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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Proceon Scholengroep. We presenteren het graag aan iedereen die betrokken is
bij onze stichting en het onderwijs op één van onze basisscholen. We laten u graag zien wat de resultaten zijn van
onze stichting in het kader van onze maatschappelijke opdracht en doelstellingen. Daarnaast geven wij inzicht in de
continuïteit van de stichting wat betreft toekomstige (financiële) kansen en risico's. We hopen dat dit jaarverslag
voor alle belanghebbenden inzichtelijk maakt wat ons in het afgelopen jaar bezighield en welke resultaten wij
hebben bereikt. We gaan in op ons onderwijs, maar laten ook zien welke investeringen we hebben gedaan in het
kader van professionalisering en (leer)middelen om ons onderwijs nog verder te versterken. We zijn trots op onze
mooie organisatie en op onze medewerkers die het elke dag mogelijk maken dat kinderen binnen onze stichting
leren leven. Elke dag staan ze klaar om liefdevol en kwalitatief goed onderwijs te geven. We danken voor het
vertrouwen dat ouders ons geven door hun kinderen aan ons toe te vertrouwen. Ook willen we onze dank
uitspreken voor de steun die we krijgen van onze (onderwijs)collega's, (kennis)partners en de plaatselijke en
landelijke overheid. Samen maken we ons onderwijs elke dag een stukje beter.
Marieke Doddema

Voorzitter College van Bestuur Proceon Scholengroep
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Verslag College van Bestuur
Het jaarverslag is een moment van terugkijken en stilstaan bij het afgelopen jaar. Vanaf de start van het nieuwe
strategisch beleid in 2018 is een aantal ontwikkelingen in gang gezet op het gebied van onderwijs en personeel. We
beschrijven hier kort de ontwikkelingen die er in het afgelopen jaar zijn geweest.
Ons leiderschap

Binnen Proceon werken vakkundige schoolleiders. Inspirerende voortrekkers met een duidelijke visie op onderwijs die
hun scholen door ontwikkelen naar lerende netwerken. Onze schoolleiders zetten het talent van hun medewerkers

maximaal in en creëren een ambitieus leerklimaat waarbinnen leerkrachten het maximale uit henzelf en de leerlingen
halen. Op de scholen is sprake van een professionele cultuur. Het is vanzelfsprekend om met elkaar te praten over
onderwijs en waar nodig feedback te geven. Onze schoolleiders delen hun kennis en ervaring en met elkaar bouwen
ze aan goed onderwijs binnen de hele stichting.
In 2019 was er veel beweging op het gebied van leiderschap. Op aan aantal scholen zijn interim-directeuren
vervangen voor vaste directeuren en een aantal ervaren directeuren wisselde van school. Tijdens de tweedaagse van
de directeuren stond de koers van de organisatie centraal. Het thema 'verbinden' speelde een centrale rol en de
vraag waar we gezamenlijk optrekken en waar de eigen kleur van de scholen centraal dient te staan. In 2019 werden
ook de schoolplannen geschreven. Elke school legde daarin, met het strategisch beleid als kader, de doelen voor de
komende vier jaar vast. Er was in het bijzonder aandacht voor het profiel van de school. Ook binnen de Raad van
Toezicht vonden wisselingen plaats. Een aantal leden nam afscheid en nieuwe leden traden toe. Al een aantal
maanden na het aantreden van een nieuw lid van het CvB hebben we afscheid van hem moeten nemen. Een pijnlijk
besluit voor de betrokkenen, maar ook voor de organisatie als geheel. Naar aanleiding van het vertrek volgde de RvT
samen met het CvB een governance-traject met als doel de governance binnen de stichting te versterken.
Ons onderwijs

Binnen Proceon vinden we onderzoek en innovatie belangrijk. Onze wereld verandert snel en stelt daardoor steeds
andere eisen aan ons onderwijs. Het is belangrijk dat we als organisatie wendbaar zijn. Daarom willen we een
inspirerende werkomgeving zijn waar onderzoek gestimuleerd wordt. We investeren in een infrastructuur die dit
mogelijk maakt. We vinden het belangrijk om blijvend werk te maken van visieontwikkeling binnen de stichting en op
de scholen. Een sterke visie met duidelijke ambities helpt om onderscheidend te zijn en ons steviger te profileren.
In 2019 speelde het inspectiebezoek aan onze organisatie een grote rol. De Inspectie ging in gesprek met het
bestuur, directeuren, GMRen RvTen bezochtdaarnaast vijf scholen. DeZonnewijzerwerd als goed beoordeeld.
Daarmee staat het aantal scholen dat als goed is beoordeeld binnen de stichting op twee. De Inspectie was onder de
indruk van de wijze waarop ITS Globe onderwijs geeft aan kinderen van nieuwkomers. De Inspectie heeft binnen de
scholen duidelijk teruggezien dat er in de afgelopen jaren hard is gewerkt om de basiskwaliteit binnen de stichting te
versterken. De academie draagt bij aan het leren over schoolmuren heen. Ook in het IB-netwerk is veel aandacht
voor het uitwisselen van kennis. De stichting en een aantal scholen hebben een nieuw logo en een nieuwe website.
De komende jaren volgen de andere scholen, zodat nog zichtbaarder wordt dat we samen een scholengroep
vormen.

Ons vakmanschap

Binnen Proceon werken vakkundige leerkrachten die zich doorlopend ontwikkelen. Leerkrachten voelen zich
verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en worden maximaal uitgedaagd door hun leidinggevende om het beste
uit henzelf en leerlingen te halen. Leerkrachten hebben ruimte om met collega's te praten over hun vak en worden
gefaciliteerd om binnen Proceon van en met elkaar te leren. Leerkrachten ervaren autonomie en krijgen ruimte om
zelf hun onderwijs vorm te geven. Leerkrachten leggen vast wat noodzakelijk is. Het talent van leerkrachten wordt
herkend en erkend.

Het lerarentekort raakt ook Proceon steeds meer. Samen met andere besturen in de regio werd m^succes een
subsidie aangevraagd. Tot nu toe slagen we er nog steeds in om vacatures op te vull^" '«!-!,.r1'" v"^".'1-"'""'!'
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onze kwaliteitseisen. Het is goed om te merken dat veel mensen graag bij ons komen werken. Wel vraagt het
opvullen van vacatures veel inzet en tijd. We merken dat we steeds meer leerkrachten plaatsen die nog in een
opleidingstraject zitten. Een zorg is dat dit veel vraagt van de teams. We betrekken leerkrachten bij het nadenken
over het anders organiseren van het onderwijs. Een werkgroep vanuit de stichting bereidde een dag voor om na te
denken over werkdruk en het lerarentekort. We zetten versterkt in op het binden en boeien van personeel om
personeel vast te houden. De academie is één van de manieren om ontwikkelkansen te bieden. Leren van en met
elkaar staat centraal. Steeds meer leerkrachten weten de academie te vinden. Het aanbod sluit steeds beter aan bij
de behoefte vanuit de scholen. In 2019 daalden onze verzuimcijfers. Vanuit de tevredenheidspeiling onder het
personeel blijkt dat onze medewerkers algemeen met veel plezier hun werk doen. Tijdens het bezoek van het
bestuur aan de scholen werden de belangrijkste uitkomsten met de teams besproken om te inventariseren of er
onderwerpen zijn die aandacht moeten krijgen op stichtingsniveau.
Onze context

Binnen Proceon zijn we ervan overtuigd dat onderwijs breder moet zijn dan kennisoverdracht. We leven in een snel
veranderende tijd en een onzekere wereld. Er zijn grote vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en migratie.
Ons samenleven staat onder druk. De individualisering zorgt voor een sterke focus op zelfontplooiing en autonomie.
Ons onderwijs is erop gericht kinderen te helpen hun weg in deze wereld te zoeken en antwoorden te vinden op grote
vragen. We willen bij kinderen het verlangen opwekken om te leven in verbondenheid met hun omgeving en anderen.
Daarom maken we werk van burgerschap. We zijn erop gericht dat kinderen hun eigen talent ontdekken en leren
inzetten in de kring van de mensen om hen heen. We investeren in de relatie met ouders en stakeholders. We zijn
ervan overtuigd dat samenwerken ons onderwijs sterker maakt.
De eerste scholen hebben zich inmiddels aangemeld als oriëntatieschool bij UNESCO-scholen en hebben beschreven
welke activiteiten ze ondernemen om de kinderen voor te bereiden op hun plaats in deze wereld. In de komende
jaren zullen de andere scholen volgen. We proberen de samenwerking met andere besturen in de regio te
versterken door bijvoorbeeld het samenwerken bij het aanvragen van een regionale subsidie ter bestrijding van het
lerarentekort. Ook bij ons onderwijs aan hoogbegaafde kinderen zoeken we nadrukkelijk de afstemming met onze
omgeving.
Onze middelen

Binnen Proceon zien we onze middelen als randvoorwaarde om onze doelen te kunnen verwezenlijken. De middelen
volgen onze strategische doelen. Om onze wettelijke opdracht in onze scholen goed te kunnen vervullen, moeten we
beschikken over kwantitatief en kwalitatief voldoende middelen die we rechtmatig en doelmatig gebruiken. Zo
moeten de leer- en werkomgevingen in onze (schoolgebouwen eraan bijdragen dat leerlingen zich geïnspireerd
weten tot leren en zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd kunnen personeelsleden de inrichting van
de leer- en werkomgeving variëren afhankelijk van de te bereiken (leer)doelen en te realiseren (leerprocessen.
De formatieve uitgaven zijn vanaf schooljaar 2019-2020 weer in lijn gebracht met de inkomsten. Doordat we over
schooljaar 2018-2019 extra formatie hebben ingezet, is het resultaat over 2019 negatief. Proceon is nog steeds een
financieel gezonde organisatie waar geen geld onnodig op de plank ligt. De vernieuwbouw van IKC Wereldwijs is
gestart. Het gebouw wordt gasloos en voldoet aan de recente duurzaamheidseisen. Voor de Juliana Daltonschool
wordt een renovatie voorbereid. In de gemeente Hilversum wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw Integraal
Huisvestingsplan.

