontwikkeling van de verschillende 
scholen, terwijl het kwaliteitsbeleid zoals we dat voor ogen hebben als goed wordt beoordeeld, 
maakt dat het CvB zeer tevreden is over de ingeslagen weg. Uiteraard zijn er nog een aantal zaken 
waaraan gewerkt moet worden. De herstelopdrachten zijn allemaal verwerkt binnen het verslagjaar 
en de aandachtspunten zijn op de ontwikkelagenda gezet. Samen met de collega’s op de scholen 
gaan we verder op de ingeslagen weg. Het volledige verslag van het onderzoek is in te zien op de site 
van de IvhO. 
 
2.2.2. Resultaten van het strategisch beleid   
 
In het schooljaar 2015-2016 is in augustus de start gemaakt met de uitvoer van het tactisch beleid, 
dat volgt uit de strategische doelen uit het Strategisch Beleidsplan 2015-2019. De planning van de 
doelen voor dat jaar is ondergebracht in Schoolmonitor, een interactief digitaal systeem volgens de 
Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA). Met behulp van dit systeem kan de organisatie van de 
onderwijsontwikkeling worden gepland en gevolgd. 
 
In 2017 zijn de volgende resultaten per beleidsterrein bereikt:   
 
 

                                                 
1 Hoofdstuk 7 SBP 2015-2019. 
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2.2.2.1. Onderwijs en kwaliteit  

 Een resultaatgericht, uitnodigend aanbod op maat. 
Het beleidsterrein Onderwijs en Kwaliteit omvat veel onderwerpen in het SBP. Op het gebied 
van het onderwijsaanbod is in 2017 weer een grote stap gemaakt.  
 
In verband met het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs, dat door de 
regering in 2017 is vastgesteld, wordt het Bestuursmodel Onderwijskwaliteit SO Fryslân 
ontwikkeld.  Met twee van de vier pijlers van dit bestuursmodel, namelijk de pijler 
Opbrengstgericht werken en de pijler Kwaliteitspeilingen, is tijdens het verslagjaar 
praktijkervaring opgedaan.  
De pijler Opbrengstgericht werken omvat een analyse van de gerealiseerde uitstroom van 
leerlingen, een uitspraak over de ambitie van de uitstroom voor het komende schooljaar 
2018 en de daaraan gekoppelde verbeterpunten. Deze zijn zowel per school, op SO- en VSO- 
niveau, als op SO Fryslân-niveau inzichtelijk gemaakt.  
De pijler Kwaliteitspeilingen bestaat uit het cyclisch peilen van de onderwijskwaliteit. Dit is 
gebeurd bij leerlingen, ouders en personeel. Elke school heeft de resultaten op een eigen 
wijze gepresenteerd en op de website geplaatst. 
Om te streven naar een goede school zijn voor beide pijlers beoordelingsschalen ontwikkeld, 
waarin omschreven is wat wij binnen SO Fryslân goed opbrengstgericht werken en een 
goede kwaliteitspeiling vinden. Deze uitkomsten en de ambitie voor de komende jaren zijn 
per school besproken met het CvB. 
 
De blijvende leerlijn- en methodeontwikkeling is geborgd in de bijeenkomsten van  de 
verschillende werkgroepen Schoolontwikkeling. De resultaten zijn gepresenteerd in de 
afsluitende bijeenkomst op 21 juni 2017. 
 
SO Fryslân heeft in het najaar van 2017 een bijeenkomst georganiseerd voor PrO (Praktijk 

Onderwijs), VSO, MBO, RMC’s (Regionale Meld- en Coördinatiepunten voortijdig schoolverlaten) en 
gemeenten binnen de Arbeidsmarktregio Friesland. Het doel van deze bijeenkomsten is om 
de samenwerking van alle netwerkpartners binnen de route Arbeid te versterken. Dit zal in 
2018 een vervolg hebben.  
 

 Veilige omgeving 
De coördinator Veiligheidsbeleid binnen SO Fryslân heeft het oude beleid aangepast en het 
nieuwe beleid is goedgekeurd door de GMR. Iedere school van SO Fryslân heeft een Anti-
pestcoördinator aangewezen, bij een aantal scholen valt deze functie samen met de taak 
Veiligheidscoördinator op schoolniveau. Een jaarlijkse bijeenkomst van deze coördinatoren is 
in voorbereiding. 
 

 Respect 
De ouder- en leerlingenenquête is afgenomen in 2017, hierin zijn vragen rond veiligheid en 
respect opgenomen. De uitkomsten zijn op schoolniveau besproken en de resulterende 
aandachtspunten verwerkt in het nieuwe jaarplan. 

 

 Communicatie 
Het beleidsterrein Interne en Externe Communicatie is uitgebreid. In 2016 is een Intern en 
Extern Communicatieplan geschreven, dat is vastgesteld door alle geledingen. Vanuit dit plan 
is er in 2017 gewerkt aan de eerste onderdelen; het ontwikkelen van één intranet voor SO 
Fryslân en de gezamenlijke huisstijl.  
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Het College van Bestuur is lopende het schooljaar in het kader van Goed Bestuur opnieuw 
aanwezig geweest bij teamvergaderingen op de scholen. Dit bevalt goed en is opgenomen in 
de jaarplanning. 

 
2.2.2.2. Personeel en Organisatie 

 

 Personeelsbeleid 
Voor het Integraal Personeelsbeleid zijn de onderdelen Werving & selectiebeleid en 
Taakbeleid geëvalueerd. Het beleidsdocument voor de Strategische Personeelsplanning is 
vastgesteld. In het kader hiervan is de discussie over de visie op leiderschap gestart tussen de 
directeuren, teamleiders en het CvB. Ook is een begin gemaakt met de ontwikkeling van 
beleid  voor Participatiebanen en vrijwilligers. 
Met de ontwikkeling van het Professionaliseringsbeleid is een eerste opzet gemaakt door de 
werkgroep. De samenhang met de gesprekkencyclus en het kwaliteitsbeleid is hiervan een 
onderdeel. In 2018 wordt het Professionaliseringsbeleid opgeleverd. 
Zie voor het overzicht van alle beleidsdocumenten paragraaf 2.2.3: vastgesteld beleid. 
 

 Organisatie 
De genoemde beleidsplannen op personeelsgebied zijn uitgewerkt in stappenplannen, 
waarna er praktijkervaring mee opgedaan kan worden.  De borging van het beleid wordt 
bereikt door toepassing van de PCDA-cyclus. 
 

2.2.2.3. Financiën 
 

 Financieel gezonde organisatie 
SO Fryslân is een financieel gezonde organisatie. In 2016 heeft de Raad van Toezicht het 
Vermogensbeleid vastgesteld. Per 31 december 2016 heeft er een gedeeltelijke herschikking 
van het eigen vermogen plaatsgevonden en is het surplus aan vermogen vertaald in 
bestemmingsreserves. Door vanuit deze reserves extra te investeren in strategische en 
tactische doelen werd er in 2017 een extra impuls gegeven aan het onderwijs.  
 
De cyclus Planning & Control is gevolgd. In 2017 is in overleg met de GMR besloten om het 
Bestuursformatieplan niet meer apart te agenderen in de P&C maar onderdeel te laten 
uitmaken van de begroting. De belangrijkste reden hiervoor was dat het formatieplan 
inhoudelijk vooral een herhaling was van de begroting aangevuld met de formatiebudgetten.            
 
Het kalenderjaar 2017 was het eerste (volle) jaar als eigen risicodrager voor de vervanging 
van ziekte. Dit zal in 2018 geëvalueerd worden.  
 

2.2.2.4.  Facilitering en ICT 
 

Op het gebied van Facilitering zijn de omschreven doelen behaald. Op onderdelen zijn in 
2017 (opnieuw) centrale contracten afgesloten (energie, aanschaf computerapparatuur, 
schoonmaakmateriaal, inkoop koffie thee e.d.). Ook is er samen met RENN4 een nieuw 
contract voor kopieerapparatuur voor alle scholen van beide stichtingen afgesloten.  

 

 Huisvesting 
De Meerjarige onderhoudsplanning van de scholen is geactualiseerd. 
In 2017 is een subsidieaanvraag voor Stimulering Duurzame Energie ingediend voor de 
Wingerd in Damwoude. De subsidie is toegewezen om te investeren in zonnepanelen. De 
Wingerd wil zich inzetten om in de toekomst een energie neutrale school te worden.  
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 ICT 
De werkwijze om tot een juiste, volledige en tijdige verwerking van de leerlinggegevens te 
komen is ingevoerd op de administraties van de scholen. 

 
Conclusie 
Het College van Bestuur is tevreden over de behaalde resultaten in 2017.  
 
De ambitie is, om de beleidsterreinen Personeel en Organisatie, Financiën en Facilitering te borgen 
en waar nodig nog meer te verfijnen. Ook zal in overleg met de directeuren en de GMR conform het 
Strategisch Beleidsplan 2015-2019 nog een aantal beleidsstukken worden afgerond, zodat alle 
voorgenomen doelen worden behaald.  
 
Het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs, dat is vastgesteld in 2017, heeft 
geleid tot de ontwikkeling van het Bestuursmodel Onderwijskwaliteit. Dit betekent extra inzet op het 
beleidsterrein Onderwijs en Kwaliteit, naast de doelen op dit terrein die al in  het Strategisch 
Beleidsplan waren opgenomen. 
 
2.2.3. Vastgesteld beleid  
 
In 2017 is op  de volgende onderwerpen beleid ontwikkeld, aangeboden aan de GMR en vastgesteld:  
 

 Vervangingsbeleid  
 Evaluatie taakbeleid 
 Evaluatie Wervings- en selectiebeleid 
 Strategische Personeelsplanning 
 Evaluatie Werkkostenregeling 
 Evaluatie Participatiebanen 

  
2.3. Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad  
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad SO Fryslân heeft in 2017 negen keer vergaderd. De 
samenstelling van de GMR is in het afgelopen jaar licht gewijzigd. Er is een nieuw GMR-lid voor de 
personeelsgeleding namens School Lyndensteyn toegetreden. Daarnaast werkt de GMR sinds 
februari 2017 met een onafhankelijke secretaris, die onder andere de verslaglegging van de 
vergaderingen verzorgt. 
 
