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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsor-
ganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een een-
pitter met 1 school in Bergen. De stichtingen SAKS en SKB 
vormden samen een personele unie tot 1 januari 2014, de 
datum waarop zij bestuurlijk zijn gefuseerd. Met dit jaar-
verslag verantwoorden SAKS en SKB zich richting het Minis-
terie van OC&W en alle andere belanghebbende stakehol-
ders en belangstellenden.  

Toen we, nu alweer ruim een jaar geleden, het jaar 2013 
inluidden, zag de nabije toekomst van SAKS en SKB er nog somber uit: er moest bezuinigd 
worden. In het jaarplan van 2013 was mobiliteit daarom een van de drie belangrijke speer-
punten. De twee andere speerpunten van het jaar 2013 waren ‘huis op orde brengen’ en 
‘opbrengstgericht werken’. Het huis op orde brengen was wenselijk omdat, met name op 
het gebied van bedrijfsvoering, een professionaliseringsslag wenselijk was. Het thema op-
brengstgericht werken stond een jaar geleden bij SAKS nog in de kinderschoenen, waardoor 
besloten is in 2013 een extra impuls aan dit thema te geven. 

Het afgelopen jaar was een - soms niet altijd even makkelijk - belangrijk jaar, waar met 
grote tevredenheid op teruggekeken kan worden. Het thema opbrengstgericht werken 
werd in het eerste kwartaal van 2013 aangescherpt tot opbrengstgericht leiderschap. Hoe-
wel er ruim budget voor was vrijgemaakt, leidde voortschrijdend inzicht tot de conclusie 
dat met inzet van lage budgetten het hoogste rendement behaald zou worden. Het belang-
rijkste dat met de extra impuls is bereikt, is dat in de loop van het jaar steeds meer het 
besef is gaan groeien: “Opbrengstgericht werken is niet alleen belangrijk, maar vooral ook 
leuk!” 

Met het huis op orde brengen zijn in 2013 grote slagen gemaakt. Binnen de bandbreedte 
van het opschonen van het grootboekrekeningschema tot het aanbesteden van een nieuw 
administratiekantoor zijn vele kleine en grotere projecten afgerond. 

Groot succes is behaald op het speerpunt mobiliteit. De meerjarenbegroting 2013-2016 
toonde de noodzaak tot bezuinigen. Daarmee werd tevens de belangrijke doelstelling ge-
boren om zoveel als mogelijk vrijwillige mobiliteit te creëren, opdat zo veel als mogelijk 
medewerkers voor de organisatie behouden konden blijven. Deze urgentie is breed gevoeld 
en gedragen binnen de organisatie, waardoor collectief en met veel succes is ingezet op 
het stimuleren en bevorderen van de vrijwillige, externe mobiliteit.  

Parallel aan de ontwikkelingen binnen de stichting, is het afgelopen jaar de oprichting van 
het nieuwe samenwerkingsverband Noord Kennemerland een feit geworden. Wat opvalt is 
dat elementen van de sturingsfilosofie van SAKS en SKB in de hoofdlijnennotitie en het on-
dersteuningsplan terug te vinden zijn, dat de ambities van het samenwerkingsverband ten 
behoeve van goed onderwijs voor alle in de regio woonachtige leerlingen hoog zijn en dat 
de wijze waarop het samenwerkingsverband deze ambities vorm wil geven sterk in het ver-
lengde ligt van het toekomstbeeld, waar SAKS de komende jaren naartoe gaat bewegen.  

Over deze blik naar de toekomst van SAKS is het afgelopen jaar in vele sessies met GMR, 
Raad van Toezicht, stafmedewerkers, directieleden, leerkrachten en leerlingen gebrain-
stormd, wat heeft geresulteerd in een prachtig Strategisch Beleidsplan voor 2014-2017. De 
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hoofdlijnen van dit plan zijn beeldend weergegeven in ons eerste magazine 
(www.saks.nl/2020). 

Het jaar 2013 was een jaar dat, met name door de grote impact van de noodzaak tot be-
zuinigen, niet snel vergeten zal worden. Ondanks dat kunnen we erop terugkijken als een 
succesvol jaar voor de organisatie. In 2013 is een stevige basis gelegd voor een zich ver-
nieuwende, toekomstgerichte organisatie met prachtige, unieke scholen waar goed onder-
wijs gegeven wordt en hier en daar zelfs wordt gelonkt naar excellentie.  

Helma van der Hoorn 
Voorzitter College van Bestuur 

  

http://www.saks.nl/2020
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Deel A: Jaarverslag 2013  
 

1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2013. Dit Jaarverslag geeft inzicht in de resultaten 
van 2013. Het Jaarverslag is openbaar en bedoeld om te informeren over de stand van za-
ken en de behaalde resultaten. In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de 
belangrijkste ontwikkelingen van 2013 op basis van de drie ontwikkelthema’s: 

a. Opbrengstgericht werken 
b. Huis op orde 
c. Mobiliteit  

 

 

2. Samenvatting  

In 2013 is SAKS in beweging gekomen. Er is een nieuw strategisch beleidsplan gemaakt, de 
websites zijn vernieuwd, er wordt gebruik gemaakt van Sharepoint, alle schoollokalen 
hebben een Smartboard of Touchscreen, het Instant Magazine is in de lucht en de scholen 
hebben gereedschap in handen om het onderwijs voor 2020 nader vorm te geven.   

Op basis van de drie ontwikkelthema’s zijn er goede resultaten behaald. Het is gelukt om 
een gezonde en transparante organisatie te ontwikkelen (huis op orde), het aantal ge-
dwongen ontslagen kon worden beperkt (mobiliteit) en er zijn leergemeenschappen inge-
richt met directeuren (opbrengstgericht werken).  
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De Inspectie heeft aangegeven dat het bestuur goed in de gaten heeft hoe het met de kwa-
liteit van de scholen is gesteld. Alle scholen hebben voor 2013 een basisarrangement ge-
kregen op grond van de eindopbrengsten.  

Het leerlingenaantal van SAKS heeft zich redelijk gestabiliseerd, al verwachten we de ko-
mende jaren wel een daling. Het is nog te vroeg om te concluderen dat de daling gevolgen 
heeft voor het zittende personeel. Er wordt nog steeds fors ingezet op mobiliteit en ver-
wacht wordt dat een aantal personeelsleden gebruik zal maken van de mobiliteitsregeling.  

De toekomst van de enige katholieke school in Bergen blijft qua leerlingenaantal onver-
minderd zorgelijk.  
 

3. Organisatiestructuur 

3.1  Organogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Missie 

SAKS wil zich ontwikkelen tot een organisatie, die onderwijs aanbiedt dat past bij elke 
individuele leerling en bij de 21e eeuw. Onderwijs, waarin planmatig handelen centraal 
staat en dat gericht is op een constante optimalisatie van het leerproces.  

We leven in een complexe tijd, waar steeds meer informatie via steeds meer bronnen be-
schikbaar is. Kinderen kunnen zich alleen ontwikkelen als het onderwijs niet langer activi-
teitengericht, maar juist opbrengstgericht is. Opbrengsten die mede bepalen wat kinderen 
nodig hebben. Het onderwijs is vraaggericht en past zich op elk niveau aan bij de ontwik-
kelingsbehoefte van elke individuele leerling. Het onderwijs van de 21e eeuw is niet meer 
tijd- en plaatsgebonden. Een optimale ontwikkeling van iedere individuele leerling is het 
uitgangspunt. Alleen dan is het mogelijk het maximale uit de leerlingen. 

Raad van Toezicht 

College van 
Bestuur 

Staf 

Directeurenoverleg 

GMR 

MR 
directeur directeur directeur 

MR 

team team team 
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Twee invalshoeken 
We willen een onderwijsaanbod, dat past en rekening houdt met de eisen van een snel 
veranderende samenleving en dat gebruik maakt van nieuwe inzichten en mogelijkheden. 
We willen onderwijs, dat gericht is op een constante optimalisatie van het leerproces. In 
de komende vier jaar ontwikkelen we het onderwijs van SAKS langs twee invalshoeken: 

a. De beweging naar het onderwijs van de 21e eeuw: we bewegen naar de onderwijsvorm 
die past bij de 21e eeuw. We bereiden kinderen voor op een toekomst van de 21e eeuw 
en zorgen ervoor dat elke school hiervoor op zijn eigen wijze is toegerust. Kinderen 
zijn dan in staat om zich te ontwikkelen op hun niveau en leren is niet meer tijd- en 
plaatsgebonden. Kenmerkend voor deze beweging is dat niemand nog precies weet 
waar het eindpunt ligt en hoe deze er precies uit zal zien. 

b. Het huis op orde: we brengen het huis op orde op het gebied van opbrengsten, passend 
onderwijs en zorgen voor een stabiele bedrijfsvoering. De huidige aanpak kan effectie-
ver en daar gaan we samen aan werken. Er zijn nog steeds kinderen die tussen wal en 
schip vallen, talenten gaan verloren, het omgaan met verschillen moet en kan nog be-
ter. 

 

3.3 Visie 

De visie en de strategische doelen staan niet op zichzelf en kennen een gedegen 
voorgeschiedenis. Daarom steunt het strategisch beleidsplan op een aantal belangrijke 
bestaande onderleggers: 

 de kernwaarden van de organisatie 

 de sturingsfilosofie 

 de strategische visie en uitgangspositie 

De kernwaarden 
Deze onderlegger zegt voor SAKS iets over onze grondhouding. Onderwijs is niet waarden-
vrij. Als katholieke organisatie werken wij vanuit een levensbeschouwelijke identiteit. De 
school heeft een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een mens- en wereldbeeld. Een 
pedagogische taak, waarbij zes kernwaarden richtinggevend zijn, namelijk: 

Ontmoeting:  Jezelf leren kennen door de ander 
Vertrouwen:  Door vertrouwen te geven groeit het zelfvertrouwen 
Eigenheid:  Uniciteit en authenticiteit 
Spiritualiteit:  Niet alles is met het verstand te verklaren 
Traditie:   Wat goed was voortzetten, delen, doorgeven en vieren 
Verwondering:  Open staan voor nieuwe inzichten 

De sturingsfilosofie 
“Het is een illusie te denken dat onderwijsorganisaties zonder meer bestuurbaar zijn. Be-
sturing van onderwijs is bepaald geen kwestie van ‘aan de juiste knoppen draaien’. Daar-
voor zijn onderwijsleerprocessen veel te ingewikkeld, te ondoorzichtig en gaan ze gepaard 
met teveel interactie.”1 

                                                           
1 =Citaat uit de oratie van Edith Hooge (2013) 
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De sturingsfilosofie is een belangrijke onderlegger van het strategisch beleidsplan en is 
opgebouwd uit een vijftal pijlers, te weten: 

 Vakmanschap  

 Intrinsieke motivatie (relatie, competentie, autonomie) 

 Vertrouwen en controle 

 Kwaliteitsbeleid 

 Ethisch leiderschap 
 
 

3.4 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Het afgelopen jaar heeft voor de GMR in het teken gestaan van professionalisering, veran-
dering en vernieuwing. Vanuit de bestuurder is nadrukkelijk de lijn ingezet om de organisa-
tie te professionaliseren, te veranderen en te vernieuwen. De GMR heeft deze lijn onder-
steund vanuit participerende medezeggenschap. Dit betekende dat de GMR wilde meepra-
ten en denken tijdens het ontwikkelproces en niet achteraf als de beslissing formeel werd 
voorgelegd. 
Om dit mogelijk te maken heeft de GMR het afgelopen jaar diverse werkgroepen gefor-
meerd om in een vroegtijdig stadium mee te denken. Deze werkgroepen, bestaande uit 
leerkrachten en ouders, hebben zodoende een positieve invloed gehad op de uiteindelijke 
producten en beslissingen binnen de organisatie. 
 
De volgende belangrijke onderwerpen zijn het afgelopen jaar in de GMR behandeld: 

 Bezuinigingen, mobiliteit en plaatsing van personeelsleden in de RddF 

 Managementstatuut   

 Meerjarenbegroting en begroting 2013/2014 

 Samenwerkingsverband 

 Strategisch beleidsplan 

 Vakantieregeling  
 

Centraal in de nieuwe besturingsfilosofie is het verplaatsen van de verantwoordelijkheid 
vanuit centraal (het hoofdkantoor) naar decentraal (de individuele scholen). Aangezien 
medezeggenschap de zeggenschap volgt, betekende dit voor de GMR, dat een deel van de 
onderwerpen dit jaar alleen nog op hoofdlijnen is behandeld en dat de verdere uitwerking 
op de individuele scholen plaats vond. Hierdoor hebben directeuren en MR-en meer ruimte 
gekregen om het beleid passend te maken voor hun school. 
 
De GMR heeft het afgelopen jaar eveneens aan haar eigen professionaliteit gewerkt. Zo is 
er een cursus medezeggenschap verzorgd voor de (nieuwe) leden, is er een professionele 
notulist aangetrokken en zijn de reglementen tegen het licht gehouden. Deze zullen in 
2014 hun verdere beslag krijgen. 
 

3.5 Externe ontwikkelingen 

Passend onderwijs 
De stichtingen SAKS en SKB participeren beide in het samenwerkingsverband Noord Kenne-
merland. De formele oprichting van het nieuwe samenwerkingsverband Noord Kennemer-
land is in 2013 een feit geworden. Het samenwerkingsverband heeft als missie geformu-
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leerd, dat alle leerlingen in het samenwerkingsverband goed onderwijs zullen krijgen. Wat 
opvalt, is dat een aantal pijlers van de sturingsfilosofie van SAKS en SKB overeenkomen 
met een aantal belangrijke uitgangspunten in de hoofdlijnennotitie en het ondersteunings-
plan van het samenwerkingsverband.  