We kijken terug op een bewogen, maar ook goed jaar waarin ons onderwijs en onze professionals zich verder
ontwikkelden. Het onderwijs en het belang daarvan was veel in de media vanwege het lerarentekort en de
stakingen. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag zijn de scholen gesloten vanwege het coronavirus. Er zijn
maatregelen getroffen die onze bewegingsvrijheid beperken en de economie voor dit moment ondergeschikt maken
aan wat nu echt telt: de gezondheid van ons allemaal. Elke nieuwe maatregel brengt ons dichterbij de essentie en
bedoeling van ons samen leven. Wat maakbaar leek, blijkt kwetsbaar. Wie oud is of niet meer meetelt het
beschermen waard. Ook hierdoor staat de publieke sector opnieuw in het centrum van de belangstelling. Zij houdt
op dit moment ons land overeind. Dit geldt ook voor ons. Zonder onderwijs loopt de vitaliteit weg uit dit land. We
hebben zelf in de afgelopen weken laten zien waar we toe in staat zijn. In een paar dagen tijd zetter) we onderwijs op
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afstand op poten en maakten we opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen mogelijk. Een cruciaal beroep
betekent datje in de storm vooraan staat. Werkt als anderen thuis moeten blijven. We vallen terug op onze roeping:

dienstbaar zijn aan een groter geheel, kinderen leren leven, ook al zijn de omstandigheden moeilijk.
Marieke Doddema

Voorzitter College van Bestuur.
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Behaalde resultaten 2019
Ons onderwijs is toekomstbestendig

De inspectie heeft de kwaliteit van ons onderwijs en de manier waarop we daarop sturen positief
beoordeeld

•

Proceon heeft een nieuwe naam, website en logo
De eerste groep scholen heeft inmiddels ook een nieuw logo en de websites worden voorbereid
Alle scholen hebben in hun nieuwe schoolplan het profiel van hun school beschreven
Ondanks het lerarentekort lukt het ons nog steeds voldoende om personeel te vinden
In oktober vond een studiemiddag plaats voor alle personeel

Ons leiderschap is ontwikkelgericht

Directeuren en CvB volgden een tweedaagse over leiderschap en koers
CvB en RvT volgden samen een traject over governance
Alle directeuren schreven voor hun school een schoolplan voor de komende vier jaar
•
ledere school heeft weer een eigen directeur
Startende directeuren zijn begeleid vanuit een vast inwerkplan
• Er heeft een analyse plaatsgevonden van alle audits die richting geeft aan scholing
•

Een pilot met WMK is gestart
Het vakmanschap van onze leerkrachten

•

•

De deelname van leerkrachten aan onze academie nam toe
Samen met leerkrachten organiseerden we een dag over het lerarentekort en werkdruk
Ondanks het lerarentekort blijft onze focus liggen op kwaliteit
De inspectie was tevreden over het didactisch handelen op de scholen
Er werd een avond belegd voor groep 8 leerkrachten over specifieke thema's
Onze verzuimcijfers zijn gedaald

De cao-aanpassingen zijn geïmplementeerd en omgezet in Proceon beleid
We leiden 4 zij-instromers op en 6 studenten die het Gulden Middenweg traject volgen
We voerden ontwikkelgesprekken met medewerkers volgens een nieuw, gebruikersvriendelijk format

Onze relatie met onze omgeving

De eerste scholen hebben zich aangemeld als oriëntatieschool bij UNESCO-scholen
Voor een groot aantal scholen is een subsidie binnengehaald voor een watertappunt
We werken samen met andere besturen om het lerarentekort te bestrijden
Onze middelen

Schooljaar 2019-2020 gaat uit van een gezonde formatieve inzet passend bij de middelen
De financiële positie van Proceon is gezond en er ligt geen geld onnodig op de plank
Ons leerlingenaantal stabiliseert na jaren van forse krimp
Onze gebouwen zijn veilig
Het IHP van de gemeente Hilversum is bijna afgerond waarin afspraken zijn gemaakt over volgorde van bouw
en renovatie

Voor diverse gebouwen worden plannen gemaakt voor verbouw waarbij de duurzaamheid wordt
geoptimaliseerd
De vernieuwbouw van IKC Wereldwijs in Loosdrecht is gestart
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l. Het schoolbestuur
1.1 Organisatie
Stichting Proceon bestaat sinds l september 2006. Proceon heeft het bevoegd gezag over 17 protestants christelijke
scholen in het Gooi en omgeving per l augustus 2019.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder dossiernummer 40516595.
Stichting Proceon heeft in 2019 13 Brinnummers. De scholen liggen verspreid over de gemeenten Hilversum (6),
Wijdemeren (4), Bussum (4), Eemnes (l), de Bilt (l) en Naarden (l).

Contactgegevens
Proceon Scholengroep
Bestuursnummer 75753

Julianalaan 15,1213 AP Hilversum
035-6852320
lnfo@proceon.nl
httDS://www.oroceon.nl/
Contactpersoon
M.J. Doddema
Voorzitter College van Bestuur
035-6852320
Overzicht scholen

Stichting Proceon is het bevoegd gezag voor de volgende scholen:
Naam School

Adresgegevens

De Bosberg
Julianaschool
locatie Brandsma
Juliana Daltonschool

Dennenlaan 59, 3739 KM Hollandse Rading

Willem Kalfflaan 3,1401CL Bussum

Julianaschool

Kwartellaan 4,1402 BE Bussum

Nieuwe 's Gravelandseweg 15,1405 HK Bussum

Locatie Kwartellaan

De Warinschool
De Zevensprong
De Regenboog
Rehobothschool

Rehobothschool
De Zonnewijzer
Avonturijn
Da Costa school
LWJ van Hasseltschool

Overmeerseweg 36,1394 BD Nederhorst den Berg
Schoolpad l, 3755 TK Eemnes
Elbert Mooylaan 86,1241 BE Kortenhoef
Laan van Eikenrode 51,1231 BN Loosdrecht
Westwal 49,1411 PD Naarden

Lange Heul 149b, 1403 NH Bussum
De Melkfabriek 5,1221 CE Hilversum
Lieven de Keylaan 56,1222 LH Hilversum
J. Banckertlaan 130,1215 RH Hilversum

Nassauschool

Merelstraat 45,1223 NS Hilversum

Wilhelminaschool

Gijsbrecht van Amstelstraat 4,1213 CK Hilversum
Bosdrift 21,1214 JS Hilversum

Wilhelmina locatie Bavinck
Scholen van Proceon
sch_olenopdekaart.nl
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Juridische structuur

De juridische structuur is een
D Vereniging
S Stichting
D Bestuurscommissie

LI Openbare rechtspersoon
D Stichting samenwerkingsbestuur
D Anders, namelijk

Organisatiestructuur
College van bestuur/raad van toezicht/schoolleiders/medezeggenschap
De besturing structuur van stichting Proceon is als volgt:
Het college van bestuur is integraal verantwoordelijk voor de organisatie en wordt hierbij ondersteund
door het servicebureau en het secretariaat;
De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun scholen;
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op en adviseert het CvB;
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) adviseert de organisatie over het beleid van de
stichting en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden;
Op schoolniveau vervult de medezeggenschapsraad (MR) deze rol.

Raad van Toezicht

ï
College van Bestuur

Servicebureau

Directieoverleg

Schooldirecteur

L
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Governance

In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van

bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs.
• Handhaaft het bestuur deze code?

S Ja
D Nee
De Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs vormt de basis van de organisatiestructuur en werkwijze van

Stichting Proceon. Er is een scheiding aangebracht tussen de functies van bestuur en intern toezicht. Het
schoolbestuur en de toezichthouder hebben afspraken gemaakt over de verdeling van taken,bevoegdheden en
verantwoordelijkheden tussen de verschillende organen, hetgeen vastgelegd is in een bestuur statuut. Daarbij zijn in
beginsel de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd (op het niveau
van de schooldirectie). Doel van de hantering van de Code Goed Bestuur is om op een efficiënte, effectieve en
transparante wijze de beleidsdoelstellingen te realiseren.
Stichting Proceon verantwoordt de bezoldiging van haar bestuurders, conform de Wet Normering Topinkomens, in

de jaarrekening. De bezoldiging van de bestuurders is opgenomen in de jaarrekening.
In het kader van de code goed bestuur wordt de dialoog met interne en externe stakeholders gevoerd. De dialoog
met ouders vindt op schoolniveau plaats. De dialoog met schoolteams wordt gezocht via het schoolbezoek. Met het

intern toezicht wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de onderwijsresultaten.
Functiescheiding
Volgens de Code Goed Bestuur zijn organisaties voor primair onderwijs verplicht om de functies van bestuur en

intern toezicht te scheiden. Er zijn verschillende manieren om de functiescheiding uit te werken.1 Welke is van
toepassing op het schoolbestuur?

s
D

Organieke scheiding (two-tier)3

D

Feitelijke scheiding4

D

Anders, namelijk.