Een overzicht van de GMR-bezetting per 31 december 2017: 

School Personeelsgeleding Oudergeleding 

Kleurryk M. van der Meulen vacant 

Talryk T. van Ackooy vacant 

It Twalûk E. Duyve vacant 

Duisterhoutschool R. Siemonsma (vice-voorzitter) R. Modderman 

Piet Bakkerschool S. de Groot (voorzitter) vacant 

De Wingerd E. de Groot J. M. Langbroek 

School Lyndensteyn K. van der Werff vacant 

Secretaris (onafhankelijk) Y. Hoogeveen 
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2.3.1. Instemming 
 
Net als voorgaande jaren hebben de werkgroepen, bestaande uit twee GMR-leden, een groot aantal 
beleidsstukken voorbereid en besproken met het Bestuursbureau en College van Bestuur. De 
volgende onderwerpen zijn aan de GMR voorgelegd voor instemming: 
 

 Vervangingsbeleid  
Zonder wijzigingen heeft de GMR in februari 2017 ingestemd met het Vervangingsbeleid. In 
juli 2017 kwam de evaluatie van het Vervangingsbeleid terug op de agenda, waarmee in 
september 2017 is ingestemd. 
 

 Bestuursformatieplan 2017-2018 
Op dit stuk heeft de GMR in maart 2017 ingestemd, nadat de lijst met vragen opgesteld door 
de GMR afdoende waren beantwoord door het CvB.  
 

 Evaluatie taakbeleid 
De werkgroep, daarbij geadviseerd door de AOb,  heeft in 2017 meerdere overleggen gehad 
met P&O over de evaluatie Taakbeleid. In deze overleggen zijn vele punten besproken. Een 
aantal punten is op het moment van schrijven van dit verslag nog niet afgerond, en de GMR 
heeft derhalve nog geen instemming kunnen geven.   
 

 Vakantierooster 2017-2018 
Na de toezegging van het CvB dat er door het personeel in de laatste week van de 
zomervakantie één dag plaats- en tijdsgebonden wordt gewerkt, en de overige vier dagen 
niet plaats- en/of tijdsgebonden zijn, heeft de GMR in mei 2017 ingestemd met het 
vakantierooster 2017-2018.  

 

 GMR-reglement 
Ten gevolge van wijzigingen in de Wet Medezeggenschap moet het GMR-reglement worden 
aangepast. De feedback van de GMR op het Reglement wordt daarin meegenomen.  
 

 Evaluatie Wervings- en selectiebeleid 
De GMR is actief betrokken bij het opstellen van het nieuwe Wervings- en selectiebeleid. De 
GMR heeft in juni 2017 instemming verleend. 

 

 Strategische Personeelsplanning 
Na overeenstemming over de richtlijn van de basisinrichting van een school heeft de GMR in 
september 2017 met dit stuk ingestemd. 
  

 Evaluatie Werkkostenregeling 
Zonder wijzigingen stemde de GMR in november 2017 in met de nieuwe 
Werkkostenregeling. 

 

 Formatiebudgetten 2018-2019 
Na een afdoende beantwoording van alle vragen over de budgetten stemde de GMR in 
december 2017 in met dit stuk. 

 
2.3.2. Samenwerking SO Fryslân en RENN4 
 
Het gehele jaar kwam de beoogde intensivering van de samenwerking tussen de stichtingen voor 
speciaal onderwijs SO Fryslân en RENN4 terug op de agenda van de GMR-vergaderingen. In de 
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maanden voor de zomervakantie hebben 2 GMR-leden deelgenomen aan de Denktank die naast de 
Stuurgroep mogelijke samenwerkingsvormen evalueren. Hieruit is een vervolgonderzoek geïnitieerd 
waarover de GMR om advies werd gevraagd. Het advies van de GMR om een raadpleging te doen 
van de achterban, personeel én ouders, over een eventuele samenwerking tussen SO Fryslân en 
RENN4 werd ter harte genomen door het CvB. 
 
2.3.3. Overige adviezen en activiteiten 
 
Naast bovenstaand onderwerp heeft de GMR ook adviezen gegeven over het Managementstatuut 
SO Fryslân, de Begroting 2018 en de Meerjarenbegroting 2019-2021. Daarnaast zijn nog de volgende 
stukken in de GMR besproken op basis van het informatierecht: Budget personeelsformatie, de 
Secundaire arbeidsvoorwaarden inclusief Wel ’n Wee regeling, de Evaluatie Participatiebanen, het 
Inspectierapport, het Bestuursverslag en de Jaarrekening 2016.  
 
Tot slot heeft een afvaardiging van de GMR in 2017 tweemaal een overleg gehad met een 
afvaardiging van de Raad van Toezicht, met als doel elkaar bij te praten over belangrijke 
ontwikkelingen binnen SO Fryslân.  
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2.4.  Medewerkers van SO Fryslân   
 
2.4.1.  Personeel: feiten en cijfers 
 
SO Fryslân biedt arbeidsvoorwaarden volgens de wetgeving in de WPO/WEC en de CAO Primair 
Onderwijs. De stichting conformeert zich aan de richtlijnen van de minister betreffende uitkeringen 
bij ontslag. 
 
Het personeelsbestand van SO Fryslân omvat zeer uiteenlopende beroepsgroepen. Naast het 
reguliere onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel is er ook een aantal specialisten uit 
diverse disciplines werkzaam binnen de stichting. 
 
Het bevoegd gezag (uitgeoefend door het CvB) is werkgever van de schooldirecteuren, leerkrachten 
en het onderwijsondersteunende personeel op de scholen. In 2017 waren er 460 personeelsleden in 
vaste dienst voor in totaal 323,49 fte’s (peildatum 01-10-2017).  
 
Zie onderstaande diagrammen voor de verdeling tussen fulltime en parttime dienstverbanden en de 
verdeling van het aantal fte’s in leidinggevenden, Onderwijzend- en Onderwijsondersteunend 
personeel.  
Naast de medewerkers van SO Fryslân in vaste dienst is er sprake van een flexibele schil van 9,27% 
(31,90 fte) (peildatum 01-10-2017). Deze gegevens zijn niet meegenomen in onderstaande 
diagrammen.  
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2.4.2.  Verzuim  
 
Het gemiddelde verzuimpercentage van SO Fryslân over 2017 is 6,44%.  
 
De ambitie van SO Fryslân is om het verzuim structureel te beheersen en terug te dringen. Om dit te 
bereiken zijn in 2013 de eerste stappen gezet: de knelpunten en oorzaken van het verzuim zijn 
duidelijker in kaart gebracht en de directeuren en leidinggevenden hebben externe ondersteuning 
gekregen bij de verzuimbegeleiding. Zij herkennen hierdoor de verzuimsignalen beter en weten hoe 
ze de regie kunnen houden. Met ingang van juli 2014 is SO Fryslân bovendien overgegaan naar een 
passende arbodienst, die uitgaat van samenspel tussen de werkgever, werknemer en bedrijfsarts. 
 
Na enkele jaren van daling van de verzuimcijfers was er in 2016 sprake van een lichte stijging. Deze 
trend heeft zich in 2017 niet voortgezet; door het verzuim weer extra onder de aandacht te brengen 
van het management van de scholen daalt het verzuim weer.  
 
2.5.   Leerlingen en ouders  
 
2.5.1.  Zorg en Begeleiding 
 

 Parnassys 
In 2017 zijn de inspanningen om meer uniformiteit te brengen in de gegevens van het 
leerlingvolgsysteem Parnassys voortgezet. Dit is van belang om algemene conclusies te 
kunnen trekken op stichtingsniveau. Nu er steeds meer gegevens worden vastgelegd, kunnen 
we ook gaan sturen op data. De interne rapportages Leerlinggegevens en Uitstroomgegevens 
zijn hiervan het eerste resultaat. 

 

 Opbrengstgericht werken 
Het terrein van Zorg en Begeleiding maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid, waarin met 
behulp van de cyclus Opbrengst Gericht Werken geanalyseerd wordt op welke punten 
verdere ontwikkeling nodig is. Deze ontwikkelingen zijn terug te vinden in de jaarplannen van 
SO Fryslân en van de scholen.   

 

 Meldcode 
Ook is er dit jaar extra aandacht gevraagd voor Friese meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Op schoolniveau is dit opgepakt en door de Commissies van Begeleiding 
op de scholen weer onder de aandacht van het personeel gebracht. 

 
 
2.5.2.  Arbeidstoeleiding  
 
In het VSO is de laatste jaren hard gewerkt om de leerlingen goed toe te rusten voor hun toekomst, 
waarin arbeidsmatige activiteiten een belangrijke rol zullen spelen. Op alle VSO-scholen zijn de 
sectoren Zorg en Welzijn, Economie, Techniek en Land- en Tuinbouw opgezet. Daarnaast is er 
scholing geweest voor branchegerichte certificering, zowel voor praktijkleerkrachten als voor 
leerlingen. 
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2.5.3. Uitstroom en verloop 
 

 Gerealiseerde uitstroom SO 2016-2017   
Onderstaand cirkeldiagram is een totaaloverzicht van de leerlingen die zijn uitgestroomd in 
het schooljaar 2016-2017 van 4-12 jarigen. In totaal zijn er 109 leerlingen uitgestroomd; dit 
betreft leerlingen die langer dan zes weken onderwijs gevolgd hebben. Binnen de uitstroom 
naar het VSO is onderscheid gemaakt tussen de verschillende uitstroomprofielen die in het 
VSO worden gehanteerd. 
 
 

 
 
 

Voor de SO uitstroom is door het CVB voor het schooljaar 2016-2017 een ambitie vastgesteld 
op 21%.  De ambitie is gehaald en er is een stijgende lijn vast te stellen, wat het CVB tot 
tevredenheid stemt. Voor het komende jaar wordt de ambitie voor de uitstroom naar VSO 
arbeid vastgesteld op 30%.  
 

 Gerealiseerde uitstroom VSO 2016-2017  
Onderstaande cirkeldiagram is een totaaloverzicht van de leerlingen die zijn uitgestroomd in 
het schooljaar 2016-2017. In totaal zijn er 151 leerlingen uitgestroomd. Het gaat hier om 
leerlingen die langer dan één schooljaar onderwijs gevolgd hebben.  
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Het CvB is niet tevreden over de gerealiseerde uitstroom naar arbeid (12%). Niet alleen is 
ambitie voor het schooljaar 2016-2017 (18%) niet gehaald, maar vooral het feit dat er in de 
afgelopen jaren geen stijgende lijn in de uitstroom naar arbeid is, stemt zorgelijk. Voor het 
komende schooljaar heeft het CvB de ambitie uitgesproken om 20% van de leerlingen uit te 
laten stromen naar arbeid. De directeuren hebben deze stichtingsstandaard onderschreven 
en vastgesteld.  
 