Tevens valt op, dat de ambities van het samenwerkingsverband ten behoeve van goed on-
derwijs voor alle in de regio woonachtige leerlingen hoog zijn en dat de wijze waarop het 
samenwerkingsverband deze ambities vorm wil geven sterk in verlengde ligt van het toe-
komstbeeld, dat SAKS voor haar stichting heeft geformuleerd en waar SAKS de komende 
jaren naartoe gaat bewegen. Hiermee wordt de beweging, die ingezet gaat worden binnen 
de SAKSscholen, een beweging die synchroon zal gaan lopen met de bewegingen in het 
samenwerkingsverband, waardoor een elkaar versterkende werking zal optreden.  

De besturen in het samenwerkingsverband hebben met elkaar vastgesteld wat het basis 
ondersteuningsprofiel van alle scholen binnen het verband moet gaan worden. Op basis 
hiervan zijn de scholen van SAKS en SKB aan de slag gegaan met het opstellen van hun 
schoolondersteuningsprofielen, die bij de invoering van de wet Passend Onderwijs op 1 
augustus 2014 gereed dienen te zijn. Omdat voor het ondersteuningsplan van het samen-
werkingsverband is gekozen voor een bijstelling na twee jaar, zal dit tijdsplan ook worden 
aangehouden voor de schoolondersteuningsprofielen. De focus voor ontwikkeling van de 
basisondersteuning van alle scholen in het samenwerkingsverband zal de komende periode 
gericht zijn op het op voldoende niveau brengen van alle aan zorg en begeleiding gerela-
teerde indicatoren van het toezichtkader van de Inspectie. 

Playing for Success  
In het schooljaar 2013-2014 is het centrum Playing for Success Alkmaar van start gegaan. 
Dit centrum is een initiatief van de gezamenlijke PO en VO besturen in Alkmaar en (een 
aantal uit de) omgeving. De initiatief nemende besturen vormen gezamenlijk ook het be-
stuur van de stichting Playing for Success, die in de zomer van 2013 formeel is opgericht. 

    
In het centrum Play-
ing for Success Alk-
maar wordt in vier 
periodes van onge-
veer tien weken een 
leergang aangeboden 
aan leerlingen, die 
het wat moeilijk 
hebben op school en 
daardoor onderpres-
teren (minder pres-
teren dan zij op basis 
van hun potentieel 
zouden moeten kun-
nen). De leerlingen 

zijn afkomstig van de 
bovenbouw van de basisscholen of de onderbouw van de scholen voor voortgezet onder-
wijs.  
De officiële opening van het centrum heeft plaatsgevonden in november, aan het einde 
van de eerste leergang. De eerste ervaringen met het centrum zijn zeer positief. Het be-
langrijkste effect dat het leercentrum heeft op de leerlingen, is dat het zelfvertrouwen 
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van de leerlingen enorm wordt vergroot. Hierdoor gaan de leerlingen meer in zichzelf ge-
loven, wat een positief effect heeft op hun prestaties op school.  

PO/VO netwerk 

SAKS neemt deel aan het regionale Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs (POVO)-
overleg. PO en VO werken samen aan een duidelijke procedure om de doorstroom van PO 
naar VO zo goed mogelijk te laten verlopen. Hiervoor wordt een aantal vergaderingen per 
jaar belegd. 

OSO  

In 2013 is SAKS begonnen met de pilotfase van Overstapservice Onderwijs (OSO), een lan-
delijke voorziening voor de veilige overdracht van digitale studie- en begeleidingsgegevens 
vanuit de leerling administratie van de ene school naar de andere school. In 2013 zijn zo-
wel op bestuursniveau als op regionaal niveau in het PO/VO netwerk de eerste stappen 
gezet om onze scholen te kwalificeren voor OSO.  
 

4. Terugblik Jaarplandoelen 

Zoals genoemd in de inleiding, worden hier de belangrijkste ontwikkelingen in 2013 ver-
antwoord op basis van de drie ontwikkelthema’s. 

 

4.1 Opbrengstgericht werken 

Opbrengstgericht werken was een van de drie belangrijke speerpunten in het Jaarplan van 
2013. Dit speerpunt is vervolgens aangescherpt tot opbrengstgericht leiderschap, wat we 
zien als een eerste belangrijke en voorwaardelijke stap richting het bevorderen van het 
opbrengstgericht werken binnen de scholen.  

Onderwijskundig leiderschap 
Het creëren van een opbrengstgerichte cultuur, het planmatig en 
doelgericht werken aan het onderwijs en aan de vakmanschap van 
medewerkers, het levend houden van een gedeelde visie, zijn alle-
maal aspecten die het belang van onderwijskundig leiderschap aan-
geven. Terwijl de complexiteit van het onderwijs toeneemt en de 
autonomie van de schooldirecteuren groter wordt, is het van belang 
dat directeuren voldoende toegerust zijn en blijven voor het uitoe-
fenen van hun taak en zo de aan hen toebedeelde verantwoordelijk-
heden kunnen dragen. Het (continu) scholen van directeuren is daar-
bij een voorwaarde. 
 

Hoewel er ruim budget voor het thema opbrengstgericht leiderschap was vrijgemaakt, 
leidde voortschrijdend inzicht tot de conclusie dat het hoogste rendement waarschijnlijk 
behaald zou worden, wanneer het leren met en van elkaar gefaciliteerd zou worden. Door 
met lage budgetten leergemeenschappen in te richten met de directeuren, is het afgelo-
pen jaar een grote slag gemaakt in het bevorderen van het opbrengstgericht leiderschap. 
Onder begeleiding van een deskundige onderwijskundig leider hebben alle directeuren met 
elkaar gewerkt aan de ontwikkeling van hun vaardigheden tot analyseren, evalueren en 
interveniëren.  
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Daarnaast hebben verschillende directeuren individuele trajecten gevolgd, veelal in de 
vorm van ‘coaching on the job’, om hun persoonlijke ontwikkeling en op het gebied van 
opbrengstgericht leiderschap een extra boost te geven. De grootste winst die het speer-
punt opbrengstgericht werken heeft opgeleverd, is misschien wel dat in de loop van het 
jaar een steeds vaker gehoord geluid werd: “Opbrengstgericht werken is niet alleen be-
langrijk, maar vooral ook leuk!” 

School aan Zet 
Twee SAKSscholen (de Erasmus en de Regenboog) hebben meegedaan aan het programma 
School aan Zet van de PO-raad. De scholen zijn enthousiast over hun deelname aan het 
programma, wat een positieve impuls heeft gegeven aan de schoolontwikkeling in het al-
gemeen.  

De Erasmus heeft meegedaan met het thema opbrengstgericht werken/omgaan met ver-
schillen. De Regenboog heeft masterclasses gevolgd met het thema opbrengstgericht wer-
ken in relatie tot het taal/leesonderwijs.  

Het betreft een driejarig traject, waarbij de begeleiding bestaat uit een aantal themage-
sprekken, masterclasses rond het thema en uitwisseling met andere scholen.  

Visie ontwikkeling ICT 
In 2013 stond de ontwikkeling van visie op het gebied van Onderwijs en ICT centraal. De 
ICT werkgroep heeft samen met directeuren de eerste contouren besproken voor de visie 
op het onderwijs en ICT. Er een heeft mindmap sessie plaatsgevonden waarbij directeuren, 
IB-ers en leerkrachten aanwezig waren. Dit heeft geleid tot verdere aanscherping van de 
visie. Dit visiedocument dient als kapstok voor het formuleren van het ICT-beleidsplan. 

 

4.2 Huis op orde 

In 2012 is er geïnventariseerd wat er nodig is om vanaf 2013 een gezonde en transparante 
organisatie te ontwikkelen. Vanuit deze inventarisatie zijn de volgende zaken in 2013 op-
gepakt en afgerond. 

Rapportage-model 
In 2013 is een rapportagemodel opgezet om maandelijks de financiën en de formatie te 
kunnen volgen op school- en bestuursniveau. Zo hebben de directeuren de mogelijkheid 
gekregen om met de verkregen informatie te kunnen sturen op hun formatie en financiën. 
Delen uit deze rapportage zijn tevens gebruikt in de kwartaalrapportages voor bestuur en 
Raad van Toezicht. Het jaar 2013 is gebruikt om de kwartaalrapportages telkens verder te 
verbeteren. 

ProActive 
In 2013 is ProActive gestart, een programma voor het digitaliseren van de binnenkomende 
facturen en voor de digitale verwerking van de kasadministratie op de scholen. Inmiddels 
draait het systeem goed. 

Bankrekeningen 
Alle scholen hebben de mogelijkheid gekregen om een kas te openen. Hierdoor zijn de 
schoolbankrekeningen niet meer nodig. Nadat alle transacties zijn afgehandeld, zijn de 
rekeningen afgesloten. Alle financiële handelingen zijn nu opgenomen in de boekhouding. 
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Obligaties 
In 2013 is in kaart gebracht wat de beste mogelijkheden zijn voor het omgaan met obliga-
ties die in het bezit van SAKS zijn. Inmiddels zijn alle obligaties verkocht en staan de re-
serves op een spaarrekening bij de ING en de Rabobank. 

Europese aanbesteding  
In 2013 is samen met Anculus het volledige traject voor een Europese aanbesteding gelo-
pen voor het vinden van een nieuw administratiekantoor. Verschillende administratiekan-
toren hebben ingeschreven op ons pakket van eisen. Met een schriftelijke beoordeling en 
een beoordeling van presentaties is de definitieve gunning naar de Groenendijk Onderwijs-
groep gegaan. Per 1 januari 2014 wordt de definitieve overstap gemaakt. 
Op basis van een Europese aanbesteding zijn alle multifunctionals in het voorjaar vervan-
gen. 

Infrastructuur  
De huidige infrastructuur voldeed niet aan de eisen, die passen bij de nieuwe schoolnet-
werken. Er is gezocht naar een oplossing die het beste past bij SAKS en haar scholen. Om-
dat de techniek zich razendsnel ontwikkelt, is gekozen voor een oplossing, waarbij de net-
werkapparatuur en de verbindingen worden beheerd door een gespecialiseerde externe 
partij. 

Smartboards en Touchscreens  
In 2013 zijn de laatste lokalen voorzien van smartboards en touchscreens. Dit houdt in dat 
er voor alle bezette lokalen binnen de SAKSscholen een smartboard of touchscreen aanwe-
zig is. Verder zijn de gebrekkige onderstellen, van een gedeelte van de smartboards, ver-
vangen. 

Alle scholen zijn enthousiast over het gebruik van smartboards en touchscreens. Het niveau 
van onderwijskundige toepassing verschilt per leerkracht. Een oorzaak hiervan is o.a. een 
gebrek aan vaardigheden. Waar ICT-coördinatoren informatie uitwisselen in de school over 
de praktische toepassing van de smartboards/touchscreens, zien we een positieve invloed 
op het gebruik. 

Hardware 
Scholen zijn ook dit jaar weer voorzien van nieuw aangeschafte hardware (computers, lap-
tops en tablets). De installatie van de hardware werd dit jaar nog verzorgd door de afde-
ling ICT.  

Sharepoint  

Er is een start gemaakt met Office 365 ten behoeve van het digitale documentenbeheer op 
het bestuurskantoor.  

Op Het Kompas is een pilot gestart, waarbij werd gezocht naar de mogelijkheden en gren-
zen die deze functionaliteit biedt voor de SAKSscholen. Doel van deze pilot was om aan het 
einde een sjabloon te hebben voor de Sharepoint omgeving van scholen.  
In de loop van 2013 is de nieuwe versie van Sharepoint (2013) geïnstalleerd. Hierdoor zijn 
nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen en de huidige functionaliteiten zijn geopti-
maliseerd. Voor verschillende overleggen en werkgroepen is er een eigen Sharepoint om-
geving ingericht. 

Websites 
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Zowel de website van SAKS als van alle scholen zijn onder handen genomen door creatief 
communicatiebureau Raadhuis. Er is een eenduidig basisontwerp gerealiseerd, waarbij alle 
websites nu eenzelfde vorm en structuur hebben, maar waarbij onderscheid wordt ge-
maakt door kleurgebruik, afbeeldingen en content om toch de eigenheid van de scholen te 
kunnen duiden. 

Digitale communicatie naar ouders 
Een van de pijlers uit het nieuwe strategisch beleidsplan is “educatief partnerschap”. De 
ambitie die daarbij is geformuleerd luidt als volgt: verbetering van onderwijsprocessen 
door samenwerking.  

Alle scholen, behalve de Wegwijzer en St. Matthias, gebruiken voor de digitale informatie-
verstrekking naar ouders inmiddels Digiduif. Voor ouders bij wie digitale verstrekking van 
gegevens (nog) niet mogelijk is, wordt voor een alternatief gezorgd. 
 

4.3 Mobiliteit 

Er is in 2013 fors ingezet op mobiliteit: in totaal is in 2013 19,5442 fte uitgestroomd. Op-
vallend is dat voor 3,6497 fte is ontbonden door de Kantonrechter. De scholen hebben hun 
dossiers beter op orde en personeelsleden die ongeschikt zijn voor de functie, zijn op deze 
manier uitgestroomd.  In geen van de gevallen is een ontslagvergoeding meegegeven en de 
ontbinding is in alle gevallen met wederzijds goedvinden tot stand gekomen.  

Verder zijn verzoeken gedaan voor deeltijdontslag.  Deze worden in bijna alle gevallen 
gedaan om na een zwangerschap voor een lagere werktijdfactor terug te komen. 

Van de regeling stimulering natuurlijk verloop is goed gebruik gemaakt. Voor 1,5397 fte 
hebben personeelsleden hun oude werktijdfactor (wtf) omgezet in de nieuwe wtf en/of 
zijn ze dagen minder gaan werken.   