Functionele scheiding (one-tier)2

Bestuur

In 2019 bestond het College van Bestuur uit:
Naam

Functie

Nevenfuncties

Doddema, M. J. Voorziter Raad van Comissarissen Stichting Woonpalet Zeewolde
Koster, P.A. Lid (vanaf 1-3-19)

1 Wij hanteren de definities uit de Code Goed Bestuur primair onderwijs. Zie:
https://www.poraad.nl/files/themas/aoed bestuur/code aoed bestuur in het primair onderwiis.Ddf

2 Onderbrenging van de functies van bestuur en intern toezicht in twee verschillende organen van het bevoegd gezag. Daarbij komt
bijvoorbeeld de functie van bestuur bij een college van bestuur of statutairbestuurder te berusten (bestuur) en de functie van intern toezicht
bij een raad van toezicht (intern toezichtsorgaan).
3 Onderbrenging van de functies van bestuur en intern toezicht in één orgaan van het bevoegd gezag, waarbij scheiding van bestuur en
toezicht wordt gerealiseerd doordat binnen dat ene orgaan bepaalde functionarissen met de uitoefening van het bestuur worden belasten
anderen met de uitoefening van intern toezicht. Daarbij komt bijvoorbeeld de functie van bestuur bij de uitvoerende leden van het bestuur te
berusten (bestuur) en de functie van intern toezicht bij de toeziende leden van het bestuurfintern toezichtsorgaan).
4 Feitelijke uitoefening van de functie van bestuur door een of meer functionarissen in dienst van het bevoegd gezag op basis van door het
schoolbestuur gegeven volmacht, mandaat of delegatie, waarbij het schoolbestuur zich onthoudt van feitelijke uitoefening van de functie van
bestuur en zich richt op uitoefening van intern toezicht. Daarbij komt bijvoorbeeld de functie van bestuur bij de met

volmacht/mandaat/delegatie belaste functionarissen te berusten (bestuur) en de functie van intern toezicht bij het schoolbestuur (intern
toezichtsorgaan).

n
10

ter itfentificatie

VAN REE ACCCfUNTANTS

Intern toezichtsorgaan
In 2019 bestond de raad van toezicht uit:
Functie Portefeuille Werkgevers, Bedrijven, Nevenfuncties

Naam

Essenberg,W. van

Voorzitter

Zelfstandig HR Adviseur (zzp)

Heuvelman, L.J.T.

Lid

Protestantse Gemeente Naarden l(predikant)
Raad van Toezicht Ruimzicht (voorzitter)

Wieringhen Borski, R. van Lid

St. Vrienden van het Vestingmuseum (voorzitter)
Maak Advocaten (advocaat, partner)
Raad van Toezicht Danpoort International Abrasives B.V. (voorzitter)

Jaarsma, H.H.J. Lid
Postma, H.G. Lid
Pieroen, A. Lid

Koppenhol-OudijK H.C.J. Lid
Wessum, L. van Lid
Hulst-Raap, D.A. van der Lid
Scheffer, B.E. Lid

Financien Haye Jaarsma Investment Management (eigenaar)
Wester Engh Vastgoed BV (eigenaar)
Financien Gimmiq Board Games (eigenaar)
Alpine (ad-interim cfo)
Heineken N.V. (head of corporate affairs)
Leger des Heils, (manager primair proces)
Windesheim (associate lector leiderschap)
PCOU Willibrord (bovenschools directeur scholen voor praktijkonderwijs)
Bureau Scheffer (psycholoog, eigenaar)
Kindvriendelijk Scheiden (psycholoog, mede-eigenaar)

Het verslag van de Raad van Toezicht is als bijlage (l)toegevoegd
(Gemeenschappelijke) medezeggenschap
De GMR vertegenwoordigt alle Proceon basisscholen. De Raad bestaat uit vijf ouders en vijf personeelsleden.
Medezeggenschap betekent met het bestuur meepraten, meedenken, soms meebeslissen, vooruitzien en initiatief
nemen.

De GMR is een beleidsvormend orgaan. Dit betekent: recht op instemming en advies met betrekking tot het beleid
van Proceon. De GMR ondersteunt ook de medezeggenschapsraden van de individuele scholen.
Het verslag van de GMR is als bijlage (2) toegevoegd

1.2 Profiel
Missie & visie
Missie

Wij zijn Proceon Scholengroep; wij stimuleren de nieuwsgierigheid van kinderen. Een uitdagende opdracht die al
onze christelijke scholen voor primair onderwijs in het Gooi en omgeving dagelijks in de praktijk proberen te
brengen.
Visie
AANDACHT KRIJGEN
Kinderen kunnen soms kwetsbaar zijn en extra bescherming nodig hebben. Ze rekenen er dan volkomen terecht op
dat de school hun in alle opzichten aandacht en veiligheid biedt. Natuurlijk denken wij nooit in termen van 'moeilijke
kinderen'. Onze professionals spreken over extra aandacht geven. Van een echt compliment tot intensieve
begeleiding en zorg die recht doen aan hun talenten
EERLIJKHEID EN HUMOR

Kinderen fleuren op van humor. Van een kwinkslag die hun wereld relativeert en luchtiger maakt. Humor ontspant
en kan een probleem 180 graden laten kantelen waardoor het opeens in een ander licht komt te staan. Daarom
zetten we humor graag in. Ook die van kinderen zelf natuurlijk. We vinden het belangrijk om eerlijk en authentiek te
zijn. Dan ontstaat er verbinding en echt contact!
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DUIDELIJKE GRENZEN
Kinderen hebben ruimte en uitdaging nodig om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Om met vallen opstaan te

worden wie ze zijn. Tegelijkertijd zijn duidelijke grenzen ook belangrijk. En begrijpelijke, gedeelde regels die grenzen
helpen bewaken. We proberen zoveel mogelijk positief en flexibel te zijn om grenzen op tijd te kunnen verleggen.
Zodat die kunnen meegroeien met de ontwikkeling van de kinderen.
Kernactiviteiten

De stichting ontleent haar bestaansrecht aan de hoofddoelen, geformuleerd in artikel 4 van de statuten:
De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van protestants christelijke scholen
voor primair onderwijs, als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, in Hilversum en omgeving.

Haar opdracht is om vanuit christelijke overtuiging onderwijs te geven, gericht op het volgen en begeleiden van
kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen met besef van normen en waarden.
Zij tracht dit doel te bereiken door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de belangen van het protestants
christelijk onderwijs behoort, door het houden van vergaderingen en voorts door alle andere wettige middelen
welke tot het gestelde doel dienstig zijn.
Zij beoogt niet het maken van winst.
Proceon wil deze doelen realiseren door:
het in stand houden van protestants christelijke scholen, zoveel mogelijk verspreid over het Gooi en
omgeving, die gezamenlijk in staat zijn in te spelen op een sterk veranderende samenleving en regelgeving.
het vormgeven aan kwalitatief hoogwaardig protestants christelijk onderwijs op scholen voor primair

onderwijs voor een zo breed mogelijke groep van kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Strategisch beleidsplan
Het strategisch beleidsplan 2018-2021 kent 3 speerpunten:
Toekomstbestendig onderwijs
Leiding geven aan ontwikkeling
Vakmanschap leerkracht
Per speerpunt zijn ambities geformuleerd.
Ten aanzien van toekomstbestendig onderwijs zullen in deze beleidsperiode er binnen Proceon minimaal twee
projecten gericht zijn op innovatie en onderzoek. Ook heeft iedere school eigen ambities geformuleerd bovenop de

wettelijke minimale eisen. Daarnaast hebben alle scholen van Proceon een herkenbaar, onderscheidend profiel.
Tenslotte is het de ambitie dat het leerlingenaantal groeit. Deze laatste ambitie verdient uitwerking en daarom is

deze (nog) niet opgenomen in de meerjarenbegroting. Dat geldt wel voor de overige ambities.
Ten aanzien van leiding geven aan ontwikkeling zullen schoolleiders zich aantoonbaar en bewust ontwikkelen en
blijven leren door o.a. leiderschapsontwikkeling. In de meerjarenbegroting zijn scholingsmiddelen bestemd om dit te
realiseren. Alle scholen behouden minimaal de basiskwaliteit en scoren een voldoende op het kwaliteitsgebied
kwaliteitszorg en ambitie. Verder is het de doelstelling om drie scholen als goed beoordeeld te krijgen door de
onderwijsinspectie.
Ten aanzien van het vakmanschap van de leerkracht ontwikkelen ook leerkrachten zich bewust en blijven leren. Ter
ondersteuning is er een Proceon academie die een scholingsaanbod biedt dat is afgestemd op de
ontwikkelingsvragen van medewerkers en aansluit bij de ontwikkeling van de organisatie. De academie is
opgenomen in de meerjarenbegroting. Talent van medewerkers is in beeld via een talentenpool. Ieder jaar zijn er
gespreksmomenten rond een thema tussen medewerkers en het CvB met als doel een goede besluitvorming en het
stimuleren van de betrokkenheid onderling.
Het Strategisch Beleidsplan van Proceon kunt u vinden onder de onderstaande link:
Strategisch Beleidsplan
Toegankelijkheid & toelating
Proceon biedt christelijk onderwijs op een open en uitnodigende manier. De scholen van Proceon staan in principe

open voor alle leerlingen, maar we vragen de ouders wel om de levensbeschouwelijke en/of pedagogische identiteit

van onze scholen te respecteren dan wel daar mee in te stemmen. Gezien de bijzondere positie v^ri ^nze nieuwste
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school, ITS De Globe, gaat het daar alleen over respect. ITS De Globe heeft vooral de focus op taal voor nieuwkomers
en is binnen Proceon dus een bijzondere school. Ook voor de leerkrachten en directeuren geldt dat de
levensbeschouwelijke identiteit richtinggevend is. Om die reden heeft Proceon gesteld dat de leerkrachten, de
directeuren en de laatstejaars studenten van de Pabo ook een afspiegeling zijn van onze identiteit en dus geen
kleding of andere kenmerken tonen van een andere levensbeschouwelijke identiteit. Uit respect.