 Verloop leerlingenaantallen 
In het beleid van SO Fryslân werd op grond van de demografische ontwikkelingen in het 
verzorgingsgebied geen rekening meer gehouden met een scenario van afnemende krimp 
van de leerlingenaantallen. De laatste jaren is er echter wel sprake van een dalende trend. 
De afname in 2017 (1.127 leerlingen) t.o.v. 2016 (1.148 leerlingen) is 1,95%. 
Per 1 februari 2018 (groeitelling) is het aantal leerlingen 1.134. 
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2.5.4. Ouders  
 
De ouderavonden werden goed bezocht. De scholen informeerden ouders op de ouderavonden over 
de algemene schoolontwikkelingen en de ouders werden ook regelmatig geïnformeerd via de 
schoolkranten.  
 
2.6.      Externe relaties van SO Fryslân   

 
2.6.1.  Steunpunt  
 
Het Steunpunt SO Fryslân, nu Steunpunt Onderwijs Noord geheten, is opgericht in 2014 en verleent 
vanuit het speciaal onderwijs  ondersteuning aan leerkrachten van het regulier onderwijs. De 
consulenten van het Steunpunt helpen leerkrachten bij de begeleiding van leerlingen met een extra 
zorgvraag.  
Het CvB van SO Fryslân heeft langjarige afspraken gemaakt met de samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs over de inkoop van diensten Ambulante Begeleiding. Daardoor zijn de inkomsten 
voor deze afdeling binnen het Steunpunt voor de eerstkomende jaren gegarandeerd en kan het 
Steunpunt in ieder geval tot 1 augustus 2018 de diensten voortzetten.  
 
2.6.2.  Samenwerking 
 

 Passend Onderwijs 
Per 1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs ingevoerd. In het verslagjaar was de stichting 
SO Fryslân bij alle samenwerkingsverbanden op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd. Voor 
het primair onderwijs is er één provinciaal samenwerkingsverband in Fryslân, voor het 
voortgezet onderwijs zijn er drie samenwerkingsverbanden in respectievelijk de regio’s 
Noord Friesland, Zuidwest Friesland en Zuidoost Friesland. 

 
Om het Passend Onderwijs lokaal vorm te geven zijn er in 2016 in de regio’s Drachten en 
Leeuwarden initiatieven ontplooid waarin het speciaal onderwijs samen met het regulier 
onderwijs om tafel zit met de betreffende gemeentes. De gesprekken zijn in 2017 voortgezet.  

 

 RENN 4 
Sinds 2017 zit RENN4 met één klas op de Piet Bakkerschool. De eerste signalen zijn positief. 
Medewerkers van RENN4 en van SO Fryslân wisselen hun verschillende expertises uit.  

 

 Talant en Wille 
De samenwerking met zorgorganisatie Talant bestond ook in 2017 met name uit het 
huisvesten van Kinderdagcentra (KDC’s) op diverse SO Fryslânscholen. Ook vestigingen van 
de gespecialiseerde buitenschoolse kinderopvang van Wille waren gehuisvest op diverse SO 
Fryslân scholen. 

 

 GGD 
Op het gebied van de jeugdgezondheidszorg, preventie en de aanpak van 
kindermishandeling en huiselijk geweld werden diensten afgenomen van de GGD. In dit 
verband zijn de toepassing van de Friese Meldcode en de inzet van een vertrouwenspersoon 
belangrijk.  
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Uit het jaarverslag van de Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag binnen het onderwijs van 
de GGD Fryslân over het schooljaar 2016 – 2017 blijkt, dat er met betrekking tot de scholen 
van SO Fryslân geen melding is binnengekomen2.  

 

 MEE 
MEE Friesland droeg zorg voor personele ondersteuning en advisering op het 
maatschappelijke vlak. 

 
2.7.      Bijzonderheden in 2017   

 
Projectplan ESF Friesland   
In 2017 hebben de eerste leerlingen hun certificaat gehaald van de opleiding voor de Houtbranche, 
onderdeel van een langer lopend project voor arbeidstoeleiding met behulp van ESF-subsidie. Naast 
de sinds 2015 lopende branchecursussen in de sectoren Zorg & Welzijn, Land &Tuinbouw en 
Techniek is een project gestart waarin leerlingen afkomstig van drie scholen (Talryk, Twalûk en 
Duisterhoutschool) worden opgeleid voor de houtbranche. De opleiding vindt plaats in De Fabriek in 
Leeuwarden. 
 
2.8.     SO Fryslân na 2017   
 
Sinds de invoering van de Participatiewet is het de doelstelling van de overheid om onder andere een 
groot deel van de doelgroep van het Speciaal Onderwijs meer te laten participeren in de 
maatschappij. Dat betekent dat meer leerlingen moeten uitstromen naar (begeleide) arbeid in 
reguliere bedrijven en instellingen. Daarvoor moeten echter wel banen beschikbaar zijn. Om dat te 
bereiken is een pakket van stimulerende maatregelen van kracht, om bedrijven en instellingen in 
staat te stellen om geschikte banen te scheppen. 
 
Ook SO Fryslân kan daarin een bijdrage leveren. De stichting heeft in 2016 een eerste aanzet gegeven 
om participatiebanen te creëren binnen de eigen organisatie; bij de evaluatie in 2017 bleek dat de 
realisatie hiervan complex is. Het beleid is aangescherpt op onderdelen en uitgebreid naar meerdere 
doelgroepen, bijvoorbeeld ex-leerlingen en leerlingen van een Praktijkschool. Het doel is om het 
verplichte quotum voor participatiebanen in te zetten, zodat in 2019 het quotum gehaald wordt.   
 
2.8.1.   Speerpunten voor 2018   
In overeenstemming met de planning in het Strategisch Beleidsplan zijn de volgende speerpunten 
voor het jaar 2018 vastgesteld:  
 

 Beleid Participatiebanen en vrijwilligersbeleid 

 Veiligheidsbeleid 

 Evaluatie Strategische Personeelsplanning 

 Evaluatie Secondaire arbeidsvoorwaarden  

 Evaluatie Vervangingsbeleid 

 Evaluatie Functieboek  

 Evaluatie Planning&Control 

 Evaluatie Privacybeleid als gevolg van nieuwe wetgeving (AVG)  
 
 
 
 

                                                 
2 Bron rapport GGD Fryslân januari 2017 



Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân                                                                                             
pagina 24 
Jaarstukken 2017 

3. Financiën en beheer  
 
De beleidsnotitie Planning & Control (P&C) is een belangrijk instrument van het financieel 
management. Met de P&C-cyclus wordt systematisch inhoud gegeven aan het richting geven (het 
besturen ofwel Planning) en het op koers houden (beheersen ofwel Control) van de organisatie 
 
In het afgelopen jaar was de stichting ‘in control’, doordat de kosten in de pas zijn gebleven met de 
baten en er op totaalniveau conform de begroting gehandeld is.  
 
De begroting komt tot stand in overeenstemming met de statutaire bepalingen en de daaraan 
gekoppelde Planning- en Controlcyclus. De begroting van de stichting wordt gevormd door de 
samenvoeging (consolidatie) van de schoolbegrotingen en de bovenschoolse begroting. De 
schooldirecteur is verantwoordelijk voor de schoolbegroting. Het College van Bestuur legt periodiek 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de financiële stand van zaken.  
 
3.1. Analyse financieel resultaat  
 
Onderstaand wordt het resultaat van 2017 op hoofdlijnen vergeleken met de begroting 2017 en de 
realisatie in 2016. 
 

 
 
 
In 2016 was er sprake van een negatief exploitatiesaldo van € 450.000. Dit resultaat was in 
overeenstemming met de begroting en werd vooral beïnvloed door incidentele investeringen in de 
scholen en in de innovatie n.a.v. Passend Onderwijs.  
 
Over 2017 is er een negatief exploitatieresultaat van € 309.573 en werd er op totaalniveau binnen de 
begroting gehandeld. In het afgelopen kalenderjaar werden extra impulsen gegeven aan de 
beleidsonderwerpen Professionalisering, Innovatie in verband met Passend Onderwijs en 
Communicatie. 
   
 
 

Samenvatting exploitatieoverzicht

(x € 1.000) Real isatie Begroting Real isatie Verschi l

2016 2017 2017 2017

Baten 

(Ri jks )bi jdragen OCW 25.231 24.044 25.263 1.219

Overige overheidsbi jdr. 170 108 151 43

Steunpunt 1.299 1.292 1.342 50

Overige baten 492 313 419 106

  27.192 25.757 27.176 1.419

Lasten 

Personele lasten 24.023 22.619 23.860 1.241

Afschri jvingen 437 424 440 16

Huisvestings lasten 1.436 1.346 1.345 -1

Instel l ings lasten 1.800 1.760 1.860 100

 27.696 26.149 27.505 1.356

Financiële baten 54 42 19 -23

EXPLOITATIESALDO -450 -350 -310 40
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Baten  
De rijksbijdragen vallen ultimo 2017 hoger uit dan begroot; deze meevaller wordt vooral veroorzaakt 
door het definitief vaststellen van de bekostigingsbedragen voor de lumpsum 2016-2017. Ten 
opzichte van voorgaande jaren is deze bijstelling van 2,26%3 substantieel te noemen. Verder zijn er 
extra bedragen binnen gekomen i.v.m. financiering EMB-leerlingen en de groeitelling. Naast de 
reguliere financiering vanuit OCW is er dit jaar sprake van extra inkomsten door aanvragen voor 
specifieke leerlingen in te dienen bij samenwerkingsverbanden en gemeenten. Verder heeft het 
Vervangingsfonds nog declaraties uitbetaald over 2016. De private baten blijven in 2017 achter bij de 
begroting. Dit heeft te maken met de ouderbijdragen, die te hoog ingeschat waren tijdens het 
opstellen van de begroting.  
 
Personele lasten 
De personele lasten vallen 5% hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door extra uitgaven op 
het gebied van:  

 Het uitstellen  van het verminderen van het aantal groepen vanwege toename van het aantal 
leerlingen per 01-10-2017 It Twalûk (voorfinanciering) 

 Extra lasten i.v.m. sollicitatieprocedures (management)  

 Extra lasten i.v.m. schoolontwikkeling en nulmeting  

 Afboeking ESF-gelden (Duisterhoutschool, nog n.a.v. overname school per 01-08-2015)  

 Extra personele lasten i.v.m. professionalisering (competentiemeting) 

 Extra inzet van personeel op EMB-middelen en groeitelling (groei tussen 01-10-2016 en 01-
02-2017). Tegenover deze extra inzet staan extra baten, e.e.a. heeft geen invloed op het 
resultaat. 