Voor 7,3810 fte zijn personeelsleden eerder met pensioen gegaan, of hebben ontslag ge-
nomen om elders een baan te aanvaarden. In totaal is voor 8,9207 fte gebruik gemaakt van 
de regeling. Het beschikbare budget voor de regeling was € 300.000,-. Er is € 214.096,- 
uitgegeven. Van de totale uitstroom is bijna 16% (3,1683 fte) Onderwijs Ondersteunend 
Personeel (OOP).  

Risicodragend deel der Formatie (RddF) 
In 2013 zijn, in verband met de bezuiniging, in eerste instantie 29 personeelsleden in het 
RddF geplaatst. Later kwamen daar nog zes tijdelijke leerkrachten bij, die eerder al een 
ontslagbrief hadden ontvangen, maar bij nader inzien op de scholen toch nog niet gemist 
konden worden. Het totaal van in het RddF geplaatste personeelsleden kwam daarmee op 
35.  

Zes personeelsleden hebben beroep aangetekend bij de Commissie van Beroep voor het 
Katholiek Onderwijs. Eén appellant heeft zich teruggetrokken. Van de overgebleven vijf 
zaken is het bestuur in één geval in het ongelijk gesteld. Deze RddF plaatsing is daardoor 
komen te vervallen. Door de in gang gezette mobiliteit en de latere toevoeging van tijde-
lijke medewerkers aan de RddF lijst, heeft het bestuur in december besloten de RddF 
plaatsing van 11 personen ongedaan te maken.  
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5. Resultaten 2013 

5.1 Leerlingen 

Scholen en leerlingaantallen 

Onder SAKS ressorteren veertien basisscholen, verspreid over heel Alkmaar, en onder SKB 
ressorteert een basisschool in Bergen. De eigenheid van de scholen is bij SAKS belangrijk: 
er is een grote verscheidenheid in scholen met een meer traditioneel onderwijsconcept en 

ook scholen met een meer specifiek onder-
wijsconcept als ontwikkelingsgericht onder-
wijs. 

De Vlindertuin, onze school voor speciaal 
basisonderwijs (SBO) heeft een voedingsge-
bied dat afhankelijk is van het Samenwer-
kingsverband Weer Samen Naar School Alk-
maar. Behalve voor kinderen uit Alkmaar 
verzorgt De Vlindertuin ook het onderwijs 
voor kinderen uit omringende gemeenten. 

Schakelklas De Waaier is een bijzondere 
voorziening van de Wegwijzer voor kinderen 

die nog geen jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. 
Op een specifieke wijze en met een speciaal programma worden deze kinderen binnen één 
jaar voorbereid op deelname aan het reguliere basisonderwijs.  

Ten opzichte van de leerlingtelling 1 oktober 2012 is op bestuursniveau het leerlingaantal 
van 2013 gedaald met 4 leerlingen. Het leerlingaantal op het SBO is stabiel. Voor de ko-
mende jaren wordt een daling van het leerlingaantal op bestuursniveau verwacht (zie gra-
fiek 1). 

De verwachte daling in het totale leerlingaantal is te verklaren door de verwachte kleinere 
leeftijdsgroep 4-7 jarigen (zie grafiek 2). 

 

Grafiek 1: leerlingaantallen t/m 2013 en verdere prognose  
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 Grafiek 2: leeftijdsgroepen SAKS en SKB 

 
Scholen en Inspectie 
De inspecteur heeft het afgelopen jaar drie scholen bezocht. Op de St. Adelbertus heeft 
een verkort kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. De inspecteur heeft op basis hiervan de 
school een basisarrangement toegekend.  

Hetzelfde kan gezegd worden over het bezoek dat is gebracht aan de Wegwijzer. Op de 
Wegwijzer is de inspecteur eveneens geweest om de kwaliteit van de voor- en vroegschool-
se educatie te beoordelen. Ook hier heeft de inspecteur geoordeeld, dat er sprake was van 
voldoende kwaliteit. De ontwikkelpunten die zijn meegegeven door de Inspectie waren 
reeds of worden alsnog door de scholen meegenomen als verbeterpunten. 

De Vlindertuin is een school voor speciaal basisonderwijs, waarvoor de reguliere normen 
niet onverkort gelden. De beoordeling van de resultaten is hier afhankelijk van de popula-
tie. De leerling populatie van de Vlindertuin kent de laatste tijd steeds meer (zeer) moei-
lijk lerende kinderen. Dit heeft invloed op de gemiddelde scores van de Vlindertuin. De 
inspecteur heeft hier rekening mee gehouden en de Vlindertuin eveneens een basisarran-
gement toegekend. 

Bestuurlijk gesprek 
In september heeft een gesprek plaatsgevonden met het College van Bestuur en de onder-
wijsinspecteur. De inspecteur heeft aangegeven dat het bestuur goed in de gaten heeft 
hoe het er met de kwaliteit van de scholen voor staat en ook stuurt op het verbeteren er-
van. Onderstaand schema, waarin de eindopbrengsten van alle scholen in beeld zijn ge-
bracht, is de basis geweest waarop het gesprek met de inspecteur is gevoerd. Alle scholen 
van SAKS en SKB hebben op basis daarvan dan ook een basisarrangement gekregen. Er zijn 
drie scholen die een attendering hebben gekregen en is er een school die een waarschu-
wing heeft ontvangen. Dit komt omdat er tijd nodig is voordat de effecten van de bestuur-
lijke focus op het verhogen van de opbrengsten meetbaar worden.  
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Vaardigheidsscores groep 8 schooljaar 2012-2013 
 
Brede scholen 
Ten behoeve van de organisatie van de brede school activiteiten had de gemeente tot voor 
kort een aantal vaste aanbieders gecontracteerd. Het gemeentebeleid is er nu op gericht 
dat gesubsidieerde instanties steeds meer zichzelf moeten kunnen bedruipen. Dit heeft 
geleid tot een verandering van subsidiestoom. In plaats van een directe subsidiestroom 
naar de aanbiedende instanties, worden de subsidies voortaan direct aan de schoolbestu-
ren toegekend.  

Voor het eerste jaar is gekozen voor een overgangsjaar, waarbij de door de schoolbesturen 
ontvangen subsidies nog eenmalig één op één worden toebedeeld aan de aanbiedende in-
stantie, zodat zij de tijd krijgen om hun organisatie te verzelfstandigen. Na dit overgangs-
jaar zal de inzet van de brede school subsidies vrijgegeven worden en zullen de scholen 
meer ruimte krijgen om hun eigen activiteiten in te kopen en zal de gedwongen winkelne-
ring worden opgeheven. Voorwaarde voor de subsidie is dat de scholen een wijkgerichte 
aanpak hanteren. 

Buitenschoolse opvang (BSO) 
Bij basisschool de Regenboog aan de Meidoornlaan is per 1 augustus 2013 een BSO gestart 
door (K)individu.  
Bij basisschool de Driemaster is Rollebol per 1 augustus 2013 een BSO gestart. 

  

school 
Rekenen en  
Wiskunde M8 

Begrijpend lezen 
 M8 

St. Adelbertus   

‘t Baeken   

De Burijn   

De Driemaster   

Erasmus   

De Gondelier   

Kardinaal de Jong   

Het Kompas   

De Kring   

De Lispeltuut   

St Matthias   

Matthieu Wiegman   

De Regenboog T   

   

De Regenboog M   

De Wegwijzer   

legenda VS RW M8 VS BL M8 
Ruim onder ondergrens inspectie <99  <44 
Onder ondergrens inspectie 99-110 44-55 
Op of boven ondergrens inspectie 110-116 55-64 
Ruim boven ondergrens inspectie >116 >64 
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Netwerk Intern Begeleiders 
Er zijn zeven bijeenkomsten geweest, waarin het volgende aan de orde is geweest: 

 Opbrengstgericht werken 
Er wordt gewerkt met een zorg-, basis- en plusgroep. Gekeken wordt naar de kwaliteit 
van de instructie, effectieve leertijd, coöperatief leren en kennis van leerlijnen. 

 Passend onderwijs en de rol van de intern begeleider 
Er is gekeken naar de werkwijze en verantwoordelijkheid op leerling-, groeps- en team-
niveau. Coaching van leerkrachten wordt als een zeer belangrijke taak gezien. 

 Passend onderwijs en het onderwijs ondersteuningsprofiel 
Op het niveau van het samenwerkingsverband is gekeken naar de hoofdlijnennotitie. 
Een aantal begrippen zijn toegelicht: basiskwaliteit, basisondersteuning, extra onder-
steuning, SBO.  

 Cito kleuters en vervolgacties op ’t Baeken 

 Over Frisse Wind en Groener Gras 
Een gezamenlijke bijeenkomst met directeuren, adjuncten en intern begeleiders onder 
leiding van Marije Boot over Vakmanschap, Passend Onderwijs, Opbrengstgericht wer-
ken en organisatie. 

 Leerresultaten 2013 op bestuursniveau 
De resultaten van de Cito Middentoets 2013 en de eindresultaten van de groepen 8 van 
dit schooljaar zijn gepresenteerd. Er kan winst worden geboekt bij het verschil tussen 
IQ en DQ ten gunste van het IQ.  

 Groepsplannen in Esis  

 Cito afname 
De wijze van afname van Cito toetsen is toegelicht. Men wil tot een richtlijn komen die 
gehanteerd gaat worden op alle scholen. 

 Begrijpend lezen; het SLO traject 

 Levelwerk  
Levelwerk is bedoeld voor hoogbegaafden en wordt gebruikt vanaf groep 4. 

 Zorgplan 
Er is een bijeenkomst op een van de scholen georganiseerd, waarin gesproken is over de 
zorgplannen die op de scholen worden gebruikt. 

 Playing for Success 

Vensters PO  
Sinds najaar 2013 zijn alle SAKSscholen aangesloten bij Vensters PO, een kwaliteitskaart-
systeem waarmee scholen zich kunnen profileren en hun resultaten zelf kunnen toelichten 
op www.scholenopdekaart.nl. Een aantal scholen is hiermee al intensief aan de slag ge-
gaan. 

Omdat Vensters PO nog volop in ontwikkeling is, is een van onze scholen, De Kring, dit na-
jaar gestart met deelname aan de tweede pilotfase voor de ontwikkeling van meer indica-
toren. 

 

  

http://www.scholenopdekaart.nl/
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5.2 Personeel 

Personeelsbestand 

Op 31 december 2013 was de inzet op fte als volgt: 

Functie fte 

Voorzitter College van Bestuur 1 

Directie 28 

Verdeling OP: 

Leerkracht LA 

Leerkracht LB 

 

176 

30 

OOP 25 

Eindtotaal 260 

 

SKB Man Vrouw Totaal  SAKS Man Vrouw Totaal 

 15-24 jaar 
 

1 1  15-24 jaar  13 13 

25-34 jaar 
 

2 2  25-34 jaar 12 66 78 

35-44 jaar 1 7 8  35-44 jaar 4 80 84 

45-54 jaar 
 

1 1  45-54 jaar 8 82 90 

55-64 jaar 
 

3 3  55-64 jaar 33 83 116 

     65-99 jaar 1  1 

Totaal 1 14 15  Totaal 58 324 382 

Verdeling man/vrouw per 31 december 2013 

 

Ziekteverzuim  

Het ziekteverzuimcijfer is in 2013 iets gedaald ten opzichte van 2012. De fluctuatie bij SKB 
is groter, omdat het een klein bestuur betreft, waarbij de ziekmelding van één enkel per-
soneelslid meteen grote verschuivingen teweeg brengt.   
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Verzuimcijfers 2012 Verzuimcijfers 2013 

Het ziekteverzuim percentage voor 2013 is 6,3% en ligt iets onder het landelijk gemiddelde 
(6,5% voor het PO in 2011).  

Er zijn in het 2013 in totaal 213 spreekuurcontacten met de bedrijfsarts geweest. Het be-
trof 74 verschillende medewerkers. Dat is een behoorlijke daling ten opzichte van 2012. Bij 
tien personeelsleden is het verzuim deels werk gerelateerd. Er zijn 29 personen doorver-
wezen naar door de school bekostigde hulpverleners. In totaal is er voor € 60.386,- aan 
bedrijfsarts en hulpverlening uitgegeven.  

Van het ziekteverlof waren 427 personeelsleden kortdurend ziek (max. 8 dagen), 69 perso-
neelsleden middellang (tot 42 dagen) en 41 lang ziek. 

In 2013 hebben vier personeelsleden een WIA aangevraagd. Twee personeelsleden hebben 
een WGA beschikking (niet duurzaam arbeidsongeschikt), waarvan één personeelslid is 
herplaatst in een lagere werktijdfactor. Twee personeelsleden hebben een 80-100% IVA 
beschikking ontvangen (duurzaam arbeidsongeschikt).  

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) 
De risico inventarisatie en de plannen van aanpak zijn, op twee scholen na, door Arbovita-
le getoetst. Er is een koepelrapportage opgesteld met aanbevelingen, die in 2014 worden 
uitgewerkt. De plannen van aanpak worden in 2014 met de directie, preventiemedewer-
kers en de afdeling bouwzaken besproken.  

Vakbekwaamheid medewerkers  
Ten behoeve van het verbeteren van de onderwijskwaliteit is SAKS in 2013 begonnen met 
het inrichten van de SAKS academie voor alle medewerkers, met een scholingsaanbod van 
zowel digitale cursussen als trainingen en lezingen, ter verbetering van hun vakbekwaam-
heid. Voor directeuren zal dit gericht zijn op het verbeteren van hun onderwijskundig lei-
derschap. Voor leerkrachten zal dit gericht zijn op het verbeteren van o.a. differentiëren 
en uitbreiden van het didactisch repertoire. In alle gevallen zullen opbrengstgericht wer-
ken en Digiwijsheid een integraal onderdeel vormen van het scholingsaanbod.  