De fysieke toegankelijkheid wordt soms beperkt door de mogelijkheden die een schoolgebouw ons biedt. Niet alle
scholen zijn bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijk, maar alle leerlingen met een fysieke beperkingen kunnen altijd

warden ondergebracht bij één van de Proceon scholen die aanpassingen hebben gerealiseerd. De toegankelijkheid
van een aantal scholen wordt soms beïnvloed door de onmogelijkheid tot uitbreiding, bijvoorbeeld door een
monumentale status. Er kunnen dan wachtlijsten worden gehanteerd.

In het kader van Passend Onderwijs zal Proceon iedere aanmelding afwegen met maar één doel : zijn wij in staat om
deze leerling adequaat verder te helpen? Soms kan dat betekenen dat we een leerling verwijzen naar een andere
Proceon school of naar het SBO.

1.3 Dialoog
Verbonden partijen

Organisatie of groep
Gemeenten

De scholen van de stichting liggen verspreid over 4 gemeenten in het Gooi. Met deze
gemeenten wordt goed samengewerkt, zeker als het gaat om de huisvesting van de
scholen. In een aantal gemeenten gaat de samenwerking verder en is sprake van
subsidies voor vakleerkrachten, schoolbegeleiding, schakelklassen, brede school,
voor- en vroegschoolse educatie, sportstimulering, enz.

Marnix

Kinderopvang

Met de Marnix Academie wordt samengewerkt in het kader van het gezamenlijk
opgezette traject: "Partners in onderwijs en ontwikkeling
De scholen hebben in een convenant duidelijke afspraken gemaakt met een
aanbieder voor kinderopvang over voor- en naschoolse opvang

Samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverband
Unita

Binnen het samenwerkingsverband Unita (31 besturen) werkt elke bestuur samen
met de andere besturen in de regio om Passend Onderwijs vorm te geven.

Zout

Binnen het samenwerkingsverband Zout (32 besturen) werkt elke bestuur samen
met de andere besturen in de regio om Passend Onderwijs vorm te geven.

Klachtenbehandeling
Er is binnen Proceon een klachtenregeling. Deze regeling streeft naar afhandeling van de klacht op het niveau waar
de klacht ontstaat, de school. Soms lukt dit niet en komt de klacht terecht bij het bestuur. Het College van Bestuur

regelt de afhandeling van de klachten en heeft daarbij de volgende mogelijkheden:
terugverwijzen naar de school;
zelf een rol spelen;
verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;
verwijzen naarde landelijke klachtencommissie;
13
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Sinds 1/8/2019 wordt voor de externe vertrouwenspersoon gebruik gemaakt van de diensten van de "Stichting
School en Veiligheid" en niet langer van de diensten van de CED Groep.
In de jaarverslagen van deze organisaties staat vermeld dat er bij de externe vertrouwenspersonen in totaal 3

formele klachtsituaties zijn binnengekomen. Een aantal keren is hen om advies gevraagd. Voor verdere informatie
wordt verwezen naar deze verslagen.
De klachtenregeling van Proceon kunt u vinden onder de onderstaande link:
Klachtenregeling Proceon

Identiteit
Onze scholen staan in de protestants-christelijke traditie. Hierdoor laten we ons inspireren.
We putten hoop uit de verhalen van de bijbel en geloven in een betere toekomst. We weten ons geliefd en vinden
het belangrijk om lief te hebben. Waarden als vrijheid, gerechtigheid en barmhartigheid liggen ons na aan het hart.
Samen met onze leerlingen zoeken we antwoorden op de vragen in ons leven. We stimuleren kinderen in de
ontwikkeling van hun kijk op het leven en leren hen ook daarin nieuwsgierig te zijn. Dit doen we op een open
manier. We werken vanuit respect voor andere opvattingen.

2. Verantwoording beleid
In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs &
kwaliteit. Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken, en Financieel beleid. Het hart van deze
paragrafen wordt gevormd door de verantwoording van de gestelde doelen, de behaalde resultaten en de mogelijke
vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico's en risicobeheersing.

2.1 Onderwijs & kwaliteit
Onderwijskwaliteit
In de missie van stichting Proceon staat beschreven dat wij de nieuwsgierigheid van kinderen op een optimistische
en uitdagende manier willen stimuleren. Dit omdat we geloven in de kracht van zelf ontdekken, vragen stellen en

grenzen verleggen. Geïnspireerd door open christelijke idealen over een leefbare wereld voor iedereen. Zo leren
kinderen zichzelf, hun unieke talenten en hoe zich die verhouden tot anderen beter kennen. Natuurlijk hebben ze
daar het vertrouwen van de leerkrachten bij nodig die met een optimistische en uitdagende houding kinderen tot
hun recht laten komen en hun belangrijke zetten in de goede richting geven. Een richting die gaat over wat kinderen
nu en later nodig hebben. Voor zichzelf en voor anderen. Dat noemen we bij Proceon optimaal resultaat. Om dit
optimale resultaat te bereiken, is het van belang dat we het leren van de leerlingen optimaliseren. Iedereen die bij
stichting Proceon werkt draagt hieraan bij. Optimaal resultaat wordt niet bereikt als iedereen vervolgens zijn eigen
gang gaat. Dit doel veronderstelt een intensieve samenwerking en een gedegen aanpak.
Als optimaal resultaat ons streven is, waarnaar streven we dan precies? Vaststaat dat onderwijs meer is dan leren
lezen en rekenen. We willen een primair proces in de school waar we trots op kunnen zijn. Het primaire proces
bestaat uit meer componenten dan leeropbrengsten. We kijken naar professioneel gedrag, onderwijstijd, aanbod,
didactisch/pedagogisch handelen en afstemming van leerkrachten, zorg en begeleiding en natuurlijk onze ouders en
leerlingen. Om de kwaliteitvan de hele organisatie vastte stellen, kijken we ook naar personeelstevredenheid,
leerlingentevredenheid, oudertevredenheid en naar bestuurlijke- en beheersprocessen. Deze onderdelen zijn
vastgelegd in de Proceon standaarden. Lees voor meer informatie het kwaliteitsbeleid van Proceon Scholengroep
Kwaliteitsbeleid Proceon en Beleid opbrengst gericht werken Proceon.

In de contactmomenten tussen bestuur en directeuren staan onderwijs en de kwaliteit steeds centraal. Dit geldt ook
voor de agenda van het DO. Er zijn vaste momenten waarop gesprekken plaatsvinden tussen de adviseur onderwijs
en kwaliteit en de scholen. Daarin verantwoorden scholen zich voor hun resultaten en wordt doorgepraat over het

jaarplan. Ook tussentijds is de kwaliteit onderwerp van aandacht, zeker op scholen wpar risirn''; 7nn', Vaniiit hpt
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bestuur vindt een keer per twee jaar een audit plaats waarbij lesbezoeken worden gebracht en gesprekken
plaatsvinden met het team. Er is een dashboard ontwikkeld voor de RvT zodat de leden in staat zijn om toezicht te
kunnen houden op de manier waarop het bestuur stuurt op de onderwijskwaliteit. Onderstaand schema laat zien
met wie, op welk moment, waarover, gesprekken plaatsvinden over de kwaliteit van ons onderwijs. Binnen Proceon
zijn we ervan overtuigd dat we samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van ons onderwijs. leder speelt daar
vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid een rol in.
RvT

GMR
Directeuren (en intern begeleiders)

Teams

SWV Unita

Overige stakeholders

Resultaten M-toetsen en eindtoets,
voortgang interventies, voortgang
jaarplan en strategisch beleid
Resultaten eindtoets, voortgang
interventies, strategisch beleid
Resultaten toetsen, eindtoets, jaarplan
Verantwoordingsdocument
Audit
DO met IB scholing, uitwisseling
Overige DO'S
Audit
Bestuurlijke dialoog
Wereldcafé input strategisch beleid

2 maal per Jaar tijdens vergadering

l maal per jaar tijdens vergadering

2 maal per jaar gesprek bestuur
l maal per jaar gesprek bestuur
Minimaal l maal per4jaar
2 maal per jaar
l maal per maand
Minimaal l maal per 4 jaar
l maal per Jaar

Minimaal l maal per 4 jaar

Doelen en

leder jaar worden de doelen voor het nieuwe schooljaar vastgelegd in een jaarplan. Dit jaarplan is een afgeleide van
het strategisch beleid en speelt daarnaast ook in op vragen vanuit de actualiteit. Het jaarplan beschrijft de ambitie
en stelt ook een norm waaraan ons handelen moet voldoen.

Link naar jaarplan: Jaarplan Proceon 2019 - 2020
Link naar strategisch beleid: Strategisch Beleid 2018 - 2021
Link naar actieplan strategisch beleid: Actieplan Strategisch Beleid
Daarnaast zijn er de meer 'harde gegevens', bijvoorbeeld vanuit de opbrengsten van de toetsen. Deze worden
vastgelegd in een dashboard, zodat ook de samenhang zichtbaar wordt. Ook hier zijn normen gesteld die zichtbaar
maken wanneer we tevreden zijn.
Link naar dashboard: Dashboard Onderwijs en Kwaliteit 2019
Internationalisering
Er is geen vastgesteld beleid voor internationalisering. Wel is in het strategisch beleidsplan opgenomen dat alle
scholen van Stichting Proceon binnen 4 jaar Unescoschool zijn. Binnen de Unesco thema's komen
internationalisering, wereldburgerschap en werelderfgoed aan bod. Scholen beschrijven bij hun aanvraag om
Unescoschool te worden op welke manier zij deze thema's een plek geven binnen het aanbod.
Inspectie

In 2019 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden.
Als bestuur kijken wij tevreden terug op het inspectiebezoek. We zijn zeer blij met de positieve beoordeling die
wordt gegeven over het bestuurlijk handelen en het onderwijs binnen de scholen van Proceon. We herkennen ons in
het oordeel dat de inspectie geeft. Samen met de scholen heeft het bestuur in de afgelopen jaren sterk ingezet op
het versterken van de basiskwaliteit van de scholen. We kunnen met trots vaststellen dat deze aanpak effectief is
geweest: binnen Proceon zijn geen risicoscholen en al een aantal jaren op rij zien wij de resultaten op de eindtoets
sterk verbeteren. Dat betekent dat het onderwijs in de scholen aan kwaliteit groeit en steeds stabieler wordt. Het
didactisch handelen is versterkt en daardoor lukt het ons steeds beter het onderwijs passend te maken voor onze
leerlingen. In de komende jaren gaan we nog een stap verder: op een aantal scholen zien we mogelijkheden voor
groei als het gaat om stellen van nog ambitieuzere doelen. We zullen de aanbevelingen van de inspectie hierin
meenemen.