 
Afschrijvingen 
De omvang van de afschrijvingslasten heeft te maken met de investeringen die de stichting heeft 
gedaan in ICT, onderwijsleerpakket en inventaris. De werkelijke afschrijvingslasten voor 2017 vallen 
hoger uit dan begroot, doordat er in het 4de kwartaal 2016 nog relatief veel investeringen zijn 
gedaan. Deze leveren vanaf 2017 extra afschrijvingslasten op, die niet meer konden worden 
meegenomen in de begroting 2017.  
 
Huisvestingslasten 
Enkele scholen hebben te maken met extra huisvestingslasten. SO Kleurryk heeft in 2016 drie extra 
lokalen geplaatst aan De Lanen en in de begroting is onvoldoende rekening gehouden met de extra 
kosten voor onderhoud, energie en schoonmaak voor deze lokalen. Bovendien is er op It Twalûk een 
lichte overschrijding ontstaan. In de begroting was wel rekening gehouden met het opheffen van de 
locatie aan de Harlingerweg 22 te Franeker, maar niet met de inhuizing van 2 groepen bij De Bolder 
per 1 augustus 2017. Naast tegenvallers op dit onderdeel hebben enkele scholen te maken met een 
‘vrijval’ vanuit de voorziening onderhoud gebouwen. Hierdoor is dit onderdeel  nagenoeg in 
overeenstemming met de begroting. 

 
Overige instellingslasten 
Aan overige instellingslasten is er meer uitgegeven dan de raming voor 2017 aangeeft. In de 
jaarrekening is een desinvestering verwerkt in verband met het opheffen van De Rank. Relatief oude 
inventaris is na inventarisatie in 2017 in één keer afgeschreven. Verder heeft SO Fryslân in het 
afgelopen jaar te maken gehad met de kosten van extra juridische ondersteuning i.v.m. het 
beoordelen van instroomtoetsen vanuit het participatiefonds.   
 

                                                 
3 Bron VOS/ABB  
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Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten zijn lager dan begroot; gedurende het kalenderjaar 2017 zijn de 
rentepercentages voortdurend naar beneden bijgesteld.  
 
Investeringen 
In onderstaand overzicht zijn de werkelijke investeringen afgezet tegen de investeringsbegroting. 
 

 
 
In 2017 is er binnen de begroting gehandeld. Het in 2016 gestarte project ‘belevenistuin’ van de Piet 
Bakkerschool loopt nog door in 2017 en 2018. Tegenover de uitgaven voor dit project staan extra 
baten (subsidies derden, opbrengst acties) die als ‘investeringssubsidie’ zijn verwerkt in de financiële 
administratie.  
 
3.2. Bijzonderheden in 2017 
 
Prestatiebox 
In 2017 is er een bedrag van € 173.303 ontvangen voor de Prestatiebox4. Deze middelen zijn door de 
scholen ingezet voor de professionalisering van het onderwijspersoneel, door een gedeelte van het 
bedrag toe te voegen aan het scholingsbudget. Daarnaast zijn de middelen ingezet voor onder 
andere museum- en jeugdconcertbezoek, drama, het Uur Cultuur en de workshop Cultuurklapper. 
Ook in het kader van de cultuureducatie heeft er museum- en jeugdconcertbezoek plaatsgevonden. 
 
Projectplan ESF Friesland   
Evenals voorgaande jaren is in 2017 ESF-subsidie ingezet voor arbeidstoeleiding 
in de vorm van branchecursussen in de sectoren Zorg & Welzijn, Land 
&Tuinbouw en Techniek. Daarnaast is er met behulp van deze subsidiegelden een 
project gestart, waarin leerlingen afkomstig van drie scholen (Talryk, Twalûk en 
Duisterhoutschool) worden opgeleid voor de houtbranche.  
 
Overige projecten:  
In totaal is aan diverse projectmatige activiteiten een bedrag van € 125.000 uitgegeven. Deze 
activiteiten lopen uiteen van samenwerkingsprojecten met partners buiten de scholen tot 
onderwijsinhoudelijke vernieuwingen. 
             

 Regiosamenwerking De Wingerd  
De Wingerd heeft  voor het schooljaar 2016-2017 een projectaanvraag gedaan voor ‘samenwerking 
in de regio’. Het CvB heeft deze aanvraag gehonoreerd in 2016 en de uitgaven lopen door in het 
kalenderjaar 2017. 
 
 

                                                 
4 De minister van Onderwijs verstrekt de komende vijf schooljaren (2015/2016 tot en met 
2019/2020) per schooljaar bijzondere bekostiging via de Prestatiebox voor het realiseren van  
afspraken uit het bestuursakkoord en in het kader van het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit. 
 

Investeringen (x € 1.000) Begroting Realisatie Verschil 

Gebouwen* 0 18 -18

Inventaris  en apparatuur 352 285 66

Andere vaste bedri jfsmiddelen 56 45 11

Totaal  407 348 59

* Betreft de Belevenistuin van de Piet Bakkerschool  
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 Schoolontwikkeling It Twalûk en de Duisterhoutschool  
Deze scholen hebben beide voor het schooljaar 2016-2017 een bedrag aangevraagd voor 
schoolontwikkeling. Het CvB heeft deze aanvragen gehonoreerd in 2016 en de uitgaven lopen door in 
het kalenderjaar 2017. 
 
Internationalisering  
Er is geen sprake van internationalisering binnen stichting SO Fryslân in 2017.  
 
Treasury- en financieringsbeleid 
De uitgangspunten van het voorschrift ‘Beleggen en belenen’ zijn vertaald in het Treasurystatuut. In 
de vergadering van 17 april 2017 heeft de RvT dit statuut opnieuw vastgesteld in verband met 
nieuwe wet- en regelgeving vanuit het ministerie van OC&W.  
 
3.3. Financiële ontwikkelingen en overige informatie   
 
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste financiële kengetallen weergegeven. 
 

 
 
Weerstandsvermogen  
Binnen de Primaire Onderwijssector wordt er bij een weerstandsvermogen dat tussen de 10% en 
40%  van de rijksbijdragen ligt, uitgegaan van een gezonde financiële situatie. Het percentage is 
echter sterk afhankelijk van het risicoprofiel van de betrokken onderwijsinstelling. Bij een hoger 
risicoprofiel is er een grotere buffer nodig om tegenvallers op te kunnen vangen.  
 
Over 2017 zijn de baten circa 27,2 miljoen euro (Rijksbijdrage 25,2 miljoen) en bedraagt het eigen 
vermogen  circa 6,7 miljoen euro. Hierdoor ontstaat er een weerstandsvermogen van 25,3%.  
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit wordt bepaald door het eigen vermogen uit te drukken in een percentage van het 
balanstotaal. Voor de stichting is dit percentage 53,8%. Binnen de sector Primair Onderwijs wordt 
een normpercentage van 33,33% gehanteerd. Hier zit de stichting in het verslagjaar ruim boven. 
 
Liquiditeit  
De liquiditeit geeft aan in hoeverre het bestuur op korte termijn aan haar verplichtingen, zoals 
kortlopende schulden, maar ook de betalingen van salarissen en de bekostiging van investeringen, 
kan voldoen. Het betreft een verhoudingsgetal tussen de vlottende activa en de kortlopende 
schulden. De norm is groter dan 1 en met een liquiditeit van 2,00 in 2017 voldoet de stichting hier 
ruim aan.  
 
Rentabiliteit  
De rentabiliteit wordt bepaald door het ‘resultaat uit de gewone bedrijfsvoering’ uit te drukken in 
een percentage van het totaal aan baten. In non-profit organisaties wordt de rentabiliteit ook wel het 

2017 2016

Balans 

Weerstandsvermogen 25,3% 26,5%

Solvabi l i tei t 53,8% 64,3%

Liquiditei t 2,00 2,65

Exploitatie 

Rentabi l i tei t -1,1% -1,7%

Doelmatigheid

Kapita l isatiefactor 40,3% 35,4%
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begrotingsoverschot genoemd (of het begrotingstekort bij een negatief exploitatieresultaat). De 
norm is vastgesteld op 0%. Het bestuur streeft naar een volledig evenwicht tussen de jaarlijkse baten 
en lasten. Voor het kalenderjaar 2017 is er bewust een negatief resultaat begroot en een negatieve 
exploitatie gerealiseerd. De rentabiliteit in 2017 bedraagt 1,1% negatief.   
 
Kapitalisatiefactor 
Door de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen, ook wel bekend als de Commissie Don, 
is een kengetal geïntroduceerd, de kapitalisatiefactor. Deze kapitalisatiefactor wordt bepaald door de 
verhouding tussen het totale kapitaal minus de gebouwen en terreinen en de totale baten inclusief 
de financiële baten. Dit kengetal wordt gebruikt om te signaleren of onderwijsinstellingen een deel 
van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. De signaleringsgrens is 
gesteld tussen de 35-60%. Over het jaar 2017 valt de kapitalisatiefactor (40,3%) van de stichting 
binnen de signaleringsgrenzen.  
 
Reserves 
Naast de algemene reserve beschikt de stichting over een aantal zogenaamde bestemmingsreserves. 
In de vergadering van 9 november 2016 heeft de Raad van Toezicht besloten om de reserves te 
herschikken naar aanleiding van het vastgestelde vermogensbeleid. Hierbij is een strikte scheiding 
aangehouden tussen de publieke en private reserves.  
 
Bestemmingsreserves 

 Bestemmingsreserve professionalisering 
Omdat leraren verplicht geregistreerd moeten zijn in het lerarenregister  per 1 augustus 2018 
wordt het Scholingsbeleid vormgegeven en worden de professionaliseringsactiviteiten 
uitgebreid. Dit vraagt een investering in de ontwikkeling van een tool voor het automatiseren 
van leerkrachtdossiers en van de gesprekkencyclus.  
 

 Bestemmingsreserve ICT 
Voor ICT zal er geïnvesteerd worden in eigen materieel op basis van het overzicht 
vervangingsinvesteringen voor de komende vier jaar.  Verwacht wordt, dat ook het 
communicatiebeleid uitbreiding van digitale mogelijkheden nodig maakt.  Als laatste wordt er 
nagedacht over de inzet van ICT  in de didactiek en het benodigde materieel, bijvoorbeeld I-
pads. Deze nieuwe faciliteiten zullen een investering vragen.  