Opleiders in school 
Binnen SAKS zijn vier opleiders in de school werkzaam. Zij begeleiden niet alleen alle LIO- 
en derdejaarsstudenten en hun mentoren, maar ook startende en zittende leerkrachten. 
Hierbij is dit jaar vooral ingezet op goed oudercontact tijdens intervisie bijeenkomsten. De 
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begeleiding van LIO-ers en startende leerkrachten is belangrijk om kwalitatief goed onder-
wijs te kunnen waarmaken. De opleiders in de school zijn een belangrijke schakel tussen 
de opleidingsinstituten en de toekomstige werkplekken van de leerkrachten. 

Verder werven en plaatsen zij LIO- en andere studenten op de SAKS scholen en heeft één 
van hen zitting in het Expertise Centrum Onderwijs, waar SAKS in geprofileerd wordt.  

Fusie SAKS en SKB  
In 2011 is de stichting SKB, door de fusie van de Adelbertusschool met de Matthieu Wieg-
manschool, een eenpitter geworden, waarbij de Matthieu Wiegmanschool de enige overge-
bleven school van SKB in Bergen werd. De gemeente Bergen is een krimpgebied, waarbij de 
krimp in de komende jaren meer dan 3% per jaar bedraagt. De toekomst van de Matthieu 
Wiegmanschool werd hierdoor erg kwetsbaar. Omdat SKB al jarenlang een personele unie 
vormt met SAKS en de beide stichtingen in praktijk op vele fronten reeds in elkaar gevloch-
ten waren, was snel duidelijk dat besturenfusie voor de Matthieu Wiegmanschool de meest 
logische en natuurlijk oplossing zou zijn. Uit vooronderzoek bleek dat de effecten van een 
bestuurlijke fusie voor SAKS verwaarloosbaar waren, waarna de fusie aanvraag is ingediend 
bij de fusietoets commissie. De minister heeft het advies van de fusietoets commissie op-
gevolgd en goedkeuring verleend voor de fusie, die uiteindelijk op 1 januari 2014 geeffec-
tueerd is. 

Kerstmarkt 
Een belangrijk ontmoetingsmoment dit jaar heeft plaatsgevonden tijdens de, inmiddels 
traditionele, kerstmarkt. De kerstmarkt is een initiatief dat een aantal jaren gelden is ge-
start en dat invulling geeft aan het traditionele kerstpakket. Het kerstpakket, het middel 
om de medewerkers te waarderen voor hun getoonde inzet en betrokkenheid, krijgt door 
de kerstmarkt een extra warme SAKS-dimensie, omdat mensen niet alleen hun eigen per-
soonlijke pakket kunnen samenstellen, maar ook elkaar op een warme manier kunnen ont-
moeten. Ook dit jaar was de kerstmarkt, dit keer gehouden bij het PCC aan de Vondellaan, 
weer een groot succes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

21 
 

Welbevinden en werkdruk 
De werkdruk wordt op veel scholen als hoog ervaren. Om hier goed mee om te gaan is aan 
alle teams een interactieve workshop aangeboden om de oorzaken van deze werkdruk in-
zichtelijk te maken en te leren omgaan met stress. Door een aantal scholen is deze trai-
ning gevolgd. 

 

5.3 Financieel resultaat 2013 

Planning en Control 
In 2013 hebben we gewerkt met de vernieuwde Planning en Control cyclus. Deze cyclus 
bestaat uit het plannen van acties (meerjarig formatie- en financiële begroting), het ten 
uitvoer brengen van deze plannen, het controleren of de resultaten (maand- en kwartaal-
rapportages en jaarverslag & jaarrekening) van de acties werkelijk zijn zoals bedoeld en 
het bijsturen van de uitvoering of de plannen o.b.v. resultaten. 

In 2013 zijn er voor het 1e, 2e en 3e kwartaal rapportages gemaakt voor het College van 
Bestuur, Raad van Toezicht en GMR. In deze rapportages werden de onderdelen leerling-
aantallen, onderwijskwaliteit, HRM, facilitaire zaken, ICT en financiën toegelicht. Met een 
specifieke toelichting op de onderwerpen vanuit het jaarplan. 

Daarnaast zijn er maandelijks financiële en formatieve overzichten gemaakt voor de direc-
tieleden. 
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5.4 Facilitair Beheer 

Overleg 
Met de gemeente Alkmaar is diverse malen overleg geweest over de huisvestingsaanvragen 
en de voorbereidingen voor het Integraal Huisvesting Plan 2e fase voor de periode 2017-
2020. 

Er zijn diverse informatiebijeenkomsten en overlegvormen geweest over decentralisatie, 
die naar verwachting op 1-1-2015 zijn beslag krijgt. Hierbij zal de financiering voor het 
buitenonderhoud van de gemeente naar de SAKS worden overgeheveld. 

Veiligheid 
Met de afdeling HRM is een vergadering belegd met de preventiemedewerkers van de scho-
len om het te ondersteunen het handhaven van de veiligheid van de scholen. 

Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) en VVHO Projecten 
In 2013 zijn de projecten, op basis van het MOP en de toekenningen van de Verordening 
Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (VVHO) van de gemeente zoals in de CvB besluiten 
vastgelegd, uitgevoerd bij de scholen. 

Duurzaamheid 
Op de daken van basisschool ’t Baeken, Erasmus en de beide Regenbooglocaties zijn ieder 
40 stuks zonnepanelen gemonteerd. De gemeente Alkmaar draagt 50% subsidie bij, waar-
door het interessant is voor de scholen om hier gebruik van te maken. 

In iedere school hangt een display met informatie over de opgewekte energie en de bespa-
ringen. De installatie kan ook via een website worden gemonitord. Deze informatie kan 
weer in de lessen over dit onderwerp worden gebruikt. 
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Voor het monitoren van het gas- en elektra verbruik bij de scholen is een proef gestart bij 
basisschool de Regenboog in Alkmaar. De slimme electrameter kan op afstand op de pc 
worden afgelezen. Hierbij kan het historisch verbruik worden afgelezen en kan verder ge-
analyseerd worden waar energie kan worden bespaard. Op basis van de ervaringen zal ver-
der worden bekeken of dit kan worden uitgerold voor de overige scholen en hoe we het 
beheer gaan inrichten. 

Huisvestingsprojecten 
Voor basisschool St. Matthias zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de bouw 
van een nieuwe school. Volgens de planning gaat de bouw na de zomervakantie starten en 
wordt de school in het voorjaar van 2015 opgeleverd. 

Voor basisschool de Wegwijzer zijn de eerste verkennende gesprekken voor nieuwbouw 
gevoerd met de gemeente, waaraan in 2014 verder vorm gegeven zal worden. 

Het beheer van basisschool de Lispeltuut wordt per 1-1-2014 van Stichting Servicepunt 
Alkmaar overgeheveld naar de SAKS en de gemeente. Er zijn verschillende gesprekken ge-
voerd met alle betrokken partijen over het beheer van het gebouw. SAKS beheert de 
school voor een jaar, daarna zal meer duidelijkheid moeten komen over de ontwikkelingen 
van de Lispeltuut. 
 

6.  Ontwikkelingen en risico’s 

6.1 Strategisch Beleidsplan 

De invoering van een cyclus voor Planning en Control heeft het afgelopen jaar in het kader 
van ‘huis op orde brengen’ veel aandacht gekregen. Er is in dat kader voor het eerst ge-
werkt met een bestuurlijk jaarplan, omdat gebleken was dat onze onderwijsvisie voor de 
toekomst aanscherping behoeft.  

Deze blik naar de toekomst is het afgelopen jaar in vele brainstormsessies uitgedacht. De 
basis is gelegd tijdens een tweedaagse met directeuren in het voorjaar. De conclusie luid-
de dat het onderwijs voor de 21ste eeuw anders ingericht zal moeten worden, maar dat we 
eigenlijk nog niet precies weten hoe. Dit is vertaald naar een strategisch beleidsplan waar-
bij de beweging centraal staat en tegelijkertijd wordt voorzien in het huis op orde bren-
gen. De hoofdlijnen van dit plan zijn beeldend weergegeven in ons eerste magazine. 

In 2013 is een stevige basis gelegd voor een zich vernieuwende, toekomstgerichte organisa-
tie met prachtige, unieke scholen waar goed onderwijs gegeven wordt en hier en daar zelfs 
wordt gelonkt naar excellentie. 

Focus op vakbekwaamheid 
Vakmanschap is een belangrijke pijler in de sturingsfilosofie. Vakbekwaamheid van mede-
werkers staat in het strategisch beleidsplan centraal. Personele lasten zullen hierdoor ver-
schuiven van kwantitatief naar kwalitatief. 

Inhuur externen 
Om beweging tot stand te laten komen is een frisse blik van buiten af soms noodzakelijk. 
Inherent aan de gekozen koers in het strategisch beleidsplan is de ontwikkeling van een 
naar buiten georiënteerde blik en het binnenhalen van externe adviseurs en specialisten. 
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Door vanuit andere invalshoeken naar de organisatie te kijken kunnen nieuwe ideeën zich 
ontwikkelen. Door te werken met een palet van verschillende externen zal worden ge-
tracht de interne blik optimaal te verruimen.  

Meerjarig perspectief ziekteverzuim 
Het ziekteverzuimpercentage zal niet verder dalen. De inzet van minder personeel, de 
behoorlijke groep oudere werknemers en de andere eisen die aan onderwijzend personeel 
worden gesteld, beïnvloeden het verzuimpercentage negatief.  

 

6.2 Continuïteitsparagraaf  

Leerlingaantallen 

Het aantal leerlingen is ten opzichte van het vorige jaar gedaald met 6 leerlingen. Voor de 
toekomst zal deze daling conform de prognose voortzetten. De grootste daling zit bij de 
Matthieu Wiegman (-26), ’t Baeken (-17) en De Burijn (-17); de overige scholen blijven sta-
biel of groeien licht. 

De Matthieu Wiegman en de Gondelier komen in de prognose met de leerlingaantallen on-
der de tachtig. Door deze krimp is het op de lange termijn niet meer mogelijk de begroting 
rond te krijgen. 2014 zal gebruikt worden om te onderzoeken wat de mogelijkheden op de 
lange termijn zijn. 

 

Personeelsformatie 

In de begroting van 2014 is 256 fte (€ 15.817.139) opgenomen. In januari 2013 was de rea-
lisatie nog 274 fte (excl. Vervanging), dit is een bezuiniging van 19 Fte.  

 

 

Leerlingen 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

prognose prognose prognose prognose

1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017

totaal 4134 4091 4085 4068 4044 3978 3937
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In de loop van 2014 zal de formatiebegroting verder teruglopen met 6,8 Fte. We gaan er 
van uit dat de scholen dit zullen oplossen met interne mobiliteit. Voor enkele scholen is er 
een verplichte taakstelling. Vrijwillige mobiliteit en RddF zijn hiervoor een reële mogelijk-
heid. Uiterlijk in het voorjaar van 2014 zal hier meer duidelijk over zijn. 

 

Exploitatie 

 

Deze cijfers zijn gemaakt voor de meerjarenbegroting. Om deze reden is de realisatie van 
2012 en de begroting van 2013 gebruikt als vergelijkingsmateriaal. 

Baten 

Ad 3.1: De totale bekostiging van SAKS bestaat voor circa 93% uit de normatieve rijksbij-
drage; deze bevat een personele en een materiële component.  

In de begroting 2014 zijn deze rijksbijdragen begroot op basis van de meest recente be-
schikkingen van het Ministerie van OC&W, voor zover van toepassing op het schooljaar 
2013/2014. De teldatum 1 oktober in 2012 en 1 oktober 2013 zijn uitgangspunt geweest 
voor de berekening ervan. De bekostiging voor de materiële instandhouding vindt plaats 

Financiën realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

2012 2013 2014 2015 2016 2017

baten 3.1 Rijksbijdragen 20.059.185 19.598.101 19.283.994 18.677.899 18.571.073 18.359.130

3.2 Overige overheidsbijdragen 651.123 203.115 182.380 153.190 153.190 153.190

3.5 Overige baten 2.048.553 1.510.449 1.303.455 1.189.132 1.179.770 1.167.991

Totaal baten 22.758.861 21.311.665 20.769.829 20.020.221 19.904.032 19.680.310

lasten 4.1 Personeelslasten -18.869.183 -17.714.183 -16.595.159 -16.339.470 -16.199.023 -16.336.222

4.2 Afschrijvingen -696.352 -466.198 -560.353 -569.057 -589.128 -493.150

4.3 Huisvestingslasten -1.566.619 -1.562.172 -1.551.995 -1.537.095 -1.537.095 -1.540.695

4.4 Overige lasten -1.580.733 -2.098.612 -2.051.868 -1.807.216 -1.782.655 -1.780.964

Totaal lasten -22.712.887 -21.841.165 -20.759.375 -20.252.837 -20.107.901 -20.151.031

financiele baten & lasten 5 Financiele baten&lasten 146.514 112.439 80.000 80.000 80.000 80.000

Totaal financiele baten & lasten 146.514 112.439 80.000 80.000 80.000 80.000

interne verrekeningen 6 Interne verrekeningen 0 0 0 0 0 0

Totaal interne verrekeningen 0 0 0 0 0 0

Eindtotaal 192.488 -417.061 90.454 -152.617 -123.868 -390.721

Kengetallen realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rijksbijdrage van totale Baten 88% 92% 93% 93% 93% 93%

Personeelslasten van totale Baten 83% 83% 80% 82% 81% 83%

Personeelslasten van Rijksbijdragen 94% 90% 86% 87% 87% 89%

Personeelslasten van totale Lasten 83% 81% 80% 81% 81% 81%

2014 2015 2016 2017

 wtf €  wtf €  wtf €  wtf €

DIR 28,0469 2.305.890 28,0469 2.323.603 28,0469 2.334.786 28,0469 2.349.258

OOP 25,7041 1.231.805 23,9941 1.216.815 23,9941 1.225.301 24,0623 1.229.225

OP 202,8233 12.279.445 197,7673 12.219.756 196,5653 12.229.747 196,2629 12.309.833

Eindtotaal 256,5743 15.817.139 249,8083 15.760.174 248,6063 15.789.834 248,3721 15.888.317
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per kalenderjaar en daarom is voor 2014 uitgegaan van een schatting op basis van het leer-
lingenaantal per 1 oktober 2013.  