Daarbij willen we nog meer werk maken van het versterken van de eigen ambities. Een aantal scholen heeft hier al
duidelijke stappen in gezet. Als stichting willen we ons onderscheiden door sterk in te zetten op wereldburgerschap.
We vinden het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen en in vrijheid eigen keuzes leren^naken en in
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verbondenheid met anderen antwoorden vinden op de vraagstukken van deze tijd. Concreet krijgt dit vorm doordat
alle scholen zich in de komende jaren gaan aansluiten bij UNESCO.
Over vier jaar-wanneer een volgend inspectieonderzoek plaats zal vinden - wordt dit voor ons een belangrijk thema
om te bespreken en te laten zien.
Proceon zet sterk in op het leren van en met elkaar om het vakmanschap verder te versterken. Binnen de stichting
weten medewerkers elkaar over de schoolmuren heen steeds beter te vinden om te praten over hun vak.Deze

ontwikkeling zullen we de komende jaren voortzetten o.a. door het inzetten van de Proceon Academie.
Bijzonder trots zijn we op de Zonnewijzer die de waardering 'goed' heeft ontvangen. Het team en de directie hebben

hier hard voor gewerkt. Samen met de Juliana Daltonschool heeft Proceon nu twee goede scholen binnen de
stichting. Daarmee doen we het goed. We gaan met alle scholen door op de ingeslagen weg en gaan onze ambities
waar maken. Samen maken we ons onderwijs elke dag een stukje beter!
Link Inspectierapport: Inspectieverslag 2019
Passend onderwijs

De middelen van SWV Unita zijn bedoeld om de basisondersteuning (mede) op schoolniveau te realiseren. De inzet
van middelen heeft grofweg op een 3-tal hoofdthema's plaatsgevonden:
Personeel

Extra formatie t.b.v. begeleiding van leerlingen, bijvoorbeeld RT-ers en inzet van leerkrachten en specialisten (IBers/vakspecialisten)

Dit gebeurt middels de inzet van eigen personeel en inhuur van externe vakspecialisten.
Scholing en deskundigheidsbevordering
Verhogen en onderhouden van de vakbekwaamheid van individuele leerkrachten en teams. Deels door
bijeenkomsten op teamniveau binnen de school, deels door bijeenkomsten georganiseerd binnen de Proceon
Academie.
Materiaal
Aanschaf van literatuur, materialen en leermiddelen voor leerlingen om (beter) te voldoen aan de
onderwijsbehoeften van leerlingen.

Binnen stichting Proceon geldt dat de verantwoordelijkheden en de uitvoering zo laag mogelijk in de organisatie
dient plaats te vinden. In het kader van passend onderwijs wordt deze lijn ook gevolgd. Naast de inzet op
schoolniveau vinden er ook gezamenlijke activiteiten plaats.
Zo beschikt Proceon over een netwerk van IB-ers en een voltijd HB-voorziening (Prisma in Kortenhoef).
In de netwerken wordt beleid ontwikkeld, protocollen in gezamenlijkheid opgesteld, expertise gedeeld, uitgewisseld
en t.b.v. de scholen ingezet. Daarnaast wordt er in de Proceon Academie gerichte scholing verzorgd op de
onderwerpen die rechtstreeks in relatie staan met passend onderwijs. Het aanbod van deze academie wordt
opgesteld op nadrukkelijke vraag vanuit de scholen.

In het afgelopen jaar is de al eerder ingezette tendens van inzet van specialisten verder en op meer scholen
uitgebouwd. Veelal in de vorm van leergemeenschappen en/of leerteams wordt de kennis steeds meer gedeeld.
Hierdoor komt de bekwaamheid van leerkrachten opeen hoger niveau en uiteindelijk ten goede van de leerlingen.
Arrangementen
Van het samenwerkingsverband zijn middelen ontvangen ten behoeve van individuele arrangementen. Alle

middelen voor arrangementen zijn ingezet conform de beschikking.
Verantwoording middelen in het kader van passend onderwijs
In 2019 ontving Proceon van Unita 150 euro per leerling, in totaal € 441.382.

ZL
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Besteding gelden passend onderwijs bedrag 2019
Zorgstructuur 14.625

Interne begeleiding 334.925
Remedial teaching 56.564
Leerling-specifieke arrangementen (inclusief arra 60.112
Hoogbegaafd heid 11.984
Deskundigheidsbevordering medewerkers 56.663
Materialen (bijvoorbeeld t.b.v. dyslexie) 27.000
totale uitgaven 2019 561.873
ontvangen van Unita 441.382
eigen bijdrage Proceon 120.491

2.2 Personeel & professionalisering
Doelen en resultatenU.
In het A3 HR-jaarplan 2019 zijn een aantal succes bepalende factoren bepaald.
l. Proceon is voor alle medewerkers een goede werkgever om voor te werken
2. Proceon is een mooie organisatie om je voor in te zetten

3. Proceon heeft betrouwbare kengetallen om te sturen
4. Proceon wordt transparant en eenduidig bestuurd
5. Medewerkers krijgen ruimte om te worden ingezet op hun kwaliteiten en worden hier ook voor
gewaardeerd
6. De betrokkenheid van medewerkers bij de stichting is verhoogd
7. Medewerkers hebben de juiste competenties (houding, kennis en vaardigheden) en fitheid om hun
werkzaamheden te verrichten

l. Proceon werkt aan goed werkgeverschap door onder andere in te zetten op schoolbezoeken door het

bestuur, veelal vergezeld door stafleden. Tussen bestuur/stafen scholen werd een afstand ervaren. De
scholen worden veelvuldig (formeel en informeel) bezocht waardoor bestuur/staf letterlijk een gezicht heeft
gekregen en meer benaderbaar is geworden. Er is ook frequent overleg met de MR van de school wanneer
er een W&S procedure loopt of er een nieuwe directeur is aangesteld en dit eerste jaar intensief wordt
gemonitord. Constructieve feedback geven en ontvangen, ook als het niet zo leuk is, op een respectvolle
manier wordt voorgeleefd. Het is te merken dat de drempel lager is geworden door bijvoorbeeld brieven en
mails van MR-en of teamleden met zorgen of vragen over de organisatie. Meer inspraak, duidelijkheid en
afstemming over regels, afspraken en uitvoering (op verschillende onderwerpen) helpt om een nog betere
werkgever te zijn.
2. Ondanks de huidige arbeidsmarkt lukt het tot op heden nieuwe mensen aan te trekken, medewerkers te
behouden (tevredenheid, ontwikkelingsmogelijkheden), en aantrekkelijk te zijn voor studenten en zijinstromers. Veelal weten we deze studenten ook na hun aan ons te binden. Als medewerkers vertrekken

zetten we ons in om dit vertrek goed te laten verlopen zodat zij ambassadeur kunnen zijn van Proceon. Er
warden exit interviews afgenomen. Proceon is zich op dit moment nog onvoldoende bewust van haar
onderscheidend vermogen ten opzichte van andere besturen. Er zijn verschillen en deze mogen we laten
zien evenals de onderwerpen die we op orde hebben. Bijvoorbeeld de tevredenheid of het ziekteverzuim. De
tevredenheid van het personeel is gemeten in maart 2019 en besproken met alle teams in het voorjaar. De
norm is gesteld op 8. We zien in de cijfers een score tussen de 7 en de 9. Daarmee zijn er geen ernstige
uitschieters. Gemiddeld is de score 7,94 en daarmee dus net onder de gestelde norm. Het verzuim is sinds
maart 2019 onder de 4,9 gedaald. De dalende trend stagneert en schommelt rond de 4,9 procent. Het jaar is
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boven de 5% geëindigd. We zien dat als medewerkers uitvallen ze veelal langdurig uitvallen. De
verzuimfrequente schommelt tussen de 0,6 en 0,75 wat relatief laag is.
In 2019 is gewerkt aan een nieuwe huisstijl en het up to date brengen van de website voor de organisatie.
De naam is gewijzigd in Proceon Scholengroep. De scholen sluiten hier gefaseerd op aan met een logo dat
past binnen het geheel. Zo kan Proceon ook in uitingen gebruik maken van de kracht van de scholen.
3. Er is een slag gemaakt in het voeren van actuele betrouwbare administratie om zodoende ook actuele
betrouwbare kengetallen te kunnen generen. Het voeren en controleren van de administratie is een
samenspel tussen de directeuren, de administratieve krachten en het administratiekantoor. Het is wenselijk
hier een verdiepingsslag in te maken. Deze verdiepingsslag zit met name in het gebruik van systemen en
cijfers waardoor de noodzaak van accurate gegevens natuurlijk wordt.
4. In de afgelopen jaren heeft de focus van het bestuur onder andere gelegen op het benaderbaar en zichtbaar
zijn van bestuurder en staf in de scholen. Directeuren en medewerkers geven aan dat zij dit ook in de
praktijk ervaren en waarderen. Daarnaast is er een slag gemaakt in het meer voorspelbaar en eenduidig
vormgeven van procedures, zoals bijvoorbeeld de manier waarop wordt omgegaan met scholingsaanvragen
en beloning. Het vertrek van de tweede bestuurder en de situatie daar omheen heeft impact gehad op (een
deel van) de organisatie. Dit heeft veel aandacht gevraagd van de RvT en het bestuur.
5. Vanuit de gesprekkencyclus wordt er ieder jaar uitgebreid gekeken naar de persoonlijke ontwikkeling van de
medewerkers. De directeur is hierin verantwoordelijk. De parels binnen het personeel maar ook de zorgen
over personeel wordt met enige regelmaat besproken met HR. Een manier om medewerkers extra
ondersteuning te geven is coaching. We zetten stichtingscoaches in maar ook externe coaches (bijvoorbeeld
voor specifieke expertise). Voor medewerkers die boven de norm uitstijgen wordt gekeken hoe we ze
kunnen waarderen ((im)materieel) en vooral inhoudelijk kunnen blijven uitdagen. We houden ons aan de
afspraken binnen de CAO en willen waardering ook vastleggen in stichting brede afspraken. Beloningsbeleid
moet nog verder worden uitgewerkt.