 

 Bestemmingsreserve Culturele vorming   
Cultuuronderwijs staat hoog op de agenda van de schoolontwikkeling. Hiervoor is een 
subsidieregeling Professionalisering Cultuureducatie aangevraagd, gericht op de 
leerkrachten. Om deze ontwikkeling voldoende impuls te geven op school- en leerlingniveau 
wordt in de begroting van 2017 ook een bedrag opgenomen. Ook is binnen deze reserve € 
100.000 gereserveerd voor activiteiten in Fryslân in 2018 rondom het thema Mienskip 
(culturele hoofdstad Leeuwarden). 

  

 Bestemmingsreserve Communicatieplan  
Recent is er een intern en extern communicatieplan opgesteld. Om deze plannen te 
realiseren is er een incidentele investering nodig. Hierbij wordt gedacht aan een tijdelijke 
communicatiemedewerker voor 2 dagen in de week gedurende twee jaar.   

 

 Bestemmingsreserve Personeel  
In verband met vrijstelling van taken voor medewerkers die rechtstreeks onder het CvB 
vallen is er een bedrag gereserveerd voor incidentele onvoorziene omstandigheden. 
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 Bestemmingsreserve Projecten 
In de vergadering van de RvT van 2 april 2014 is besloten om een Bestemmingsreserve 
Projecten aan te houden bij het opstellen van de jaarrekening 2014. Jaarlijks is het streven 
erop gericht om een bedrag ter hoogte van de renteopbrengsten toe te voegen aan deze 
reserve. 

 Privaat 
De bestemmingsreserves privaat hebben veelal betrekking op de uit het verleden 
opgebouwde gelden die niet uit publieke middelen verkregen zijn. Hierbij moet gedacht 
worden aan rente-inkomsten, giften en ouderbijdragen. Er is een algemene private reserve, 
om de scheiding tussen publiek en privaat aan te houden.  
Verder worden er voor de buitenschoolse activiteiten zogenaamde schoolfondsen 
bijgehouden, bestaande uit de bijdragen van ouders. Deze schoolfondsen worden ingezet 
voor bijzondere dagen en schoolreizen.  

 
Algemene reserves 
 

 Algemeen Publiek 
De Algemene reserve is de reserve waar de herschikking van de middelen op heeft 
plaatsgevonden.  

 
3.4. Verwachting op lange termijn (Continuïteitsparagraaf) 
 
De Begroting 2018 maakt deel uit van de rollende meerjarenbegroting5. Deze geeft een financiële 
doorkijk naar het kalenderjaar 2021. Uitgaande van gelijkblijvende leerlingenaantallen vanaf de  
laatste teldatum laat de meerjarenprognose geen grote bewegingen zien. In december 2017 zijn de 
begroting 2018 en de Meerjarenbegroting 2019-2021 goedgekeurd. 
 

 
 

                                                 
5 ‘Rollend’ houdt in, dat de meerjarenbegroting ieder kalenderjaar wordt bijgesteld op grond van 
exploitatieresultaten en nieuwe inzichten in de ontwikkeling van baten en lasten. 

Meerjarenraming SO Fryslân  

(x € 1.000) 

2018 2019 2020 2021

Lumpsum (personeel ) 21.419 21.309 21.394 21.457

BPA 539 538 538 538

Materiële ri jksbi jdragen 2.595 2.567 2.567 2.567

Overige ri jksbi jdragen 321 340 340 340

(Ri jks )bi jdragen OCW 24.874 24.754 24.839 24.902

Steunpunt 1.292 1.292 1.292 1.292

Overige overheidsbi jdr. 123 123 123 123

Overige baten 275 277 277 276

  26.564 26.445 26.530 26.593

Personele lasten 23.130 22.708 22.793 22.856

Afschri jvingen 434 434 434 434

Huisvestings lasten 1.425 1.425 1.425 1.425

Instel l ings lasten 1.760 1.761 1.761 1.761

 26.749 26.328 26.413 26.476

Saldo BATEN/LASTEN -185 117 117 117

Financiële baten 15 15 15 15

EXPLOITATIESALDO -170 132 132 132



Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân                                                                                             
pagina 30 
Jaarstukken 2017 

Voor 2018 wordt er een negatief saldo begroot. Dit is in overeenstemming met de beleidslijn uit de 
Vermogensbeleid.  
 

 
 
SO Fryslân beschikt over voldoende beheersinstrumenten, zoals de ‘flexibele schil’ rond het vaste 
personeelsbestand, om te voorkomen dat het kostenniveau te hoog blijft in verhouding tot het 
aantal leerlingen.   
In het beleid van SO Fryslân wordt op grond van de demografische ontwikkelingen in het 
verzorgingsgebied geen rekening gehouden met een scenario van afnemende krimp van de 
leerlingenaantallen. Daarom wordt er in de personeelsbezetting over meerdere jaren het aantal fte’s 
constant gehouden. Voor het schooljaar 2018-2019 wordt onder de flexibele schil rekening 
gehouden met een afname van 5 fte’s i.v.m. taakstellingen in de begroting over het kalenderjaar 
2018.   
 

 
In het bovenstaande is rekening gehouden met de investeringen en de begrote resultaten uit de 
meerjarenbegroting.  

Schooljaar 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Personele bezetting in FTE

Management/Directie 19,87 19,97 19,97 19,97 19,97

Onderwi jzend personeel 153,31 153,31 153,31 153,31 153,31

Overige medewerkers  145,25 145,25 145,25 145,25 145,25

Flexibele schi l  31,90 27,27 27,27 27,27 27,27

Totaal 350,33 345,80 345,80 345,80 345,80

Leerlingenaantallen 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127

Personele bezetting in FTE over meerdere jaren 

Prognosebalansen SO Fryslân  

(x € 1.000) Werkelijk Prognose Prognose Prognose

31-12-17 31-12-18 31-12-19 31-12-20

ACTIVA

Materiële vaste activa 2.963 3.242 3.308 3.374

Vorderingen 2.428 2.428 2.428 2.428

Liquide middelen 6.471 6.022 6.088 6.154

Totaal activa 11.861 11.691 11.823 11.955

PASSIVA

Eigen vermogen 

* Algemene reserve 3.694 3.834 3.966 4.098

* Bestemmingsreserves

* Privaat 726 726 726 726

* Projecten 676 676 676 676

* Schol ingsbeleid 347 187 187 187

* Extra  investering ICT 400 400 400 400

* Culturele vorming 250 200 200 200

* Communicatieplan 91 41 41 41

* Personele reserve 200 150 150 150

Voorzieningen 1.024 1.024 1.024 1.024

Kortlopende schulden 4.453 4.453 4.453 4.453

Totaal passiva 11.861 11.691 11.823 11.955
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Zoals al eerder aangegeven is SO Fryslân voldoende flexibel om te kunnen voorkomen dat het 
kostenniveau in verhouding te hoog wordt. Baten en lasten kunnen tijdig in evenwicht worden 
gebracht door in te grijpen in de flexibele schil van het personeelsbestand. Tevens zijn er 
beheersmaatregelen in de materiële sfeer getroffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken; 
langlopende verplichtingen worden waar mogelijk vermeden om soepel in te kunnen spelen op 
veranderende omstandigheden.  
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen  
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een subsidie SDE (Stimulering Duurzame Energie) 
toegekend voor één van de scholen. Naast deze subsidie zal SO Fryslân zelf ook moeten investeren. 
Het doel is om één van de scholen van SO Fryslân in 2022 energieneutraal te laten draaien. Als deze 
proef slaagt, zullen andere scholen volgen.   
 
Vermogensbeleid 

De vermogenspositie van SO Fryslân is onder de loep genomen als gevolg van het standpunt dat 

hierover is geformuleerd in het Strategisch Beleidsplan 2015-2019. In het beleidsplan wordt 

opgemerkt dat een sterke vermogenspositie geen doel op zich is, en dat het opbouwen van een zo 

groot mogelijk vermogen geen intrinsieke doelstelling van SO Fryslân is. 

Naar aanleiding van bovenstaande is het Vermogensbeleid voor de stichting ontwikkeld en door de 

Raad van Toezicht in 2016 vastgesteld.  

 
Code Goed Bestuur 
Bij de inrichting van de organisatie van SO Fryslân is de Code Goed Bestuur van de PO-Raad als 
richtlijn gehanteerd. Om goed vorm te geven aan de wettelijk voorgeschreven scheiding van bestuur 
en toezicht is gekozen voor bestuursorganen in de vorm van een Raad van Toezicht en een College 
van Bestuur.  
 
Risicoparagraaf   
Op 11 juli 2016 is het financieel risicoprofiel definitief opgesteld voor stichting SO Fryslân. Door 
middel van de uitgevoerde risicoscan heeft SO Fryslân zicht verkregen op de belangrijkste financiële 
risico’s, de (aanwezige) beheersmaatregelen, de werking van de beheersmaatregelen en de netto 
risico’s6 waarvoor de vorming van een buffervermogen noodzakelijk is.  
 
Na enkele jaren Passend onderwijs (4 teldatums) kan er geconstateerd worden dat er van 
onvoorziene en onbeheersbare daling van het aantal leerlingen als gevolg van de invoering van dit 
nieuwe stelsel geen sprake is. Dit is mede te danken aan de positieve verevening in de provincie 
Fryslân. Een positieve verevening kenmerkt zich door  een laag verwijzingspercentage naar het 
speciaal onderwijs ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Natuurlijk heeft SO Fryslân de laatste 
jaren te maken met een lichte krimp van de bevolkingsaanwas, maar er is geen sprake van een 
onvoorziene of  onbeheersbare daling. 
 
Na onderzoek7 blijkt dat stichting SO Fryslân voldoende flexibel is om kostenremanentie (na-ijlende 
kosten) op te vangen. Hiermee kunnen baten en lasten weer tijdig in evenwicht worden gebracht. 
Tevens zijn de juiste beheersmaatregelen getroffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. 
Mocht zich in de toekomst toch nog een onverwachte gebeurtenis voordoen die een negatieve 

                                                 
6 Een netto risico is een risico dat overblijft na het dempende effect van beheersmaatregelen. Bij het inschatten 
van kans en gevolg is het van belang de getroffen beheersmaatregelen in ogenschouw te nemen. Kans en 
gevolg worden dus ingeschat op netto risico.   
7 In de Side letter bij het rapport over het financieel risicoprofiel van SO Fryslân is berekend wat de ideale 
flexibele schil zou zijn bij het huidige aantal fte’s. Dit is 7,72% van de actuele formatie. De huidige flexibele schil 
is 10,76% (gegevens uit begroting 2017).       
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invloed heeft op het behalen van doelstellingen, dan is er voldoende buffervermogen aanwezig. Met 
al deze maatregelen heeft SO Fryslân de risico’s tot een minimum beperkt.        
 