Door een daling in het leerlingaantal, een daling van de gewichtenbekostiging en een stop-
zetting van de LGF per augustus 2014, daalt de rijksbekostiging. Door de eenmalige toe-
kenning van bijzondere bekostiging werkgelegenheid jonge leerkrachten is de rijksbekosti-
ging ten opzichte van de begroting van 2013 slechts met 300.000 gedaald. 

Ad 3.2: Onder deze post zijn de bijdragen van de gemeente opgenomen. De vergoedingen 
voor de eigen gymzaal, schakelklas, brede school en het sportbureau zijn gelijk gebleven 
met vorig jaar.  

Baten die bestaan uit vergoedingen, die afhankelijk zijn van de hoogte van de gemaakte 
lasten, zijn niet opgenomen in de begroting. Het gaat in dat geval om vergoeding uit het 
Vervangingsfonds. De lasten die door deze middelen moeten worden gedekt, zijn daarom 
ook niet in de begroting opgenomen. 

Ad 3.5: De overige baten bestaan uit opbrengsten uit vergoedingen samenwerkingsverband, 
verhuur lokalen, doorbelasting leerlingen Ronduit en bijdragen REC. Ten opzichte van de 
begroting van 2013 zijn deze baten met ruim € 200.000 gedaald. De grootste oorzaak hier-
voor is dat de bijdrage die wij ontvangen van Ronduit dit jaar voor het laatst is en voor 
slechts zeven maanden is meegenomen. 

Lasten 

Ad 4.1: Het grootste deel van de lasten bij SAKS (80 %) bestaat uit personele lasten.  

De personele lasten op schoolniveau zijn begroot op basis van bezetting per school, inclu-
sief de nieuwe plannen van de individuele scholen. De huidige bezetting (niveau oktober 
2013) is doorgerekend naar de loonkosten voor 2014 en de jaren erna. Daarbij is rekening 
gehouden met jaarlijkse periodieke verhogingen. Per school kunnen aanzienlijke verschil-
len ontstaan in de variabele looncomponenten, die worden begroot op basis van historie.  

De overige personele lasten bestaan uit kosten voor de inzet van tijdelijk personeel, arbo, 
nascholing en overige personeelskosten. De personele lasten bedragen in 2014 € 
16.630.217. Ten opzichte van 2013 is dit € 1,1 miljoen lager. Hierin zit een bezuiniging van 
bijna €  60.000 op de Lonen & Salarissen, wat tot stand is gekomen door de grote mobili-
teit in 2013. Daarnaast zijn de overige personeelslasten voor ruim € 420.000 gedaald ten 
opzichte van 2013. De oorzaak hiervan zit met name in het lagere bovenschoolse budget op 
nascholing en mobiliteit.  

Ad 4.2: De afschrijvingen zijn begroot op basis van de op dit moment bekende afschrij-
vingslasten en investeringen, de investeringsplannen van de scholen en de grondslagen die 
hiervoor gelden binnen de scholen. 

Ad 4.3: De huisvestingslasten zijn voor een belangrijk deel begroot op basis van het jaar-
lijkse meerjarenonderhoudsplan. De huisvestingslasten bestaan verder uit kosten voor 
energie, water, schoonmaak en huur. Het onderhoudsplan 2013 is de basis van de uitgaven 
ten laste van de onderhoudsvoorziening. Dit plan is onderbouwd met een planning voor de 
komende 20 jaar.  
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Ad 4.4: Dit zijn de kosten voor Administratie & Beheer, Inventaris Apparatuur & Overige 
kosten. Deze kosten zijn licht gestegen ten opzichte van 2013. 

Ad 5: Binnen de Financiële Baten & Lasten zijn de rente-inkomsten en de bankkosten op-
genomen. Doordat er in 2013 veel bankrekeningen zijn gesloten levert dit een besparing op 
de bankkosten op. Door de verkoop van alle obligaties in 2013 zal het rendement in 2014 
lager liggen. 

Ad 6: Binnen de Interne verrekeningen zijn de bijdragen aan bestuurskantoor en boven-
schools budget opgenomen. Gezamenlijk, inclusief de begrotingen bovenschools en be-
stuurskantoor, komt deze post altijd op 0. De bijdrage aan het bestuurskantoor is voor de 
scholen in 2014 € 922.000, dit is € 161.000 minder dan in 2013. De bijdrage aan het boven-
schoolse budget is voor de scholen in 2014 € 766.000, dit is € 18.000 minder dan in 2013. 
Hierbinnen zijn ook de interne verrekeningen van personeel opgenomen; personeel dat zijn 
aanstelling op de school heeft, maar deels door het bovenschools budget betaald wordt. 
Deze post was in 2013 niet opgenomen in de begroting. 

Balans 
De cijfers zijn gemaakt voor de meerjarenbegroting. Om deze reden is de realisatie van 
2012 en de begroting van 2013 gebruikt als vergelijkingsmateriaal. Hierdoor zal het eigen 
vermogen afwijken van de cijfers in de jaarrekening. 

De ontwikkeling van het eigen vermogen ziet er als volgt uit: 

 

Dit jaar zijn alleen de ontwikkelingen in het eigen vermogen opgenomen. In 2014 zullen de 

meerjarige ontwikkelingen binnen de balans worden opgenomen. 

Eigen vermogen 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017

totaal 5.485.085 5.068.024 5.066.420 4.846.574 4.655.342 4.197.246
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Financieringsstructuur 
Het bestuur is voor 93% van de omzet afhankelijk van de rijksbijdragen. Vanaf augustus 
2015 zal een deel van de rijksbijdrage (LGF) via het SWV gaan verlopen. 

Het bestuur heeft naast de jaarlijkse bijdragen geen langlopende schulden (leningen). Er is 
voldoende eigen vermogen en liquide middelen om grote uitgaven lopende het jaar, en in 
de toekomst, te kunnen doen. 

Huisvestingsbeleid 
Per 1 januari 2015 zal de doordecentralisatie van het groot onderhoud, dat nu door de ge-
meente wordt verzorgd, een feit zijn. In 2013 en in 2014 zal samen met de gemeente Alk-
maar bekeken worden hoe de overdracht zal verlopen. De materiële bekostiging zal per 
2015 naar alle waarschijnlijkheid stijgen met € 15 per vierkante meter schooloppervlak. 
Deze extra inkomsten en uitgaven zijn nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting. 

Vanuit het integraal huisvestingsplan staat er voor verschillende scholen nog nieuwbouw op 
de planning. In het voorjaar van 2015 zal de nieuwe school voor de St. Matthias worden 
opgeleverd. Dit zal volledig door de gemeente worden gefinancierd. In 2014 zullen voor 
basisschool De Wegwijzer de eerste verkennende gesprekken over nieuwbouw gevoerd 
worden met de gemeente. 

Reserves 
De minimale reservepositie van SAKS is vastgesteld op de reserves van 13% en maximaal 
20% van de jaaromzet. Voor individuele scholen geldt ook een streefcijfer: een eigen ver-
mogen van tussen de 8 en 10% van de schoolomzet.  

De vermogenspositie van SAKS is met € 5,4 mln. per december 2013 voldoende. SAKS 
streeft er naar om maximaal een weerstandsvermogen van € 4,1 mln. te handhaven (+/- 20 
% van de omzet van € 20,7 mln.). 

Door het kleine begrote negatieve resultaat in 2014 zal het vermogen van SAKS niet dalen 
en blijven we boven het weerstandsvermogen van 13% - 20%. Voor de meerjaren-trend zien 
we dat de totale omzet van SAKS daalt, waardoor ook de 20% (= streven) daalt. Hierdoor 
zullen de begrote verliezen van 2015-2017 nauwelijks leiden tot een daling van de reserve-
positie.  
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Voorzieningen 
De Voorziening Jubilea zal in de toekomst afnemen. Doordat het aantal leerlingen daalt, 
zal het aantal personeelsleden ook afnemen. Hierdoor is het niet meer nodig de hoogte van 
de huidige voorziening aan te houden. 

De Voorziening Groot Onderhoud zal per 2015 juist sterk toenemen. Door de doordecentra-
lisatie zullen de kosten groot onderhoud voor het bestuur sterk toenemen, waardoor de 
voorziening steeds belangrijker zal worden. 

 

7.   Jaarverslag van de Raad van Toezicht  

Samenstelling van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht van SAKS bestaat statutair uit ten minste vijf en ten hoogste zeven 
leden, van wie één lid wordt benoemd op voordracht van de gemeenschappelijke mede-
zeggenschapsraad (GMR). In het jaar 2013 was de samenstelling van de Raad van Toezicht 
als volgt. 

K.A.J.E. (Klaas) Kirpensteijn, voorzitter   aftredend 2015 
J. (Jakob) Brouwer, vice-voorzitter    afgetreden 1 juni 2013 
Mw. I.G.C. (Irene) Beers, secretaris    aftredend 2016 
Mw. A. (Anke) Harteveld     aftredend 2015 
J.A.P. (Hans) van de Leygraaf    aftredend 2014 
J.C. (Hans) Meijer      aftredend 2015 

Alle leden zijn benoemd voor een statutaire periode van drie jaar. Zij treden af volgens 
een door de Raad opgesteld rooster van aftreden. 

Jakob Brouwer heeft per 1 juni 2013 zijn lidmaatschap van de Raad beëindigd. Door een 
verandering van functie in zijn hoofdberoep heeft hij hiervoor gekozen, om iedere schijn 
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van belangenverstrengeling in de toekomst te voorkomen. De Raad respecteert dit besluit, 
maar zal de deskundigheid van de heer Brouwer zeer missen. 

In het najaar van 2013 is Anke Harteveld ernstig ziek geworden en als gevolg daarvan is zij 
op 12 januari 2014 overleden. Met haar grote kennis en ervaring als onderwijsbestuurder is 
Anke voor SAKS van bijzondere waarde geweest en de organisatie zal haar inzet en betrok-
kenheid zeer missen. 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de daartoe in 2011 
vastgestelde profielschets. In de Raad zijn verschillende kwaliteiten en deskundigheden 
aanwezig: bestuurlijk, juridisch, onderwijskundig, personeelsmanagement, financieel en 
bouwkundig. De Raad van Toezicht beraadt zich op de vervulling van de ontstane vacatu-
res. 

De rol van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van 
Bestuur, de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door het College 
van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. Tevens oefent de Raad die 
taken en bevoegdheden uit, die hem in de wet en in de statuten zijn opgedragen of toege-
kend, een en ander met het oog op de maatschappelijke belangen van de stichting en de 
daaronder ressorterende scholen. De raad kan het College van Bestuur gevraagd en onge-
vraagd adviseren en staat het College van Bestuur met raad terzijde. 

College van Bestuur 
Sedert 1 mei 2012 wordt het bestuur van SAKS uitgevoerd door mw. W.J. (Helma) van der 
Hoorn. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van het bestuur. 

Vergaderingen 
In het jaar 2013 heeft de Raad van Toezicht zeven maal vergaderd: op 5 februari, 27 
maart, 15 mei, 19 juni, 18 september, 13 november en 18 december. Daarnaast heeft op 
13 september een studiebijeenkomst plaatsgevonden. Verder heeft de Raad overleg ge-
voerd met de externe accountant en met de GMR. De voorzitter van de Raad van Toezicht 
overlegt maandelijks met de bestuurder over de gang van zaken in de organisatie. 

Onderwerpen 
Vaste onderwerpen op de agenda waren: verantwoording door middel van periodieke ma-
nagementrapportages, de jaarrekening 2012, de meerjarenplanning en de begroting 2014. 
Andere terugkerende gespreksonderwerpen waren de onderwijskwaliteit, de ontwikkeling 
van het strategisch beleidsplan, de besturingsfilosofie, de planning & controlcyclus, het 
managementstatuut, identiteit en medezeggenschap.  
In 2013 is bijzondere aandacht besteed aan samenwerking met andere onderwijsorganisa-
ties in het kader van het gemeentelijk huisvestingsplan voor het primair onderwijs. 

De Raad van Toezicht heeft in 2013 ingestemd met de fusie tussen SAKS en SKB, de Stich-
ting Katholiek Basisonderwijs Bergen. 

Informatievoorziening 
De Raad wordt mondeling en schriftelijk geïnformeerd. De periodieke verslaggeving ge-
schiedt in de vorm van managementrapportages van het bestuur, waarin wordt gerappor-
teerd over de voortgang van strategische en bestuurlijke ontwikkelingen, onderwijskundige 
zaken, personele en organisatie ontwikkelingen, facilitaire zaken, medezeggenschap en 
bedrijfsvoering/financiële ontwikkelingen.  
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De kwaliteit van de periodieke verslaggeving is goed in orde. De open relatie met de be-
stuurder wordt door de Raad van Toezicht zeer op prijs gesteld. 

De Raad van Toezicht heeft zich daarnaast laten informeren door de GMR en door de ac-
countant. Tevens is enkele malen één van de scholen bezocht, waarbij op informele wijze 
is gesproken met de medewerkers. 

Governance 
De Raad hecht grote waarde aan een transparant ondernemingsbestuur, waarin de belan-
gen van alle belanghebbenden op passende wijze worden meegewogen. Dit betekent dat 
de Raad regelmatig contact zal hebben met ouders en medewerkers, vertegenwoordigd in 
de GMR. De Raad neemt de Governance Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs tot 
uitgangspunt van zijn handelen.  
In een bijeenkomst op 18 september 2013 heeft de Raad het eigen functioneren geëvalu-
eerd. 