6. Sinds jaren hebben medewerkers een bestuursaanstelling. In 2019 is hard gewerkt om meer te delen
(bijvoorbeeld in de academie) en meer van elkaar te zien. Medewerkers van verschillende scholen
ontmoeten elkaar op scholingsdagen. Sinds 2019 is er een maandelijkse nieuwsbrief waar stichtingbrede
zaken worden gedeeld (afspraken, uitnodigingen, trotse momenten, mooie initiatieven etc.). Het is mooi om
te zien en horen dat medewerkers deze informatie lezen en waarderen. Het draagt bij aan het gevoel bij
Proceon te horen en het verbreedt de horizon van medewerkers. De betrokkenheid binnen Proceon is
verhoogd.

7. De Proceon Academie is ingericht om competenties verder te ontwikkelen. Voor de jaarlijkse inrichting van
de academie wordt input gevraagd vanuit de medewerkers zelf maar wordt vooral ingegeven door de
onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. Via de academie kunnen medewerkers zich scholen en kennis met
elkaar delen. Er zijn inmiddels ook verschillende netwerken tot stand gekomen. Het inzetten van de juiste
competenties voor de werkzaamheden waar je voor staat is jaarlijks in de gesprekkencyclus een onderwerp
van gesprek. Fit zijn om je werk te kunnen doen valt uiteen in een lichamelijk en een geestelijk deel.
Landelijk is er een trend van veel uitval wegens burn out gerelateerde klachten. In het onderwijs is de
werkdruk een groot onderwerp. Er is nog geen pasklaar antwoord voor het reduceren van de ervaren
werkdruk. Niet alle medewerkers kunnen hetzelfde aan of ervaren gelijke werkdruk bij een gelijk portie
werk. Tijdens de schoolbezoeken is werkdruk in de teams als thema aan de orde gekomen. Bij uitval wegens
ziekte wordt er vaak bij terugkeer na psychische klachten een duurzaam inzetbaarheidsplan opgesteld. Een
ondersteunend aanbod op het gebied van lichamelijke en psychische fitheid wordt nog ontwikkeld in beleid.
Ontwikkelingen
Het lerarentekort is uiteraard het meest in het oog springende ontwikkeling die zeer veel invloed heeft op het beleid.
Er wordt actief gewerkt aan behoud van personeel (tevredenheid (voorkomen van uitstroom) en interne
doorstroom), aanname van studenten en nieuwe medewerkers (instroom). Ook wordt er gewerkt ^n aantrekkelijk
/ I
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werkgeverschap. Nabijheid van bestuur (regelmatige gesprekken met het teams en leden van de MR), interne
communicatie (maandelijkse nieuwsbrief), ontwikkeling van het aanbod binnen de WKR, zijn voorbeelden hiervan.

De ontwikkelingen in het onderwijs worden binnen de stichting in kaart gebracht waarna deze worden vertaald in
een professionaliseringsaanbod. Een voorbeeld hiervan zijn de 21e-eeuwse vaardigheden. Deze hebben een plek in
de verschillende interne netwerken, gesprekken (met bijvoorbeeld de directeur en IB-er) en de Proceon Academie.

Uitkeringen na ontslag
We zien binnen onze stichting een stabilisatie van het aantal leerlingen in de komende periode. Doordat we wel een
aantal medewerkers hebben die de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken, zien we geen over formatie de
komende jaren maar tekorten als we geen mensen aantrekken.
Wanneer een medewerker niet goed functioneert op een school wordt er goed gekeken wat de oorzaak hiervan is

en wat er gedaan kan worden om dit te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld scholing of coaching zijn. De eerste focus is
verbetering binnen de eigen groep/eigen school. Het kan ook zijn dat een andere doelgroep kinderen, leerjaar of een
andere sturing van directeur helpend is in de situatie. De tweede focus is interne mobiliteit met open vizier (de
ontvangende school weet welke problematiek er speelde op de huidige school). Als beide situaties niet haalbaar

blijken dan bieden we een loopbaantraject aan met begeleiding van werk naar werk (extern).
In 2019 bedroegen de kosten voor uitkeringen na ontslag € 6.291.
Aanpak werkdruk
De werkdrukmiddelen worden per school toegekend aan het schoolbudget. De besteding van de werkdrukmiddelen
ligt formeel bij de schoolteams en binnen elke school wordt de besteding in de teams besproken en een plan
opgesteld. Dit wordt ter instemming voorgelegd aan de P-MR van de school. In het eerste jaar dat de
werkdrukmiddelen ter beschikking kwamen is bekeken waar het team de middelen aan wilde besteden. Dit is in de
meeste teams in 2019 geëvalueerd en gewijzigd of gecontinueerd. Momenteel is het in sommige situaties zo dat er
personele verplichtingen ontstaan. Dit maakt de toekomstige inzet minder flexibel wat een aandachtspunt richting
de toekomst is.

De inzet van de werkdrukmiddelen is onderwerp van gesprek met HR en de directeuren/teams. Administratief wordt
dit nog niet altijd overal goed verwerkt, vooral als het in formatie is verwerkt. Dit is ook een aandachtspunt.

Waarvoor zijn de werkdrukmiddelen ingezet?
Er zijn verschillende doelen te onderscheiden. Het eerste doel is aan vakdocenten. Deze vakdocenten (zoals gym,
muziek, creatief) worden ingezet voor de groep waardoor de leerkracht wekelijks tijd heeft om te werken aan
lesvoorbereidingen of administratie onder de schooltijd.
Het tweede doel waar de middelen aan worden besteed, is inzet van invalleerkrachten op gezette tijden.

Bijvoorbeeld na een toetsweek om de resultaten te verwerken en te analyseren. Of bijvoorbeeld ter facilitering van
een maandelijkse administratiedag.
Een derde doel waar teams de werkdrukgelden voor inzetten, is formatie om zo bijvoorbeeld de groepsgrootte te
verkleinen, een combinatiegroep te voorkomen of iemand ambulant te hebben om die persoon flexibel in te zetten
waar nodig.
Zijn er ook niet-financiële maatregelen genomen om de werkdruk te verminderen? Zo ja, welke maatregelen?
In maart 2019 is er een medewerker tevredenheidspeiling afgenomen. Hier is het onderwerp werkdruk ook aan de

orde gesteld. De uitkomsten hiervan zijn in schooljaar 2019/2020 door HR met alle teams besproken tijdens het
schoolbezoek. Ook het thema werkdruk wordt dan nogmaals besproken. Gesprek hierover en aandacht vanuit het

bestuur helpt om ook bestuurlijk gevoel te krijgen bij de ervaren werkdruk. Dit verschilt duidelijk per school en ook
de eventuele oplossingen verschillen daarmee. Er lijkt winst te behalen in het nog meer delen van kennis dan reeds
wordt gedaan. In de Proceon Academie worden inhoudelijke trainingen gegeven maar gefaciliteerd in netwerken. Dit
wordt positief beoordeeld. Door een beleidskeuze om de eigen invalpool weer structureel te bezetten, wordt er
minder druk bij ziekte ervaren door de collega's. Er is vaker iemand beschikbaar om in te vallen wat de werkdruk op

de collega's verminderd. In november is een oproep gedaan om mee te denken over het thema werkdruk. De
opkomst was zeer laag, desondanks zeer waardevol en krijgt een vervolg in 2020.
^L
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TABEL 1.8: Besteding werkdrukmiddelen:
Bestedingscategorie

Besteed Bedrag
in kalenderjaar

Personeel

€

Toelichting

585.034 Dewerkdrukgelden zijn besteed aan de

Materieel

extra inzet van vakdocenten, invalleerkrachten

Professionalisering

en verklei n ing groepsgroottes.

Overig

2.3 Huisvesting & facilitaire zaken
Doelen en

Voor medewerkers, ouders en leerlingen is belangrijk en voorwaardelijk dat zij in een veilige en aangename
omgeving kunnen werken. De wet- en regelgeving over huisvesting en de kwaliteit van de gebouwen is daarbij
uitgangspunt. Het in goede staat houden van de locaties vindt plaats op basis van een Meerjaren Onderhouds Plan
en een meerjaren investerings- en onderhoudsbegroting. In de rapportage Veiligheid en Gebouwen staat vermeld op
welke wijze wij deze uitgangspunten vormgeven. Om de condities van de gebouwen op het juiste niveau te houden,
voeren we planmatig onderhoudsbeheer. Onder planmatig onderhoudsbeheer verstaan we de optimale beheersing
van alle noodzakelijke en beschikbare middelen inzake het onderhoud aan gebouw en terrein. Sinds l januari 2011 is
de planmatige Meerjaren Onderhouds Planning ondergebracht bij Sineth.
Sinds l januari 2015 is de wetswijziging van kracht waarbij de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en
aanpassingen Primair Onderwijs (PO) is overgegaan van gemeenten naar schoolbesturen. Hiermee worden de
verantwoordelijkheden gelijk geschakeld met die in het Voortgezet Onderwijs (VO) met één uitzondering: het VO
mag onder voorwaarden investeren in nieuwbouw. Schoolbesturen in het PO mogen dit niet. De wet voorziet in een
verbod hierop. De meerjarenplannen zijn hier op aangepast.
Het ene jaar gebeurt er meer zichtbaar onderhoud dan het andere jaar. In 2019 hebben we veel werk achter de
schermen gedaan, zoals gesprekken met gemeentes omtrent het maken van plannen voor de toekomst, maar ook
het uitvoeren van keuringen. Alle NEN3140 keuringen mbt de elektrische installaties en diverse keuringen aan de cv
installatie zijn uitgevoerd. Voor het herstellen van de gebreken die zijn geconstateerd hebben we aardig moeten
investeren. Helaas zijn deze ingrepen niet zichtbaar voor ouders en leerkrachten, maar ze zijn nu eenmaal verplicht.