Periodiek zullen de financiële risico’s herijkt worden (eenmaal per 2 jaar).  
 
Het risicoprofiel is voortdurend een aandachtspunt en maakt deel uit van de Planning&Control 
(opstellen van de begroting en bij het vaststellen van de jaarrekening).  
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Lijst van gebruikte afkortingen 
 
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
AB’ers  Ambulant Begeleiders 
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming  
 
B&T Beekveld en Terpstra adviesbureau  
 
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst 
CvB College van Bestuur 
 
DB dagbesteding 
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 
 
fte fulltime equivalent 
 
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
 
ICT Informatie- en Communicatietechnologie 
IvhO Inspectie van het Onderwijs  
 
KDC Kinderdagcentrum 
 
LECSO Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs  
 
OC&W Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
OOP Onderwijsondersteunend personeel 
OP Onderwijzend Personeel 
OPO Openbaar Primair Onderwijs 
 
Parnassys leerlingvolgsysteem 
PCBO Protestants Christelijk Basisonderwijs 
PDCA Plan-Do-Check-Act-cyclus 
PO Primair Onderwijs 
Preadyz advies en administratie voor onderwijs 
PrO Praktijk Onderwijs  
P&C Planning en Control 
P&O Personeel en Organisatie 
 
sbo speciaal basisonderwijs 
SBP Strategisch Beleidsplan 
Steunpunt Steunpunt Onderwijs Noord 
SO Speciaal Onderwijs 
SO Fryslân Speciaal Onderwijs Fryslân 
SWV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
 
RENN4 Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland 
RUG Rijksuniversiteit Groningen 
RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten 
RvT Raad van Toezicht 
 
TLV Toelaatbaarheidsverklaring 
 
Verus  voorheen Besturenraad Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs 
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs 
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WEC Wet op de Expertisecentra 
Wlz Wet Langdurige Zorg 
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WPO Wet op het Primair Onderwijs 
WWZ Wet Werk en Zekerheid 
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B. Jaarrekening 
 



Financiële kengetallen

Aan de hand van de jaarrekening kan 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  2017  2016

Solvabiliteit 1 53,8% 64,3%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen.

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar 

langetermijnverplichtingen te voldoen. 25% á 50% wordt als goed aangemerkt. Is 

de waarde hoger dan 25% dan is de stichting in staat om aan haar 

langetermijnverplichtingen te voldoen.

Liquiditeit (Current ratio) 2,00 2,65

Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen.

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

haar kortetermijnverplichtingen te voldoen. Een waarde 

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

is de stichting in staat aan haar kortetermijnverplichtingen te voldoen.

Weerstandsvermogen 25,3% 26,5%

Verhouding tussen het totale eigen vermogen en het totaal van de rijksbijdragen.

Een weerstandsvermogen tussen 10% en 40% wordt binnen de stichting als 

aanvaardbaar geacht. Het weerstandsvermogen zegt iets over de reservepositie van 

de stichting en over de mogelijkheden om financiële tegenvallers te kunnen 

opvangen.

Rentabiliteit -1,1% -1,7%

Verhouding exploitatieresultaat en de totale baten.

Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief 

dan wel negatief exploitatieresultaat. Daarbij wordt  uitgegaan van de gewone 

bedrijfsvoering. Het wordt berekend door het resultaat (het "exploitatiesaldo") te 

delen door de totale baten van de bedrijfsvoering.

Kapitalisatiefactor 40,8% 35,4%

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie of het totale vermogen van de
organisatie niet of inefficiënt wordt benut voor de uitvoering van de
taken van de organisatie.  De kapitalisatiefactor wordt bepaald door het totale
kapitaal minus de gebouwen en terreinen te delen door de totale baten inclusief de 
financiële baten.

De volgende % worden hierbij ter indicatie gehanteerd.

35% bovengrens grote besturen (> 8mln omzet)

60% voor kleine besturen (<5 mln)

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1)           1.149         1.153 

Aantal FTE (inclusief vervanging)         325,35       323,17 

Personeelskosten per FTE         60.463       61.277 

Percentage personeelskosten t.o.v. de totale lasten 86,8% 86,7%
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A1   Grondslagen

1                    Algemeen

Activiteiten van het bevoegd gezag

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van SO Fryslân en van de onder deze rechtspersoon vallende 

scholen (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord.

Grondslagen voor de jaarrekening

Bij de inrichting van de jaarrekening is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, RJ-richtlijn 660 en Titel 

9 Boek 2 BW gehanteerd. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. In de 

balans is het resultaatbestemmingsvoorstel reeds verwerkt. De waardering van activa en passiva vinden 

plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke 

balanspost anders wordt vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Financiële instrumenten

SO Fryslân heeft alleen primaire financiële instrumenten, voor de grondslagen wordt verwezen naar de 

behandeling per post.

2                    Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Investeringen in meubilair, ICT en leermiddelen worden op de balans gewaardeerd tegen de 

aanschafwaarde verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De materiële vaste activa worden 

lineair afgeschreven vanaf de maand van aanschaf. Als ondergrens van de te activeren activa wordt € 

2.500,- aangehouden. Investeringssubsidies die ontvangen zijn, worden in mindering gebracht op de 

investering. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur rekening 

houdend met een eventuele restwaarde.

Eigendom

Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de stichting en het economisch eigendom 

bij de gemeente, zijn niet in de balans opgenomen. Eventuele bruikleenscholen zijn eveneens niet 

verwerkt.

De kosten van groot onderhoud aan de binnenkant alsmede het buitenschilderwerk van de 

schoolgebouwen worden ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde 

onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Financiële vaste activa met een looptijd korter 

dan 12 maanden worden opgenomen onder de vorderingen.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van 

noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. De vorderingen en overlopende activa hebben 

een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is aangegeven.

Liquide middelen

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe 

beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 

12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Algemene reserve publiek

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 

gefinancierde activiteiten. Aan de reserve worden via de resultaatbestemming overschotten in een 

boekjaar toegevoegd en tekorten onttrokken.  

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van SO Fryslân.
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Bestemmingsreserves (publiek en privaat)

Hieronder opgenomen publieke en private reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven 

die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Per bestemmingsreserve is 

aangegeven of deze is opgebouwd uit privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke middelen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarvan de 

omvang onzeker maar wel betrouwbaar te schatten is. 

Voorziening groot onderhoud

De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten gebouwen wordt bepaald op 

basis van te verwachten kosten over een reeks van jaren op basis van een onderhoudsplan. De 

voorziening wordt lineair opgebouwd. De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. Het 

uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. 

Voorziening ambtsjubileum

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van ambtsjubilea is een voorziening 

gevormd. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en 

is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. Betaalde 

bedragen inzake jubileum worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. 

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Overlopende passiva

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 

toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende schulden zijn te 

plaatsen.

3                    Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Bij de bepaling van het exploitatiesaldo is uitgegaan van het baten en lastenstelsel. Dit betekent dat de 

opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Kosten 

hoeven nog geen uitgaven te zijn en opbrengsten nog geen inkomsten.

Rijksbijdragen

- de ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 

doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking 

hebben volledig verwerkt als bate in de de staat van baten en lasten.

- geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot 

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

naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog 

geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

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

staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet 

bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn 

niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de 

bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Opbrengsten

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het 

waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voor zover de hiermee 

samenhangende bestedingen zijn verricht.

 Pagina 39



Pensioenen 

SO Fryslân heeft een pensioenregeling. Pensioenen voor het onderwijspersoneel zijn ondergebracht bij 

het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Per eind 2017 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 104,4%. 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. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van 

een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies.

Rente

Renteopbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 

de desbetreffende actiefpost.

4                    Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het 

nettoresultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op 

ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst en -

verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de 

operationele activiteiten.

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van 

gerealiseerde bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen 

operationele, investerings, en - financieringsactiviteiten.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in 

het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de 

operationele activiteiten.
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Model A: Balans per 31 december 2017  (na resultaatverdeling)

1 Activa

Vaste Activa

1.1.2 Materiële vaste activa 2.962.530  3.149.240  

Totaal vaste activa 2.962.530       3.149.240    

Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 2.427.536  2.191.974  

1.2.4 Liquide middelen 6.473.365  5.074.977  

Totaal vlottende activa 8.900.901       7.266.951    

Totaal activa 11.863.431    10.416.191  

2 Passiva

2.1.1 Eigen vermogen 6.383.715  6.693.287  

2.2 Voorzieningen 1.023.803  981.317    

2.4 Kortlopende schulden 4.455.913  2.741.587  

Totaal passiva 11.863.431    10.416.191  

31 december 2017 31 december 2016

31 december 2017 31 december 2016
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Model B:  Staat van baten en lasten over 2017

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 25.263.186  24.043.070  25.231.025 

3.2 Overige overheidsbijdragen 151.392       108.398      170.002      

3.5 Overige baten 1.761.347    1.605.071    1.791.246   

Totaal baten 27.175.925  25.756.539  27.192.273 

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 23.859.704  22.600.138  24.022.867 

4.2 Afschrijvingen 439.668       424.312      436.689      

4.3 Huisvestingslasten 1.345.101    1.346.087    1.436.451   

4.4 Overige lasten 1.860.433    1.772.702    1.801.120   

Totaal lasten 27.504.906  26.143.239  27.697.128 

Saldo baten en lasten -328.981     -386.700     -504.855    

6 Financiële baten en lasten 19.409        41.700        54.410        

Nettoresultaat -309.572    -345.000    -450.445   

Realisatie 

2017

Begroting 

2017

Realisatie 

2016
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Model C:  Kasstroomoverzicht

 2017  2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten -328.981    -504.855    

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 439.668      436.689      

Mutaties voorzieningen 42.487        59.929        

Veranderingen in vlottende middelen:

Vorderingen (-/-) -235.563    -172.867    

Schulden 1.714.326   -1.980.318  

Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties: 1.631.938   -2.161.422    

Ontvangen interest 19.409        54.704        

Betaalde interest (-/-) -             -295           

19.409        54.409          

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten: 1.651.347   -2.107.013    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in MVA (-/-) -348.221    -604.022    

Desinvesteringen in MVA 95.262        -             

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten: -252.959    -604.022      

Mutatie liquide middelen 1.398.388   -2.711.035    

Beginstand liquide middelen 5.074.977   7.786.011   

Mutatie liquide middelen 1.398.388   -2.711.035  

Eindstand liquide middelen 6.473.364   5.074.977     
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Model VA: Vaste Activa

1 Activa

1.1.2 Materiele vaste activa

Cumulatieve 

aanschafwaarde 

per 1 januari 2017

Cumulatieve 

afschrijvingen tot 

en met 1 januari 

2017

Boekwaarde 

per 1 januari 

2017

Investeringen Des- 

investeringen

Afschrijvingen Cumulatieve 

aanschafwaarde 

per 31 december 

2017

Cumulatieve 

afschrijvingen 

tot en met 31 

december 2017

Boekwaarde 

per 31 

december 

2017

1.1.2.1 Gebouwen en terreinen 3.702.264 2.921.799 780.465 18.002 5.185 24.922 3.715.081 2.946.721 768.360

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 3.998.501 1.773.473 2.225.028 285.497 90.078 373.767 4.193.920 2.147.240 2.046.680

1.1.2.4 Overige vaste activa 405.344 261.597 143.747 44.722 - 40.979 450.066 302.576 147.490

Materiële vaste 

activa 8.106.109 4.956.869 3.149.240 348.221 95.263 439.668 8.359.067 5.396.537 2.962.530

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, inventaris en ICT middelen.