Onafhankelijkheid 
Alle leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van de stichting. Er bestaan geen 
overlappingen met andere bestuursfuncties. Geen van de leden is of was in het verleden in 
dienst van SAKS, of onderhoudt een directe of indirecte band met toeleveranciers of afne-
mers van SAKS. De op voordracht benoemde leden vervullen hun functie zonder last of rug-
genspraak met een voordragende partij. 

Bezoldiging 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bezoldiging van € 2.500 per jaar. Aan de 
voorzitter wordt een vergoeding uitgekeerd van € 4.500 per jaar. Deze vergoedingen zijn 
vastgesteld in overeenstemming met de geldende normering voor de sector, uitgebracht 
door de VTOI. 

Tenslotte 
De Raad van Toezicht heeft waardering voor de bereikte resultaten in het verslagjaar en 
spreekt hiervoor erkentelijkheid uit jegens het bestuur en jegens alle medewerkers van de 
stichting. 

Alkmaar, februari 2014 
Namens de Raad van Toezicht 
mr. K.A.J.E. Kirpensteijn, voorzitter 
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8. Governance  
 

Klachtenmeldingen 
SAKS hanteert het model klachtenregeling van de besturenbond VKO. Binnen SAKS wordt 
door directeuren zoveel als mogelijk preventief gewerkt aan het voorkomen van klachten. 
Helaas lukt dat niet altijd.  

In 2013 zijn drie klachten ingediend bij de Landelijke Geschillencommissie. Eén klacht is 
op vrijwel alle punten ongegrond verklaard en twee klachten zijn nog in behandeling bij de 
geschillencommissie. SAKS vindt het belangrijk om hiervan te leren en toch te kijken of de 
klachten voorkomen hadden kunnen worden. Vaak zijn klachten het resultaat van onvrede, 
die veelal is veroorzaakt door een verstoorde communicatie. Door in te zetten op het trai-
nen van leerkrachten in het voeren van gesprekken met ouders, wordt de preventieve in-
zet bij het voorkomen van klachten van ouders versterkt.  

Bij de twee nog lopende klachten is de externe vertrouwenspersoon, mw. Heleen de Jong, 
ingeschakeld. Beide klachten zijn nog niet behandeld door de geschillencommissie. Op de 
volgende pagina een overzicht. 

 

Kalender-
jaar 
2013 

School Klager    Aard van de klacht Rol vertrouwens-
persoon   
 

Afhandeling 

Sept-dec 

 

Erasmus Ouder-

paar 

Vermeende onheuse 
bejegening door direc-

tie jegens hun kind 

Luisterend oor, 
ondersteunend, 
oplossingsgerichte 
begeleiding naar 

klachtencie. 

Geen oplossing. 
Leerling van 
school verwij-
derd. Klacht 
voorgelegd aan 
klachtencie. 

oktober Erasmus Ouder-
paar 

Verstoring vertrou-
wensrelatie Ib-er en 
communicatie met 

directeur. 

Luisterend oor, 
kwestie toegeleid 
naar bevoegd ge-

zag. 

Bevoegd gezag 

 

Telefonische helpdesk 
In 2013 is vier maal gebruik gemaakt van de helpdesk van de externe vertrouwenspersoon 
voor informatie en advies. 

Commissie van Beroep 
Bij de Commissie van Beroep voor het Katholiek Onderwijs kan door personeelsleden be-
roep worden aangetekend indien er sprake is van ontslag of RddF. In 2013 is in verband 
met de RddF plaatsing door zes personeelsleden beroep aangetekend. Eén personeelslid is 
door de Commissie in het gelijk gesteld. Zijn RddF plaatsing is daardoor opgeheven. 

Belangenverstrengeling 
Om beweging tot stand te laten komen is een frisse blik van buiten af soms noodzakelijk. 
Inherent aan de gekozen koers in het strategisch beleidsplan is de ontwikkeling van een 
naar buiten georiënteerde blik en het binnenhalen van externe adviseurs en specialisten. 
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Door vanuit andere invalshoeken naar de organisatie te kijken kunnen nieuwe ideeën zich 
ontwikkelen. Door te werken met een palet van verschillende externen zal worden ge-
tracht onze blik optimaal te verruimen.  

Door niet te werken met voorkeurspartners wordt tevens getracht iedere schijn van belan-
genverstrengeling tegen te gaan. Toch is de wereld van het onderwijs soms klein en daar-
door onmogelijk om elke vorm van verwevenheid te voorkomen. Door de behoefte van de 
organisatie hierbij leidend te stellen kan een schijn van belangenverstrengeling soms toch 
ontstaan. Indien een dergelijke situatie zich voordoet wordt, voor besluitvorming plaats-
vindt, opgeschaald naar het College van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht. 

  



 

34 
 

9. Financieel beleid 

 

9.1 Financiële positie op balansdatum 

Onderstaand treft u de balans aan per 31-12-2013. De balans is een momentopname van de 
vermogensstructuur van een organisatie. Hierna vindt u een overzicht van de financiële 
situatie op 31 december 2013 in vergelijking tot de situatie van een jaar ervoor. 

 

Analyse realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar en resultaten huidig jaar 
versus begroting. 

  

Activa 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2012

Materiële vaste activa 1.776.815     1.875.850     Eigen vermogen 6.875.279     5.485.085     

Financiële vaste activa -               2.131.740     Voorzieningen 1.017.120     946.940        

Voorraden

Vorderingen 1.911.463     1.921.038     Kortlopende schulden 2.017.807     2.039.377     

Liquide middelen 6.221.928     2.542.774     

Totaal activa 9.910.206     8.471.402     Totaal passiva 9.910.206     8.471.402     
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Onderstaand een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde 
en begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2013 en gerealiseerde baten en lasten 
voor het kalenderjaar 2012. 

 

 

9.2 Investeringen en financieringsbeleid 

Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Het 
beleid is als in enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt, een 
spreiding in de aanschaf van de nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen 
worden bewaakt op basis van de liquiditeitsbegroting en zijn afgestemd vanuit een in de 
meerjarenbegroting opgenomen financieel perspectief. 

 

9.3 Treasuryverslag 

De stichting hanteert het uniforme treasurystatuut van de besturenraad. In dit statuut is 
bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggings-
beleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen 
overeenkomstig hun bestemmingen worden besteed. De stichting heeft een zeer terughou-
dend financieel beleid gevoerd. Medio juli 2013 zijn alle obligaties verkocht. Alle rekening-
courant rekeningen zijn ondergebracht bij de ING. De spaarrekeningen bij de ING en de 
Rabobank. 

 

realisatie begroting verschil realisatie verschil

2013 2013 2012

Baten

Rijksbijdragen OCW 20.602.291    19.598.101    1.004.190     20.059.185    543.106        

Overige overheidsbijdragen 247.743        203.115        44.628          651.123        403.380-        

Overige baten 1.745.135     1.510.449     234.686        2.048.553     303.418-        

Totaal baten 22.595.169    21.311.665    1.283.504     22.758.861    163.692-        

Lasten

Personele lasten 17.940.309    18.247.683    307.374-        18.869.183    928.874-        

Afschrijvingen 551.511        466.198        85.313          696.352        144.841-        

Huisvestingslasten 1.552.267     1.562.172     9.905-            1.566.619     14.352-          

Overige instellingslasten 1.440.153     1.565.112     124.959-        1.580.733     140.580-        

Totaal lasten 21.484.240    21.841.165    356.925-        22.712.887    1.228.647-     

Saldo baten en lasten 1.110.929     529.500-        1.640.429     45.974          1.064.955     

Financiele baten en lasten 279.264        112.439        166.825        146.514        132.750        

Nettoresultaat 1.390.193     417.061-        1.807.254     192.488        1.197.705     
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10. Kengetallen 

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en het weerstandsvermogen 
vermelden wij onderstaande kengetallen. 

 

10.1 Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft 
dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instel-
ling op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. 

 

Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen. 

 

Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 79,6% van het totale vermogen uit eigen ver-
mogen ofwel reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 20,4% van het 
totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vermogenspositie van de stichting goed is. De 
stichting is duidelijk in staat haar verplichtingen op langere termijn te voldoen. 

 

10.2 Liquiditeit 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen 
kan voldoen. 

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van de liquide middelen, vorde-
ringen en voorraden) en de kortlopende schulden. 

 

De liquiditeitsratio geeft aan dat 4,0 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlo-
pende schulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen aan kredietinstellingen, credi-
teuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva. 

De stichting heeft op 31 december 2013 de beschikking over € 6.221.928 aan liquide mid-
delen en heeft daarnaast € 1.911.463 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. Deze be-
dragen zijn binnen 1 jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande 
schulden die binnen 1 jaar voldaan moeten zij, te weten € 2.017.807 

Kengetal 2013 69,4%

Kengetal 2012 64,7%

Kengetal 2013 79,6%

Kengetal 2012 75,9%

Kengetal 2013 4,0        

Kengetal 2012 2,2        
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De liquiditeitspositie van de stichting is goed te noemen. 

 

10.3 Rentabiliteit 

De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het 
uiteindelijke resultaat.  

 

De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 22.595.169, een resultaat be-
haald van € 1.390.193. Dit houdt in dat 6.1% van de baten wordt omgezet in het uiteinde-
lijke resultaat, oftewel van elke euro die wordt ontvangen wordt € 0,06 behouden en 
wordt € 0,94 besteed. 

In vergelijking met vorig jaar is de ratio gestegen. 

 

10.4 Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere be-
drijfsvoering behorende risico’s op te vangen. 

Definitie 1: Het eigen vermogen uitgedrukt in een % van de totale baten inclusief de finan-
ciële baten. 

 

Definitie 2: Het eigen vermogen minus de materiele vaste activa, uitgedrukt in een % van 
de rijksbijdrage OC&W. 

 

Definitie 3: Het eigen vermogen minus de materiele vaste activa, uitgedrukt in een % van 
de totale lasten. 

 

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed 
functioneren van de planning- en control cyclus blijven altijd restrisico’s achter. Voor het 
opvangen van de mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstands-
vermogen hebben of opbouwen. 

Kengetal 2013 6,1%

Kengetal 2012 0,6%

Kengetal 2013 30,1%

Kengetal 2012 25,1%

Kengetal 2013 24,7%

Kengetal 2012 18,9%

Kengetal 2013 23,7%

Kengetal 2012 16,6%



 

38 
 

In de 2e definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorzien ge-
beurtenissen benadrukt. De 3e definitie onderkent dit risico, maar legt daarbij een verband 
tussen het vrije vermogen en de al dan niet doorlopende lasten. 

 

10.5 Kapitalisatiefactor 

De kapitalisatiefactor signaleert of de stichting het aanwezige kapitaal efficiënt benut. De 
commissie Don adviseert een bovengrens van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine 
instellingen. 

Definitie: Balanstotaal minus boekwaarde gebouwen gedeeld door totale baten. 

 

  

Kengetal 2013 43,8%

Kengetal 2012 39,0%
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Deel B: Jaarrekening 2013 SAKS 
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11. Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 

11.1  Algemene toelichting 

Activiteiten 
De activiteiten van de instelling en haar groepsmaatschappijen (‘de Groep’) bestaan voor-
namelijk uit: 

dienstverlening op het gebied van onderwijs PO 

Statutaire winstbestemming 
Conform de statuten, artikel 4 lid 2, dient het vermogen van de stichting ter verwezenlij-
king van het doel van de stichting. Te weten, het zonder winstoogmerk in stand houden en 
bevorderen van Primair Onderwijs in Noord-Holland. 

Stelwijzigingen 
In 2013 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. 

Verbonden partijen 
Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen en Stichting Katholiek Basisonderwijs Bergen zijn 
verbonden als partij. 

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeg-
genschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. 
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt 
als verbonden partij. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet 
onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de 
omvang van de transacties en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het 
inzicht. 

Toelichting op het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde 
van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.  

Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, 
is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel 
vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarre-
kening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW ver-
eiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bij-
behorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarreke-
ningposten. 
 

11.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
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Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uit-
gegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op 
grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Voorts is rekening gehouden met de 
van toepassing zijnde ministeriele regelingen. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen ge-
waardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgings-
prijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties 
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.  

Vergelijking met voorgaand jaar  
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 
opzichte van het voorgaande jaar door de invoering van de Regeling Jaarverslaggeving on-
derwijs per 1 januari 2008. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toere-
kenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte economi-
sche levensduur. 

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorzie-
ning voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op 
basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de 
werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. 

Financiële vaste activa 
De onder financiële vaste activa opgenomen en obligaties hebben de intentie om deze tot 
einde looptijd aan te houden, maar als er tussentijds liquiditeiten noodzakelijk zijn of el-
ders een hoger rendement kan worden behaald, deze mogelijk tussentijds worden ver-
kocht. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens 
worden deze leningen en obligaties gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien 
er bij de verstrekking van leningen of de verwerving van obligaties sprake is van disagio of 
agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat 
gebracht. Transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering. Bijzondere waarde-
verminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct 
verantwoord in de staat van baten en lasten.  

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een 
vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke 
indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. 
Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, 
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe 
het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde 
van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste 
van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de instelling op iedere balansdatum of er 
objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel 
actief of een groep van financiële activa. Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen 
voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt de instelling de omvang van het verlies uit 
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hoofde van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de staat van 
baten en lasten. 

 

Aanpassing van de afschrijvingstermijnen op de materiele vaste activa 

Het bestuur heeft met ingang van 1 januari 2013 besloten om de termijnen waarmee de 
materiele vaste activa werden afgeschreven, te verkorten. Omdat er onduidelijkheid be-
stond over de daadwerkelijke aanwezige activa heeft het bestuur besloten om met ingang 
van 1 januari 2013 nog slechts 4 activa categorieën aan te houden, waarbij de volgende 
afschrijvingstermijnen worden aangehouden. 