Ontwikkelingen

In Hilversum wordt gewerkt aan een nieuw integraal huisvestingsplan. Drie van de zes Hilversumse scholen van
Proceon hebben de status van monument. De gebruikskosten (onderhoud en energie) van deze panden zijn relatief
hoog. Het is belangrijk dat scholen (duurzaam) gerenoveerd worden. Dat geldt overigens niet alleen in Hilversum
maar ook in de andere gemeenten waar Proceon werkt. Er is meer en meer sprake van eigen bijdragen van
schoolbesturen in de verduurzaming van de gebouwen. De bijdragen zijn geënt op business cases waarbij aannames
warden gedaan die een (financieel) risico inhouden. Deze aannames worden periodiek herijkt.

zx.
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Highlights groot onderhoud :
LW.J. van Hasselt

Schilderwerk en vloeren vervangen. De leukste en meest zichtbare onderhoudswerkzaamheden voor een school. Bij
de van Hasselt zijn dit jaar de vloeren in de lokalen vervangen en zijn de gangen opgefrist door een schilderbeurt met
nieuwe kleurstelling.
Juliana Brandsma en Warin

Een relatief jong gebouw en een gebouw op leeftijd, het zegt niets als het gaat om de uitkomsten van de NEN3140

keuring. Bij beide scholen is er ca €8.000,- besteed aan herstelwerkzaamheden zodat de elektrische installaties weer
aan de huidige eisen voldoen
Nassau. Juliana Kwartellaan en Rehoboth Naarden

De schilders hebben het druk gehad want ook bij de Nassauschool en Rehoboth Naarden hebben de schilders het

binnen schilderwerk opgeknapt. De grootste schilderklus was bij de Juliana Kwartellaan. Alle wanden zien er weer
fris uit en enkele wanden hebben een leuke kleur gekregen.
Bij de Nassauschool is tevens de brandmeldinstallatie vervangen.
Bavinck en Nassau

Twee mooie Dudok gebouwen, maar die vergen ook extra en specialistisch onderhoud. Het regulier onderhoud valt
bij monumentale panden een stuk hoger uit. Dat heeft ons doen besluiten om een subsidieaanvraag in gang te
zetten. Het bedrijf Van Hoogevest architecten heeft deze aanvraag verzorgt. Wij hopen dit jaar te vernemen of de
subsidies warden verstrekt. Met name bij de Bavinck moet er veel onderhoud uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld
het renoveren van de gevel. Dat is vanwege de hoge kosten in 2019 niet uitgevoerd ondanks dat het gepland stond.
Reeenbooe
De complete school is voorzien van een Noraplan Eco vloer. De rubber vloeren van Nora zijn vrij van PVC en bevatten
geen weekmakers. De vloer hoeft niet gecoat te worden en kan zonder voegen worden geïnstalleerd. Ze zijn hiermee
vrij van onderhoud, de welbekende zomeractiviteit, het in de was zetten van de vloeren, is hiermee komen te
vervallen.
De school zit er de komende jaren ook weer warm bij, want ook de ketels zijn vervangen.
Rehoboth Loosdrecht / IKC-WereldWiis
De start voor IKC Wereldwijs is dit jaar gemaakt! Er wordt gewerkt aan een gasloos toekomstbestendig kindcentrum.

De leerlingen van de Rehobothschool zijn verhuisd naar de Mr. J. Terpstra. Zij zullen begin 2021 verhuizen naar het
nieuwe gebouw en de samenwerking aangaan met kinderopvang Eigen & wijzer, waar ook voor wordt gebouwd.
Verwachting is dat het gebouw in december wordt opgeleverd.
Bosbert

Het gebouw is buitenom compleet geschilderd. Er moest veel houtrot worden hersteld, dat is gelijk uitgevoerd.
Tevens is de pantry in de teamkamer vervangen. Met de gemeente zijn wij in gesprek om te kijken wat er in de
toekomst met het gebouw zou moeten gebeuren. Verschillende mogelijkheden worden bekeken zoals renovatie,
nieuwbouw en eventueel nieuwbouw aan het naastgelegen wijkcentrum. Wij hopen in 2020 meer duidelijkheid te
krijgen over de toekomstplannen.
Juliana Dalton
De plannen voor het renoveren van de school liggen klaar en kunnen ieder moment worden aanbesteed. Zoals het er
nu naar uitziet zal de school in de meivakantie naar de tijdelijke huisvesting verhuizen.
De uitvoering verloopt wat traag omdat het wachten is op de definitieve budgetten van de gemeente. Zoals bekend
is er altijd geld te kort om alle ambities uit te kunnen voeren, maar wij gaan ervan uit dat daar op zeer korte termijn
duidelijkheid over komt.
Duurzaamheid
Bij zowel renovatie als nieuwbouw van scholen speelt duurzaamheid een belangrijke rol.
Zowel het in 2018 betrokken schoolgebouw van de Zevensprong in Eemnes als het eind 2020 te betrekken
gerenoveerde schoolgebouw van IKC Wereldwijs zijn volledig gasloos.
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2.4 Financieel beleid
Doelen en

In december 2019 heeft de Raad van Toezicht de meerjarenbegroting 2020-2023 goedgekeurd. De

meerjarenbegroting 2020-2023 staat niet op zichzelf maar vormt een onderdeel van de totale planning & control
cyclus van de organisatie.
De basis van de begroting wordt gevormd door het Strategisch Beleidsplan 2018 - 2021 van Stichting Proceon. In dit
beleidsplan zijn de richting en de doelen van onze organisatie beschreven. De financiële begroting vormt het

financiële kader waarbinnen deze doelen gerealiseerd moeten worden. Het begrotingsproces is een continu proces
van meerjarenbegrotingen opstellen, periodiek de financiële voortgang volgen middels diverse rapportages, nieuwe
inzichten opnemen en dit alles vertalen in de nieuwe meerjarenbegroting. Risico's waar in de begroting geen

rekening mee is gehouden, zijn in een aparte risicoparagraaf opgenomen. Ook de risicoparagraaf is in dit jaarverslag
terug te vinden.

De meerjarenbegroting is op basis van nieuw beleid en de meest actuele ontwikkelingen opgesteld. Op basis van een
reële, een pessimistische en een optimistische prognose van de leerlingaantallen zijn de financiële gevolgen van het
verloop van de leerlingen in beeld gebracht. Ook de toekomstige fusie van de Rehoboth Loosdrecht en de Terpstra is
hierin opgenomen.

In de meerjarenbegroting 2020-2023 is rekening gehouden met extra gelden uit de Onderwijsakkoorden, structurele
inkomsten passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband en een mogelijke afname van de gemeentelijke
subsidies.

Meerjarenbegroting 2020-2023
Het strategisch beleidsplan 2018-2021 kent 3 speerpunten:
Toekomstbestendig onderwijs
Leiding geven aan ontwikkeling
Vakmanschap leerkracht

Per speerpunt zijn ambities geformuleerd.
Ten aanzien van toekomstbestendig onderwijs zullen in deze beleidsperiode er binnen Proceon minimaal twee
projecten gericht zijn op innovatie en onderzoek. Ook heeft iedere school eigen ambities geformuleerd bovenop de

wettelijke minimale eisen. Daarnaast hebben alle scholen van Proceon een herkenbaar, onderscheidend profiel.
Tenslotte is het de ambitie dat het leerlingenaantal groeit. Deze laatste ambitie verdient uitwerking en daarom is
deze (nog) niet opgenomen in de meerjarenbegroting. Dat geldt wel voor de overige ambities.
Ten aanzien van leiding geven aan ontwikkeling zullen schoolleiders zich aantoonbaar en bewust ontwikkelen en
blijven leren door o.a. leiderschapsontwikkeling. In de meerjarenbegroting zijn scholingsmiddelen bestemd om dit te
realiseren. Alle scholen behouden minimaal de basiskwaliteit en scoren een voldoende op het kwaliteitsgebied

kwaliteitszorg en ambitie. Verder is het de doelstelling om drie scholen als goed beoordeeld te krijgen door de
onderwijsinspectie.
Ten aanzien van het vakmanschap van de leerkracht ontwikkelen ook leerkrachten zich bewust en blijven leren. Ter
ondersteuning is er een Proceon Academie die een scholingsaanbod biedt dat is afgestemd op de
ontwikkelingsvragen van medewerkers en aansluit bij de ontwikkelingvan de organisatie. De academie is
opgenomen in de meerjarenbegroting. Talent van medewerkers is in beeld via een talentenpool. Ieder jaar zijn er

gespreksmomenten rond een thema tussen medewerkers en het CvB met als doel een goede besluitvorming en het
stimuleren van de betrokkenheid onderling.
Bovenstaande ambities (m.u.v. de groei van leerlingaantal) zijn vertaald in de meerjarenbegroting. Afhankelijk van
de regio's waarin Proceon werkzaam is, neemt als gevolg van demografische ontwikkelingen het aantal leerlingen in

het basisonderwijs de komende jaren toe of af. Het aantal leerlingen van Proceon in zijn geheel zal zich naar
verwachting stabiliseren.
Door het periodiek bijstellen van de leerlingenprognoses en het toewijzen van zowel de personele- als materiële

bekostiging op basis van t=0 worden problemen ten gevolge van aanpassingen in de bekostiging voorkomen.