Duurzame goederen worden geactiveerd bij een aanschafwaarde boven de € 2.500,-.

Onder andere vaste bedrijfsmiddelen vallen de vervoersmiddelen en onderwijsleerpakket.

Gehanteerde afschrijvingspercentages inventaris en andere vaste bedrijfsmiddelen per categorie:

termijn in jaren

1.1.2.1 - gebouwen (verbouw) 20 en 40

1.1.2.3 - computerapparatuur 5

- meubilair 15 en 20

- technisch meubilair 4

1.1.2.4 - leermiddelen 8

- vervoersmiddelen 10

Mutaties 2017
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Model VV: Voorraden en vorderingen

1.2.1 Vorderingen

31 december 2017 31 december 2016

1.2.2.1 Debiteuren 912.533                   201.845                   

1.2.2.2 OCW 1.440.084                1.475.285                

1.2.2.8 Overige overheden -                          66.167                    

1.2.2.10 Overige vorderingen 43.384                    279.631                   

1.2.2.15 Overlopende activa 31.536                    169.046                   

Vorderingen 2.427.536                2.191.974                

Uitsplitsing 

15720 - Fietsplan -                          5.596                      

15750 - Te vorderen Vervangingsfonds -                          141.805                   

15790 - Nog te ontvangen bedragen 43.384                    132.230                   

1.2.2.10 Overige vorderingen 43.384                    279.631                   

15800 - Vooruitbetaalde lasten -                          110.242                   

15820 - Voorschot lonen / vordering personeel 75                           -                          

15822 - Rekening courant (Youforce) 804                         7.500                      

15840 - Transitorische posten 11.247                    -                          

15885 - Te ontvangen interest 19.409                    -                          

15890 - Overige overlopende activa -                          51.304                    

1.2.2.15 Overlopende activa 31.536                    169.046                   
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Model EL: Effecten en Liquide middelen

1.2.4 Liquide middelen

31 december 2017 31 december 2016

1.2.4.1 Kasmiddelen 8.475                      4.697                      

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 6.464.890                5.070.280                

1.2.4.2 Kruisposten -                          -                          

Liquide middelen 6.473.365                5.074.977                
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Model EV: Eigen vermogen

2.1.1 Eigen vermogen

Stand per

 1 januari 2017 Resultaat

Overige 

mutaties

Stand per

 31 december 2017

2.1.1.1 Algemene reserve 3.641.986             67.810      -         3.709.796                 

2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek 2.250.000             -285.856   -         1.964.144                 

2.1.1.5 Bestemmingsreserve privaat 801.300                -91.526     -         709.774                    

Eigen Vermogen 6.693.287            -309.572  -         6.383.715                

Uitsplitsing

21150 - Algemene reserve 3.641.986             67.810      -         3.709.796                 

2.1.1.1 Algemene reserve 3.641.986             67.810      -         3.709.796                 

21200 - Bestemmingsreserve scholingsbeleid ivm professionalisering 500.000                -153.366   -         346.634                    

21210 - Bestemmingsreserve extra investering ICT 400.000                -           -         400.000                    

21211 - Bestemmingsreserve culturele vorming 250.000                -           -         250.000                    

21212 - Bestemmingsreserve communicatieplan 100.000                -8.987       -         91.013                      

21220 - Bestemmingsreserve personeel 200.000                -           -         200.000                    

21230 - Bestemmingsreserve projecten 800.000                -123.503   -         676.497                    

2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek 2.250.000             -285.856   -         1.964.144                 

21300 - Bestemmingsreserve privaat 801.300                -91.526     -         709.774                    

2.1.1.5 Bestemmingsreserve privaat 801.300                -91.526     -         709.774                    

Toelichting:

Saldo (publieke) reserve per 1-1-2006              1.782.953 

Exploitatieresultaat (publiek) januari - juli 2006                 184.884 

 1.967.837 

Meerkosten verbouw en inrichting 2009                   12.166 

Meerkosten verbouw en inrichting 2011                 192.593 

Meerkosten verbouw en inrichting 2014                 143.204 

Meerkosten verbouw en inrichting 2016                 132.502 

    480.465 

Stand per 31 december 2017  1.487.372 

Met de invoering van de Lumpsum per 1 augustus 2006 mogen door onderwijsinstellingen geen rijksmiddelen meer worden ingezet voor 

huisvestingsvoorzieningen waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Utgaven aan een huisvestingsvoorziening is alleen toegestaan 

indien deze aanvullend is uit private middelen of uit de publieke reserves die zijn opgebouwd voor de invoering van de lumpsum.
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Model VL: Voorzieningen en langlopende schulden

2.2 Voorzieningen

Stand per 

1 januari 

2017

Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rente mutatie 

(bij contante 

waarde)

Stand per 31 

december 

2017

Looptijd < 

1 jaar

Looptijd 1 

t/m 5 jaar

Looptijd > 

5 jaar

2.2.1 Personele voorzieningen 636.970    -35.267     26.902            24.173      -                 601.704       24.093      398.654    178.956    

2.2.3 Voorziening voor groot onderhoud 344.347    77.753      46.617            156.563    -                 422.100       -           -           422.100    

Voorzieningen 981.317    42.486      73.519            180.736    -                 1.023.803    24.093      398.654    601.056    

Uitsplitsing

22100 - Voorziening jubilea 334.381    15.809      26.902            -           -                 323.288       24.093      120.239    178.956    

22101 - Voorziening spaarverlof 24.173      -           -                 24.173      -                 -              -           -           -           

22190 - Overige personele voorzieningen 278.416    -           -                 -           -                 278.416       -           278.416    -           

2.2.1 Personele voorzieningen 636.969    15.809      26.902            24.173      -                 601.704       24.093      398.654    178.956    

22300 - Voorziening groot onderhoud 344.347    280.932    46.617            156.563    -                 422.100       -           -           422.100    

2.2.3 Voorziening voor groot onderhoud 344.347    280.932    46.617            156.563    -                 422.100       -           -           422.100    
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Model KS: Kortlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden

31 december 2017 31 december 2016

2.4.8 Crediteuren 578.443                   543.905                   

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.192.804                821.315                   

2.4.10 Schulden ter zake van pensioenen 458.421                   246.194                   

2.4.12 Overige schulden 361.235                   182.147                   

2.4.19 Overlopende passiva 1.865.011                948.026                   

Kortlopende schulden 4.455.913                2.741.587                

Uitsplitsing

24700 - Af te dragen aan Belastingdienst 1.164.744                781.105                   

24731 - Te betalen premie VF 20                           -964                        

24734 - Te betalen premie PF 28.040                    41.174                    

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.192.804                821.315                   

24900 - Nog te betalen bedragen 353.140                   163.394                   

24930 - Te betalen netto salarissen 8.095                      18.753                    

2.4.12 Overige schulden 361.235                   182.147                   

24035 - Nog te besteden investeringssubsidies overig 62.939                    -                          

24040 - Vooruitontvangen bedragen 840.969                   117.237                   

24050 - Aanspraken vakantiegeld 630.922                   639.846                   

24080 - Nog te besteden doelsubsidies overig 330.181                   190.943                   

2.4.19 Overlopende passiva 1.865.011                948.025                   
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Model G:  Verantwoording subsidies

G1. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)

bedrag ontvangen t/m Prestatie

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar afgerond

€ € Ja/Nee

Subsidie voor studieverlof DL/B/110284 23-8-2017 8.866 8.866 ja

Subsidie voor studieverlof DL/B/110284 23-8-2017 12.666 12.666 ja

Subsidie voor studieverlof DL/B/110284 23-8-2017 18.761 18.761 ja

totaal 40.292 40.292

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub B en EL&I regelingen betrekking hebben op de EL&I subsidies)

G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar

bedrag ontvangen t/m totale te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar kosten ultimo verslagjaar

€ € € €

n.v.t.

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

bedrag saldo ontvangen in lasten in totale kosten saldo nog te besteden

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing 1 januari 2017 verslagjaar verslagjaar 31 december 201731 december 2017

n.v.t. € € € € € €

ONO Onderwijs Netwerk Ondernemen

Het bestuur heeft geen subsidie ontvangen met betrekking tot Onderwijs Netwerk Ondernemen.