 ICT    4 jaar / 25% 

 OLP    8 jaar / 12,5% 

 Inventaris & apparatuur 10 jaar / 10% 

 Vervoersmiddelen  8 jaar / 12,5% 

Omdat de afschrijvingstermijnen in 2013 zijn verkort, is de hoogte van de afschrijvingen 
hoger dan in 2013. Als gevolg van de schattingswijziging is er in 2013 een additionele af-
schrijvingslast van ongeveer € 63.400 per jaar. 

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een 
looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van in-
vesteringen en ontvangsten uit hoofde van verkoop van obligaties zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit investeringsactiviteiten. 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de te-
genprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de ge-
amortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een 
verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand 
van de contante waarde van de verwachte ontvangsten. Voorzieningen wegens oninbaar-
heid dienen in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de vordering.  

Schulden 
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Transactie-
kosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de 
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking ge-
waardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend 
met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op 
basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst- 
en verliesrekening als interestlast verwerkt. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
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kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde. 

Voorzieningen 

Algemeen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die 
op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die nood-
zakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen wor-
den gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodza-
kelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het 
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de ver-
plichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. 

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten ge-
lijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. 

Pensioenvoorziening 
De instelling heeft de pensioenvoorziening ondergebracht bij het ABP. De pensioenregeling 
is conform de CAO-PO. 
 

11.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verlie-
zen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.  

Overige bedrijfsopbrengsten 
Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en 
overige baten. 

Overheidssubsidies 
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het 
jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wan-
neer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verant-
woord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities 
voor ontvangst kan aantonen. 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering 
gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in 
de staat van baten en lasten. 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over 
de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 
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Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materi-
ele vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

Personeelsbeloningen 

Periodiek betaalbare beloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 
in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

Pensioenen 
De vennootschap heeft de toegezegd-pensioenregeling bij bedrijfstakpensioenfonds in de 
jaarrekening verwerkt volgens de verplichtingsbenadering. 

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of 
vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de 
betaling van premies heeft de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze 
pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze ver-
schuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien 
dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.  

Verlenen van diensten 
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de 
geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in ver-
houding tot de in totaal verrichten diensten. 

Bijzondere posten 
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties 
die behoren tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de ver-
gelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele 
karakter van de post. 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de ef-
fectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rente-
lasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen 
leningen. 
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12. Balans per 31 december 2013 

(na resultaatbestemming) 

 

 

Ref.

Activa

Vaste activa   

Materiële vaste activa 1 1.776.815      1.875.850      

Financiële vaste activa 2 -                2.131.740      

1.776.815      4.007.590      

Vlottende activa

OC&W/EZ 3 988.431         1.055.738      

Vorderingen 4 923.032         865.300         

Liquide middelen 5 6.221.928      2.542.774      

8.133.391      4.463.812      

Totaal activa 9.910.206    8.471.402    

in euro

31 december 2013

in euro

31 december 2012
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Ref.

Passiva

Eigen vermogen 6

  

Algemene reserves 5.686.789      4.296.595      

Bestemmingsreserves (publiek) 817.970         817.970         

Bestemmingsreserves (privaat) 141.603         141.603         

Bestemmingsreserve (activa) 228.872         228.872         

Statutaire reserves 45                 45                 

6.875.279      5.485.085      

Voorzieningen 7

Jubileum 171.250         181.000         

Onderhoud 845.870         765.940         

1.017.120      946.940         

Kortlopende schulden 8 2.017.807      2.039.377      

Totaal passiva 9.910.206    8.471.402    

31 december 2013

in euro

31 december 2012

in euro
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13. Staat van Baten & Lasten per 31 december 2013 

 

  

2013 2013 2012

in euro begroting in euro

Baten Ref.

Rijksbijdragen 9 20.602.291   19.598.101   20.059.185    

Overige overheidsbijdragen en subsidies 10 247.743        203.115        344.220        

Overige baten 11 1.745.135     1.510.449     2.355.456     

Totaal baten 22.595.169 21.311.665 22.758.861  

Lasten

Personeelslasten 12 17.940.309   18.247.683   18.869.183    

Afschrijvingen 13 551.511        466.198        696.352        

Huisvestingslasten 14 1.552.267     1.562.172     1.566.619     

Overige lasten 15 1.440.153     1.565.112     1.580.733     

Totaal lasten 21.484.240 21.841.165 22.712.887  

Saldo baten en lasten 1.110.929   529.500-       45.974         

Financiële baten en lasten 16 279.264        112.439        146.514        

Resultaat financiële baten en lasten 279.264       112.439       146.514       

Netto resultaat 1.390.193   417.061-       192.488       
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Analyse resultaten Jaarrekening 2013 

SAKS en SKB heeft in 2013 een positief resultaat van € 1.390.194. Dit is als volgt te verklaren: 

Ref.9 In 2013 is er € 1.004.190 meer rijksbijdrage ontvangen dan begroot.  

Dit heeft met name te maken met de Bijzondere en aanvullende bekostiging die in december is uit-

betaald van € 752.334. en de Bijzondere bekostiging jonge leerkrachten van € 90.087. Daarnaast is er 

in zijn geheel op alle beschikkingen een klein deel meer ontvangen dan begroot. 

Ref.10 In 2013 is er € 44.628 meer Overige rijksbijdragen ontvangen dan begroot.  

De extra inkomsten komen voornamelijk doordat de vergoeding voor de eerste inrichting die we dit 

jaar voor twee groepen hebben ontvangen. Daarnaast hebben we onverwacht toch verhuisvergoe-

ding ontvangen voor de Waaier en de Catamaran. De kosten hiervan zijn al in 2012 betaald. 

Ref.11 In 2013 is er € 234.686 meer Overige Baten ontvangen dan begroot.  

Er is meer ontvangen op de detachering van het personeel naar WSNS, hiervoor zijn ook meer salaris-

lasten uitbetaald.  

Voor het groot onderhoud ontvangen we veelal 6% bouwbegeleiding extra op de kosten. Deze zijn op 

het einde van het jaar ten gunste van de scholen geboekt.  

Er is € 70.000 premie WAO/WIA retour ontvangen. Daarnaast komen de bijdragen van de ouders nu 

rechtstreeks in de boekhouding door het opheffen van de schoolbankrekeningen, hier staan ook 

kosten tegenover die niet zijn begroot. 

Ref.12 In 2013 is er € 307.374 minder Personeelslasten uitgegeven dan begroot.  

Op de Lonen & Salarissen is € 1.078260 meer uitgegeven dan begroot. Dit is echter niet wat het lijkt, 

komt hier € 794.853  aan vergoedingen van vervangingsfonds en UWV voor terug.  

Op nascholing is € 235.727 minder uitgegeven dan begroot. Dit komt voornamelijk door het deel, € 

280.000, wat bovenschools was begroot. Op overige personeelslasten is € 374.644 minder uitgege-

ven dan begroot. Het gaat hier voornamelijk om het mobiliteitsbudget wat niet volledig is uitgege-

ven. Er is wel € 105.543 meer uitgegeven aan Ingehuurd personeel. 

Ref.13 Over de afschrijvingen zijn geen bijzonderheden te vermelden. 

Ref.14 Over de huisvestingslasten zijn geen bijzonderheden te vermelden. 

Ref.15 In 2013 is er € 124.959 minder uitgegeven aan Overige Lasten dan begroot.  

Met name op de verbruiksmaterialen, € 119.188, is er minder uitgegeven. Dit is te verklaren doordat 

de scholen sterk zijn gaan bezuinigen.  

Er zit wel veel verschuiving in de posten onderling. Door het nieuwe rekeningschema en de verscho-

ven verantwoordelijkheden is er veel verschoven tussen begroting en werkelijkheid. Begrotingstech-

nisch is dit in 2014 al meegenomen. 

Ref.16 In 2013 is er € 166.825 meer ontvangen aan Financiële Baten dan begroot. 

Door de verkoop van de effecten is er € 129.975 meer opbrengst dan begroot. Door het opheffen 

van de schoolbankrekeningen en het maandelijks ontvangen van de bankafschriften op papier  zijn er 

minder bankkosten uitgegeven dan begroot.  
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14. Kasstroomoverzicht over 2013 

 

  

Kasstroom uit operationele activiteiten Ref.

Saldo exploitatie 1.110.929 45.974

Aanpassingen voor:

Overige mutaties eigen vermogen

Afschrijvingen 13 562.919 707.760

Mutatie voorzieningen 7 70.180 -72.176

633.099 635.584

Veranderingen in vlottende middelen:

Vorderingen 3/4 9.575 -71.575

Effecten

Kortlopende schulden 8 -21.570 -172.219

-11.995 -243.794

1.732.033 437.764

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Ontvangen, betaalde intrest 279.264 146.514

279.264 146.514

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.011.297 584.278

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 1 463.885 731.205

Overige (des)investeringen in financiële 2 -2.131.740 -416.787

vaste activa

-1.667.855 314.418

Mutaties liquide middelen 5 3.679.154 269.860

Beginstand liquide middelen 2.542.772 2.272.912

Mutatie liquide middelen 3.679.154 269.860

Stand per 31 december 6.221.926 2.542.772

2013

x € 1

2012

x € 1
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15. Toelichting op de balans per 31 december 2013 

Referentie 1 Materiele vaste activa 

De door de stichting beheerde schoolgebouwen zijn economisch wel, doch juridisch geen 
eigendom van de stichting. 

Deze gebouwen zijn volledig gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet meer conform de 
bestemming worden gebruikt, om niet te worden overgedragen aan de gemeente. Voor een 
overzicht van de onder ons bestuur staande scholen verwijzen wij naar het bestuursver-
slag. 

 

De afschrijvingstermijnen liggen tussen de 4 en de 10 jaar. 

De inventaris, leermiddelen en computers zijn voor een bedrag van € 105.000 per school 
verzekerd. 

 

De desinvesteringen betreffen de investeringen die geheel zijn afgeschreven. 

Referentie 2 Financiële vaste activa 

 

De marktwaarde van de obligaties is per 31 december € 0. 

  

aanschaf Afschrijving Boekwaarde Investeringen Afschrijving aanschaf Afschrijving Boekwaarde

waarde per waarde t/m t/m  per

1-1-2013 1-1-2013 1-1-2013 2013 2013  31-12-2013 31-12-2013  31-12-2013

Gebouwen 18.314          8.669            9.645            -               -               18.314          8.669            9.645            

Inventaris & apparatuur 1.606.311     921.362        684.949        59.753          153.346        1.659.616     1.068.260     591.356        

ICT 1.264.877     701.918        562.959        283.587        272.610        1.201.683     627.747        573.936        

Leermiddelen 1.044.020     450.807        593.213        120.545        130.603        1.165.694     582.539        583.155        

Overig 50.883          25.799          25.084          -               6.360            50.883          32.159          18.724          

Totaal vaste activa 3.984.405     2.108.555     1.875.850     463.885        562.919        4.096.190     2.319.374     1.776.816     

investering desinves- inhaalafschr desinves- saldo

2013 tering 2013 2013 cum afschr 2013 2013

Gebouwen -               -               -               -               -               

Inventaris, apparatuur 59.753          6.448            -               6.448            59.753          

ICT 283.587        346.781        -               346.781        283.587        

Leermiddelen 120.545        1.129-            -               1.129-            120.545        

Overig -               -               -               -               

463.885        352.100        -               352.100        463.885        

1-1-2013 oninbaar verkoop 31-12-2013

obligaties

Effecten (obligaties) 2.050.000     2.050.000     -               

Effecten amortiseren 81.740          81.740          -               

-               

2.131.740     -               2.131.740     -               
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Referentie 3 Vorderingen OC&W/LNV 

 

Referentie 4 Vorderingen 

 

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 

 

  

31-12-2013 31-12-2012

OC&W/EZ 988.431        1.071.452     

Ziektewet/WIA -               -               

Overig -               15.714-          

988.431        1.055.738     

Brinnr beschik.nr datum Brinnr beschik.nr datum

15OY 524888-2 20-09-13 16JV 514416-2 20-09-13

15YF 514953-2 20-09-13 16KW 515102-2 20-09-13

16BU 516929-2 20-09-13 16LY 516480-2 20-09-13

16DG 526924-2 20-09-13 16MX 514187-2 20-09-13

16EQ 517290-2 20-09-13 20GF 513102-2 20-09-13

16FW 526825-2 20-09-13 22JV 515089-2 20-09-13

16IQ 525901-2 20-09-13 09BC 516224-2 20-09-13

31-12-2013 31-12-2012

Debiteuren 240.480       86.950         

Vorderingen gemeente 244.410       406.692       

Overige vorderingen 208.686       338.453       

Vooruitbetaalde kosten 229.456       33.205         

Totaal vorderingen 923.032       865.300       

Specificatie overige vorderingen 31-12-2013 31-12-2012

Rente 45.676         89.903         

Teruggave WAO/WIA 70.415         -              

Ronduit (gemiste leerl. telling) 64.140         114.990       

Overlopende activa 28.455         133.560       

Totaal overige vorderingen 208.686       338.453       
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Referentie 5 Liquide middelen 

 

Er is een garantiestelling afgegeven aan W.A.M. Oostenbrink voor een bedrag van € 15.395. 
Deze garantie treedt in werking als SAKS niet aan haar verplichtingen voldoet. 

De overige liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. 

Referentie 6 Eigen vermogen 

 

De beperkingen op de bestemmingsreserve zijn door het bestuur aangebracht.  

De bestemmingsreserve (publiek) personeel is in het verleden opgebouwd om personele 
tegenvallers, die niet uit de lopende begroting bekostigd worden, op te vangen. In 2014 zal 
in overleg met de Raad van Toezicht bekeken worden in hoeverre deze bestemmingsreser-
ve nog noodzakelijk is. Tevens zal in overleg met de Raad van Toezicht bekeken worden in 
hoeverre het nog noodzakelijk is de bestemmingsreserve activa in stand te houden. 