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing
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Model OB: Opgave overheidsbijdragen

3.1 Rijksbijdragen

Werkelijk 

2017

Begroting 

2017

Werkelijk 

2016

3.1.1.1 Normatieve rijksbijdragen 24.524.610 23.923.070 24.701.887

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 326.998 120.000 119.827

3.1.3.1 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 411.578 - 409.311

Rijksbijdragen 25.263.186 24.043.070 25.231.025

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Werkelijk 

2017

Begroting 

2017

Werkelijk 

2016

3.2.2.2 Overige overheidsbijdragen (gemeente) 151.392 108.398 170.002

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 151.392 108.398 170.002
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Model AB: Opgave andere baten

3.5 Overige baten

Werkelijk 

2017

Begroting 

2017

Werkelijk 

2016

3.5.1 Opbrengst verhuur 53.996 59.500 47.014

3.5.2 Detachering personeel 25.245 101.607 58.108

3.5.3 Schenkingen 653 - 6.881

3.5.5 Ouderbijdragen 64.859 89.000 77.233

3.5.10 Overige baten 1.616.595 1.354.964 1.602.011

Overige baten 1.761.347 1.605.071 1.791.246
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Model LA: Opgave van de lasten

4 Lasten

4.1 Personele lasten

Werkelijk 

2017

Begroting 

2017

Werkelijk 

2016

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 19.671.420    19.840.876    19.802.856    

4.1.2 Overige personele lasten 4.411.373      3.684.941      4.851.318      

4.1.3 Af: Uitkeringen die personeelslasten verminderen 223.088        925.679        631.307        

Personele lasten 23.859.704    22.600.138    24.022.867    

Uitsplitsing

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 14.367.831   14.263.277   

4.1.1.2 Sociale lasten 2.546.942     3.282.558     

4.1.1.3 Pensioenpremies 2.756.647     2.257.021     

Lonen en salarissen 19.671.420    19.802.856    

4.1.2.1 dotaties voorzieningen -8.364           5.000            33.871          

4.1.2.2 personeel niet in loondienst 3.224.952      3.086.968      4.037.444      

4.1.2.3 overige 1.194.784      592.973        780.003        

Overige personele lasten 4.411.373      3.684.941      4.851.318      

4.2 Afschrijvingslasten

Werkelijk 

2017

Begroting 

2017

Werkelijk 

2016

4.2.2 Afschrijving op materiële vaste activa 439.668 424.312 436.689

Afschrijvingslasten 439.668 424.312 436.689
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4.3 Huisvestingslasten

Werkelijk 

2017

Begroting 

2017

Werkelijk 

2016

4.3.1 Huurlasten 188.622 144.155 101.285

4.3.3 Onderhoudslasten 257.137 159.000 204.430

4.3.4 Lasten voor energie en water 334.134 294.000 383.395

4.3.5 Schoonmaakkosten 263.162 256.000 286.237

4.3.6 Belastingen en heffingen 40.222 40.500 46.746

4.3.7 Vrijval onderhoudsvoorziening - - 79.504-

4.3.8 Overige huisvestingslasten 261.823 452.432 493.864

Huisvestingslasten 1.345.101 1.346.087 1.436.451

4.4 Overige lasten

Werkelijk 

2017

Begroting 

2017

Werkelijk 

2016

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 631.355 597.112 662.006

4.4.2 Inventaris en apparatuur 429.170 405.800 420.863

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 304.997 295.395 274.905

4.4.5 Overige lasten 494.911 474.395 443.347

Overige lasten 1.860.433 1.772.702 1.801.120

Specificatie honorarium

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 14.817          22.949          

4.4.1.2 Andere controle opdracht

4.4.1.3 Fiscale adviezen

4.4.1.4 andere niet-controle dienst

Accountantslasten 14.817          22.949          
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Model FB: Financiële baten en lasten

6 Financiële baten en lasten

6.1.1 Rentebaten 19.409 41.700 54.704

6.2.1 Rentelasten (-/-) - - 295

Financiële baten en lasten 19.409 41.700 54.410

Werkelijk 

2017

Begroting 

2017

Werkelijk 

2016
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Model E:  Overzicht verbonden partijen

- VO 21-03 Zuid West Friesland

SO Fryslân participeert sinds de overname van de Duisterhoutschool (1-8-2015) in de gezamenlijke VVE 

(Multifunctioneel Schoolgebouw Oosterwolde-Zuid). Jaarlijks wordt circa € 26.000 bijgedragen aan de 

exploitatiekosten voor de instandhouding van het gebouw.

SO Fryslân participeert in de volgende Samenwerkingsverbanden:

- PO-21-01 Friesland

- VO-21-01 Noord Friesland

- VO 21-02 Zuid Oost-Friesland
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WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector

4.1: Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

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

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 6

Gemiddeld aantal studenten 1

Gewogen aantal onderwijssoorten 2

Totaal aantal complexiteitspunten 9

2017

Bedragen x € 1 G.J. Diever M. Pruiksma

Functiegegevens Voorzitter 

College van Bestuur

Lid 

College van Bestuur

Aanvang en einde dienstvervulling in 2017 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Deeltijdfactor in fte 1,0852 1,0800

Gewezen topfunctionaris Nee Nee 

(fictieve) dienstbetrekking Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkosten vergoeding 122.724 116.961

Beloning betaalbaar op termijn 17.103 17.103

Subtotaal 139.827 134.064

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaxium 141.000 141.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0

Totale bezoldiging 139.827 134.064

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op SO Fryslân. Het voor SO Fryslân toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 2017 € 141.000, het WNT-maximum voor het onderwijs, klasse D.
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Gegevens 2016

Aanvang en einde dienstvervulling in 2016 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Deeltijdfactor 2016 in fte 1 1

Beloning plus belastbare onkosten vergoeding 126.533 115.621

Beloning betaalbaar op termijn 14.351 14.033

Totale bezoldiging 2016 140.884 129.654

Vermelding toezichthouders (lid van het hoogste toezichthoudend orgaan)

Bedragen x € 1 J. Schagen C.G.M.M. Schellens J. Bits C. Joosen J.A. Jellema P. Kingma A.J. Dikken

Functiegegevens Voorzitter Lid lid lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde dienstvervulling in 2017 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 7.600 5.732 5.500 5.500 5.580 5.500 5.591

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaxium 21.150 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100

Totale bezoldiging 7.600 5.732 5.500 5.500 5.580 5.500 5.591

Gegevens 2016 J. Schagen C.G.M.M. Schellens J. Bits C. Joosen J.A. Jellema P. Kingma A.J. Dikken

Functiegegevens Voorzitter Lid lid lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde dienstvervulling in 2016 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging 7.100 5.425 5.231 5.268 5.100 5.100 5.100

 Pagina 58



Niet uit de balans blijkende verplichtingen

SO Fryslân heeft de volgende overeenkomsten gesloten:

- een schoonmaakcontract met Post Cleaning inzake schoonmaakkosten met een looptijd van 3 jaar vanaf augustus 

2012. Het contract wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.

- een warmteleveringscontract met Delta T. Bio Energy BV met een looptijd van 10 jaar vanaf januari 2008. Het 

contract is na afloop met een periode van 5 jaar verlengd.

- een leaseovereenkomst met Océ inzake copiers voor € 3.492 per maand. De overeenkomst is aangegaan voor 75 

maanden en is per 1 oktober 2011 ingegaan. De eerste 3 maanden was geen huur verschuldigd. Het contract loopt af 

per 1-1-2018 en wordt niet verlengd.

- een huurovereenkomst met betrekking tot de huur van een kantoorruimte aan de Morra 2-3 ten behoeve van de 

huisvesting van het stafbureau. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 oktober 2009. De overeenkomst wordt vanaf 

1 oktober 2014 jaarlijks verlengd met 1 jaar. De aanvangshuurprijs bedraagt € 23.981 per jaar. Er is geen langlopende 

verplichting aangegaan. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van het maandindexcijfers 

volgende de consumentenprijsindex gepubliceerd door het CBS.

- samenwerkingsovereenkomst met Revalidatie Friesland. De omvang van de samenwerkingsovereenkomst is in de 

afgelopen jaren teruggelopen in verband met Passend Onderwijs en de ontwikkelingen met betrekking tot de 

afdeling Ambulante Begeleiding.

- de Duisterhoutschool heeft een locatie in Oosterwolde. SO Fryslân participeert sinds de overname van de 

Duisterhoutschool (1-8-2015) in de gezamenlijke VVE (Multifunctioneel Schoolgebouw Zuid Oosterwolde). De VVE is 

opgericht in 2005 en sinds 2007 in gebruik. Daarnaast participeert de Duisterhoutschool ook in de VVE Favet in 

Heerenveen. Deze VVE is opgericht en in gebruik sinds 2017.

- It Twalûk maakt sinds 1 augustus 2017 gebruik van een aantal ruimten van schoolgebouw SBO De Bolder te 

Franeker. Het betreft medegebruik van het gebouw. Het contract is aangegaan voor één schooljaar.

- voor het onderhoud van de installaties is een contract afgesloten met Damstra Service en Onderhoud. Het contract 

is ingegaan op 1 januari 2017 en heeft een looptijd van 5 jaar. Er is jaarlijks een bedrag mee gemoeid ad € 40.940.

- een contract inzake payroll-dienstverlening met Payroll Select voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 juli 

2019. Voor de verschillende fases zijn vaste tarieven afgesproken.
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Bestemming van het resultaat

Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

Resultaat 2017

67.810           wordt toegevoegd aan de algemene reserve

-153.366       wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve scholingsbeleid i.v.m. professionalisering

-8.987           wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve communicatieplan

-123.503       wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve projecten

-91.526         wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat

-309.572       totaal resultaatverdeling
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op

de waardering van de in de balans getoonde posten of het resultaat.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

College van bestuur:

- Dhr. G.J. Diever

- Mevr. M. Pruiksma

Raad van Toezicht:

- Dhr. J. Schagen

- Dhr. C.G.M.M. Schellens

- Dhr. J. Bits

- Dhr. C. Joosen

- Dhr. J.A. Jellema

- Dhr. P. Kingma

- Mevr. A.J. Dikken

Datum vaststelling jaarrekening:
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Controle verklaring van de onafhankelijke accountant
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer  42665

Naam instelling SO Fryslân

Adres Morra 2-3

Postcode 9204 KH

Plaats Drachten

Telefoon 0512 - 58 45 95

Website www.so-fryslan.nl

Contactpersoon Dhr. P.J. Faber

Telefoon 0512 - 58 45 95

E-mailadres peterfaber@so-fryslan.nl

School Adres Plaats Eigendom

00LD - Lyndensteyn Hoofdstraat 1 Beetsterzwaag juridisch eigendom

00RS - Talryk Harddraversdijk 26 Drachten gemeente huurt gebouw bij wooncoöperatie en stelt deze beschikbaar aan SO Fryslân

02XF - De Wingerd De Klimmer 21 Damwoude juridisch eigendom

03PB - Kleurryk De Lanen 96 Drachten juridisch eigendom

08ST - Piet Bakkerschool Plevierenpad 3 Sneek juridisch eigendom

19TX - Duisterhoutschool

Locatie Heerenveen D. Nieuwenhuisweg 5 Heerenveen VVE Favet

Locatie Oosterwolde Boekhorsterweg 15 Oosterwolde VVE Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde Zuid

26LD - Twalûk

Locatie Haydn Haydenstraat 2 Leeuwarden juridisch eigendom

Locatie Larix Larixstraat 3 Leeuwarden juridisch eigendom

Locatie De Bolder IJsbaanweg 2 Franeker huurcontract met SBO De Bolder
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