De bestemmingsreserve (privaat) is in het verleden opgebouwd. De bestemming is momen-
teel niet meer bekend. In overleg met de Raad van Toezicht zal bekeken worden of het 
een Algemene reserve (privaat) kan worden.  

31-12-2013 31-12-2012

Tegoeden op kas, bank- en giro rekeningen 3.346.585     1.331.788     

Deposito's 2.875.343     1.210.986     

Kruisposten -               -               

Totaal liquide middelen 6.221.928     2.542.774     

Stand per Resultaat Overige Stand per

1-1-2013 2013 mutaties 31-12-2013

Algemene reserves

Algemene reserves (publiek) 4.296.595     1.390.194     5.686.789     

Bestemmingsreserves (publiek)

Reserve personeel 817.970        817.970        

Bestemmingsreserves (privaat)

Reserve personeel 141.603        141.603        

Bestemmingsreserve activa

Bestemmingsreserve nulmeting 228.872        228.872        

Overige reserves

Statutaire reserves (stichtingskapitaal) 45                 45                 

Totaal eigen vermogen 5.485.085     1.390.194     -               6.875.279     
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Referentie 7 Voorzieningen 

 

Jubileum:  kortlopend deel < 1 jaar € 0 
   langlopend deel > 1 jaar € 171.250 

De voorziening jubilea wordt opgenomen voor de verwachte lasten gedurende het dienst-
verband van de werknemers. 

Groot onderhoud: kortlopend deel < 1 jaar € 417.850 
   langlopend deel > 1 jaar € 427.990 

De voorziening groot onderhoud wordt opgenomen voor verwachte lasten in de toekomst. 

Referentie 8 Kortlopende schulden 

 

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 

stand per dotatie onttrekking vrijval stand per

1-1-2013 31-12-2013

Jubileum 181.000        18.327          28.077          171.250        

Grootonderhoud 765.940        231.531        151.601        845.870        

Totaal voorzieningen 946.940        249.858        28.077          151.601        1.017.120     

31-12-2013 31-12-2012

Crediteuren 257.178      246.215       

Loonheffing 678.130      714.672       

Premies sociale verzekering 480-             69               

677.650      714.741       

Schulden terzake van pensioenen 245.749      247.560       

Vooruit ontvangen termijnen -             16.246         

Egalisatierek invest. Gemeente 50.872        62.279         

Vooruit ontv subsidies gemeente 6.008          -              

Vooruit ontv subsidies OCW 126.122      -              

Salarissen 13e mnd 1.285          7.779          

Vakantiegeld en dagen 570.000      639.000       

Accountants en administratiekosten 10.000        12.500         

Personeel i/z spaarverlof 13.880        50.516         

Overig 59.063        42.541         

Overlopende passiva 837.230      830.861       

Totaal kortlopende schulden 2.017.807   2.039.377    
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

SAKS is met de gemeente Alkmaar verplichtingen aangegaan voor het uitvoeren van de 
huisvestingsprojecten bij de scholen van SAKS. Per 31 december 2013 is voor 3 huisves-
tingsprojecten uitstel aangevraagd met een totaal bedrag van € 45.000. Ultimo april 2014 
zijn er geen openstaande projecten. 

SAKS is met Konica Minolta een kopieerovereenkomst aangegaan van mei 2013 tot en met 
mei 2019. Het huurbedrag per maand is € 1.804, dit huurbedrag is exclusie de tellertikken.  

SAKS huur diverse “bruikleen” scholen van de gemeente Alkmaar. Er is geen einddatum 
met de gemeente afgesproken.  
De scholen zijn:  
De Vlindertuin maandbedrag huur en energie € 2.804 
De Driemaster  maandbedrag huur en energie € 3.318 
Het Kompas  maandbedrag huur en energie € 2.128 
De Burijn  maandbedrag huur en energie € 2.313 
De Gondelier  maandbedrag huur en energie € 2.254 

Overzicht geoormerkte doelsubsidies OC&W (RJ 660 model G) 

In 2013 zijn er geen geoormerkte subsidies ontvangen. 
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16. Toelichting op de staat van Baten & Lasten 

Referentie 9 Rijksbijdragen 

 

Referentie 10 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

 

De begroting van 2013 is alleen op totaal niveau begroot. 

Referentie 11 Overige baten 

 

  

2013 Begroting 2013 2012

in euro in euro in euro

Rijksbijdragen 18.441.099    18.739.610    18.826.442    

Niet geoormerkte OCW subsidies 2.161.192     858.491        1.182.141     

Geoormerkte OCW subsidie -               -               50.602          

Totaal rijksbijdragen 20.602.291    19.598.101    20.059.185    

2013 Begroting 2013 2012

in euro in euro in euro

ID medewerkers 125.660        

Schakelklassen 150.000        150.000        

Bredeschool 20.538          12.285          

Overige overheidsbijdragen en - subsidies 77.205          56.275          

Totaal overheidsbijdragen en - subsidies 247.743        203.115        344.220        

2013 Begroting 2013 2012

in euro in euro in euro

Verhuur/medegebruik 184.632        152.200        207.581        

Detachering WSNS 564.922        505.000        -               

WSNS, zorgplan 455.387        470.156        998.466        

Gemiste groeitelling 225.127        198.743        306.903        

Vrijval voorziening grootonderhoud -               -               46.467          

Overig 315.067        184.350        796.039        

Totaal 1.745.135     1.510.449     2.355.456     
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Referentie 12 Personeelslasten 

 

Gedurende het jaar 2013 waren er gemiddeld 285 Fte in dienst (2012: 324 Fte). Dit is in-
clusief ziekte- en andere vervanging. 

Er zijn geen medewerkers in het buitenland werkzaam geweest. 

Referentie 13 Afschrijvingen en bijz. waardevermind. op de materiele vaste activa 

 

  

2013 begroting 2013 2012

in euro in euro in euro

Brutolonen en salarissen 12.840.561    12.048.404    13.653.068    

Sociale lasten 2.805.715     2.635.463     2.987.127     

Pensioenpremies 1.910.615     1.794.764     1.880.839     

Totaal lonen en salarissen 17.556.891    16.478.631    18.521.034    

Dotaties personele voorzieningen 9.750-            -               6.000-            

Personeel niet in loondienst 357.826        252.283        59.067          

Nascholing 219.206        454.933        344.978        

Afdracht expertisemiddelen 443.908        533.500        402.215        

Arbodienst 89.046          75.657          50.363          

Overig 78.035          452.679        298.816        

Totaal overige personele lasten 1.178.271     1.769.052     1.149.439     

Af: Uitkeringen 794.853        -               801.290        

Totaal personele lasten 17.940.309    18.247.683    18.869.183    

2013 begroting 2013 2012

in euro in euro in euro

Materiele vaste activa 562.919        466.198        472.845        

Inhaal afschr materiele vaste activa 234.915        

Vrijval egalisatierekening gemeente 11.408-          11.408-          

Totaal afschrijvingen 551.511        466.198        696.352        
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Referentie 14 Huisvestingslasten 

 

Referentie 15 Overige lasten 

 

Bepaalde rubriceringen zijn in 2013 gewijzigd. De vergelijkende cijfers zijn hier op aange-
past.  

Binnen de post “Overige” zijn onder andere de kopieer- & drukkosten, telecommunicatie, 
buitenschoolse activiteiten en abonnementen- & contributie geboekt. 

Accountantshonoraria 

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het re-
sultaat gebracht. 

 

2013 begroting 2013 2012

in euro in euro in euro

Huur 290.715        293.846        304.120        

Verzekeringen 17.262          16.075          16.880          

Onderhoud 131.285        124.561        366.857        

Mutatie grootonderhoud 291.219        301.711        11.774          

Energie en water 301.536        321.207        335.252        

Schoonmaakkosten 484.348        475.172        502.487        

Heffingen 22.329          29.600          25.909          

Overig 13.573          -               3.340            

Totaal huisvestingslasten 1.552.267     1.562.172     1.566.619     

2013 begroting 2013 2012

in euro in euro in euro

Administratie en beheerslasten 469.442        397.499        399.520        

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 526.034        561.689        544.182        

Overige 444.677        605.924        637.031        

Totaal overige lasten 1.440.153     1.565.112     1.580.733     

2013 begroting 2013 2012

in euro in euro in euro

Controle van de jaarrekening 2013 23.595          27.641          37.841          

Totaal accountants honoraria 23.595          27.641          37.841          
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Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stich-
ting/vereniging en de in de consolidatie betrokken verbonden partijen zijn uitgezonderd 
door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. lid 1 Wta (Wet 
toezicht accountantsorganisaties). 

Referentie 16 Financiële baten en Lasten 

 

  

2013 Begroting 2013 2012

in euro in euro in euro

Rente baten 53.670          150.000        158.307        

Rente lasten 4.733-            37.561-          11.793-          

Waarde veranderingen financiele vaste- 230.327        

activa en effecten

Totaal financiele baten en lasten 279.264        112.439        146.514        
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17. Verbonden partijen 

Naam Ju-
rische 
vorm 

Statutai-
re zetel 

Eigen ver-
mogen 

Resultaat 
2013 

Verklaring 
art.2:403 
BW 

consoli-
datie 

Samenwerkingsverband 
Weer Samen Naar 
School (WSNS) 

Stg. Alkmaar Nvt Nvt  Nee 

Samenwerkingsverband 
Noord-Kennemerland 
PO2703 

Stg. Alkmaar Nvt Nvt  Nee 

 

In 2013 is er geen verbondenheid meer met de Stichting Onderwijs Steunfonds (SOS). De 
besturen zijn inmiddels niet meer gelijk aan elkaar. 

WSNS huur preventief ambulante begeleidingsuren in van SAKS. 

Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland PO2703 is opgericht per juni 2013. 

Alkmaar, mei 2014 
SAKS 

 

 

Raad van Toezicht 
De heer mr. K.A.J.E. Kirpensteijn (voorzitter) 

SAKS 
Helderseweg 14-4 
1815 AB  ALKMAAR 
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18. Overige gegevens 

Voorstel bestemming saldo van baten en lasten 

In de vergadering met de Raad van Toezicht is besloten het resultaat als volgt te bestem-
men: 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen relevante vermeldingen. 

  

2013 2012

in euro in euro

Ten gunste van algemene reserves (publiek) 1.390.193    192.488       

Ten gunste van bestemmingsreserve personeel

Ten laste van bestemmingsreserve activa (nulmeting)

Totaal resultaat 1.390.193    192.488       
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van 
de WNT zijn de beleidsregels WNT d.d. 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 
maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) als 
uitgangspunt gehanteerd.  

 

De bestuurder is in dienst van de stichting, haar beloning is conform de geldende cao. 

 

SAKS herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderte-
kende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn 
met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de stichting geen 
verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen. 

  

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - met dienstbetrekking

Naam functie(s) beloning

belastbare 

vaste en 

variabele 

onkosten-

vergoeding

en

voorzieningen 

ten behoeve 

van 

beloningen 

betaalbaar op 

termijn

Totale 

bezoldiging

duur van 

het 

dienstverba

nd in het 

jaar 

(in dagen)

omvang 

van het 

dienstverba

nd in het 

jaar 

(fte)

Helma van der Hoorn Voorzitter CvB 74.692 0 11.907 86.599 365 1,00

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - zonder dienstbetrekking

Naam functie(s)

totale 

bezoldiging

omvang 

van het 

dienstverb

and in het 

jaar 

(fte)

De heer mr. K.A.J.E. Kirpensteijn Voorzitter RvT 5.445 van 1 januari t/m 31 december 2013 nvt

De heer drs. J. Brouwer Vice-Voorzitter RvT 1.250 van 1 januari t/m 1 juni 2013 nvt

Mevrouw I. Beers Secretaris 2.500 van 1 januari t/m 31 december 2013 nvt

Mevrouw drs. A. Harteveld Lid RvT 2.500 van 1 januari t/m 31 december 2013 nvt

De heer J.A.P. van de Leygraaf Lid RvT 2.500 van 1 januari t/m 31 december 2013 nvt

De heer J.C. Meijer Lid RvT 2.500 van 1 januari t/m 31 december 2013 nvt

duur van het dienstverband in het jaar
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19. Gegevens over de rechtspersoon 

Naam  Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen 
Stichting Katholiek Basisonderwijs Bergen 

Adres   Helderseweg 14-4, 1815 AB  ALKMAAR 

Telefoon   072-5403044 

Fax   072-5406989 

E-mailadres   info@saks.nl 

Internet   www.saks.nl 

Bestuursnummer 60997 SAKS 
   78417 SKB 

Contactpersoon mw. W.J. van der Hoorn 
   h.vd.hoorn@saks.nl 

Brinnummers: 

15OY St. Adelbertus 
15YF De Regenboog 
16BU Kardinaal de Jong 
16EQ St. Matthias 
16FW De Driemaster 
16IQ De Wegwijzer 
16JV ‘t Baeken 
16KW De Burijn 
16LY De Gondelier 
16MX Het Kompas (en De Lispeltuut) 
22JV Erasmus 
20GV De Vlindertuin 

09BC Matthieu Wiegman 

  

mailto:info@saks.nl
http://www.saks.nl/
mailto:h.vd.hoorn@saks.nl
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20. Ondertekening door bestuurder en toezichthouders 

 

 

 

 

------------------------------------------   -------------------------------------------- 
De heer mr. K.A.J.E. Kirpensteijn   Mevrouw I. Beers 
(voorzitter Raad van Toezicht)   (Raad van Toezicht) 

 

 

 

 

------------------------------------------   -------------------------------------------- 
De heer J.C Meijer     De heer J.A.P. van de Leygraaf 
(Raad van Toezicht)     (Raad van Toezicht) 

 

 

 

 

------------------------------------------  
Mevrouw W.J. van der Hoorn 
(College van Bestuur) 

Datum:  
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21. Controleverklaring 