^1
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Ontwikkelingen
Prestatiebox

In 2012 heeft de overheid de prestatiebox ingevoerd voor het primair en voortgezet onderwijs. In eerste instantie is
deze toegekend voor de periode 2012 - 2015 en vervolgens verlengd voor de periode 2015 - 2020. Bovenop de
lumpsum krijgen de scholen een bedrag dat zij kunnen inzetten voor taal en rekenen, wetenschap en techniek,
cultuureducatie, talenontwikkeling en professionalisering. Proceon heeft de prestatiebox-middelen voor het
grootste deel toegevoegd (70%) aan de schoolbegrotingen. De scholen besteden dit aan extra begeleiding op plusen schakelklassen, taal, rekenen en cultuureducatie. Het resterende deel van de prestatiebox-middelen (30%) is
besteed aan extra (externe) begeleiding op de verbetering van de onderwijskwaliteit bij een aantal scholen.
Investeringen
In het afgelopen boekjaar zijn er investeringen gedaan ter hoogte van € 750.000 en desinvesteringen ter hoogte van
€ 170.000. De desinvesteringen hebben voor het grootste deel betrekking op een in 2019 van de gemeente terug
ontvangen voor de asbestsanering welke in 2018 bij de Wilhelminaschool heeft plaatsgevonden.

In 2019 is er voor € 122.000 geïnvesteerd in gebouwen en installaties, voor € 362.000 in ICT, voor € 163.000 in
inventaris en apparatuur en voor € 103.000 in leermiddelen.
In de meerjarenbegroting zijn investeringen opgenomen op basis van de maximale investeringsruimte die vrijkomt
als gevolg van vrijvallende afschrijvingen op schoolniveau wordt een meerjareninvesteringsplan voor meubilair,
inventaris en leermiddelen opgesteld. Op stichtingsniveau worden investeringen in hardware begroot.
Treasury

Het treasury-beleid is uitgevoerd binnen de kaders van het treasury statuut en de regeling beleggen, belenen en
derivaten van OCW. De vermogensbeheerder legt verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde
beleggingsbeleid.
Op basis van het treasury statuut van Proceon zijn de volgende instrumenten toegestaan:
Rekening-courant
Kasgeldleningen
Spaarrekeningen en Deposito's
Schatkistbankieren

Staatsobligaties
Vaste geldleningen

Onderhandse geldleningen
Op basis van een meerjarige liquiditeitsprognose worden de (tijdelijke overtollige) middelen ondergebracht. Elk
kwartaal wordt deze liquiditeitsprognose geactualiseerd.
In 2019 zijn er geen obligaties aan- of verkocht. De boekwaarde van de financiële vaste activa per 31 december 2019
bedroeg €680.000.
De waarde van de liquide middelen per 31 december 2019 bedroeg € 3.550.000. Deze middelen zijn ondergebracht
op meerdere spaarrekeningen bij de ABNAMRO, waarbij wordt gestreefd naar de hoogst mogelijke renteopbrengst
Allocatie middelen

Het aantal leerlingen op l oktober van het voorliggende jaar, de zogenaamde ILT, vormt de grondslag voor de
bekostiging via de Rijksbijdrage. De baten volgen het bekostigingsbesluit OC&W-PO, dit op basis van het brinnummer
per school. Materiële en personele baten komen binnen in de vorm van lumpsumbedragen. Groeitelling kan alleen
nog op het niveau van de stichting worden gerealiseerd, hiervoor dient een opslag van 3 % te worden gerealiseerd.
In onze situatie is dat niet meer realistisch omdat over het geheel genomen sprake is van een krimpend
leerlingenaantal. Daarnaast zijn er andere geld- en subsidiestromen zoals gemeentelijke doelsubsidies en additionele
gelden.

Proceon Scholengroep is een stichting met een sterk decentrale opzet. De onder Proceon vallende scholen hebben
elk hun eigen locatiebegroting en -exploitatierekening. Hiernaast wordt zowel bovenschools als voor het
servicebureau een aparte begroting en exploitatierekening opgesteld . De 17 locatiebegrotingen,

de begrotingen bovenschools en servicebureau vormen tezamen de begroting op stichtinBsniveau/'^
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De begroting is taakstellend en valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van
Bestuur. Per twee/drie maanden wordt voor elke school een exploitatierekening en bijgewerkte forecast opgesteld.
Deze deelrapportages worden geconsolideerd tot de tussentijdse exploitatierekening en forecast voor stichting
Proceon, welke door de voorzitter van het College van Bestuur naar de Raad van Toezicht toe wordt verantwoord.
Het totaal van de op bestuursniveau ontvangen middelen wordt op de volgende wijze door vertaald naar de
locaties:

Personele - / Materiële bekostiging:
Voor de personele inzet ontvangen de locaties rechtstreeks de per brinnummer toegekende lumpsum-bekostiging,
als waren zij zelfstandige scholen. Ter financiering van de centrale kosten wordt naar rato van de
bekostiging een percentage ingehouden. Hierbij kan met name gedacht worden aan de kosten voor de bapo,
ouderschapsverlof, groot onderhoud, personele risico's, reserveringen en de kosten van het servicebureau. Door
deze wijze van bekostigingstoerekening liggen de financiële risico's voor wat betreft de personeelsbekostiging op het
centrale Proceon-niveau.

Bestemmingsreserves, doelsubsidies en voorzieningen worden op Proceon-niveau bijgehouden. Ook de algemene
reserves, de personeelsreserves en de herwaarderingsreserve zijn centrale reserveringen.
Onderwijsachterstandenmiddelen

De onderwijsachterstandsmiddelen worden rechtstreeks toegekend aan de onder de brinnummers vallende scholen
waar deze middelen voor zijn ontvangen.

In 2019 waren dit de brinnummers voor de Zonnewijzer, de Nassauschool, de van Hasseltschool en de Avonturijn.
De middelen worden volledig besteed aan kleinere groepsgroottes met de daarbij behorende extra personele inzet.

2.5 Risico's en risicobeheersingUJ
Intern risicobeheersingssysteem

Stichting Proceon heeft volledig zicht op huidige en toekomstige risico's. Periodiek wordt een risico-inventarisatie en
evaluatie uitgevoerd. Op basis hiervan worden de risico's beoordeeld, gemonitord en indien noodzakelijk wordt actie
ondernomen.

Afwijkingen in geprognosticeerde leerlingaantallen, bekostigingsaanpassingen van het rijk, teruglopende subsidies
bij gemeentes en de gevolgen van de doordecentralisatie van het groot onderhoud worden nauwlettend gevolgd.
De interne risicobeheersing en controle wordt geëffectueerd middels functiescheiding, procedures, automatiseringprocessen en een nauwe samenwerking met het administratiekantoor met eigen interne controleprocedures.
Belangrijkste risico's en onzekerheden

Voor de volgende belangrijke risico's zijn beheersmaatregelen genomen of reserveringen getroffen:
Lerarentekort; in de regionale arbeidsanalyse komt naar voren dat de komende jaren tot zeker 2023 een
lerarentekort zal zijn. Samen met andere besturen is een subsidie aanvraag ingediend "regionale aanpak
lerarentekort". Proceon zet in op zij-instromers en werkt nauw samen met de Marnix academie om te
voorzien in de capaciteitsbehoefte. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het behoud van leraren. Niet alleen
door opleidingsfaciliteiten maar ook door het bevorderen van interne mobiliteit. Mocht er desondanks
sprake zijn van een lerarentekort dan is er een kans op hogere inhuurkosten of hogere kosten als gevolg van
dubbele bezetting op de groepen in het kader van het leer-werk traject van zij instromers.
Dating van leerlingaantal; momenteel zijn er enkele scholen die (zelfstandig gezien) onder de
opheffingsnorm uitkomen. Voor deze kleine scholen is het lastig om de vaste kosten van o.a. huisvesting
terug te verdienen. Een verdere daling betekent een afweging tussen in stand houden (met hoge kosten) of
samengaan met andere scholen (mogelijk verlies van de positie van PC onderwijs in de wijk). In krimp in
leerlingaantal betekent een krimp in (vaste) formatie. Er bestaat een kans dat de formatie niet in hetzelfde
tempo kan worden afgebouwd als het leerlingaantal. Er wordt daarom gewerkt met 3 scenario's bij het
(meerjaren) begroten.
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Verzuim; het verzuimpercentage van Proceon ligt onder het sectorgemiddelde. Het verzuim wordt strak
gemonitord door de schooldirectie en door het bestuur d.m.v. periodieke rapportages. Een stijging van het
verzuim zorgt voor druk op de formatie en de financiële begroting. Er zijn verzuimgesprekken met
medewerkers die boven de interne norm verzuimen.

3. Verantwoording financiën
3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

2019-2020
School

05PO - Bosbergschool

1-okt

2020-2021 2021-2022
1-okt

1-okt

2022-2023

2023-2024

1-okt

1-okt

75

78

81

06NN-Juliana Dalton

220

216

211

202

204

06NN01 - Brandsmaschool

218

225

219

219

217

06NN02 - Julianaschool loc Kwartel

286

297

301

284

284

Totaal brinnummer Juliana

724

737

730

705

705

08KP - Warinschool

77

76

86

93

97

94

94

08NL - De Zevensprong

158

158

158

162

163

08PE- De Regenboog

183

185

183

174

174

60

64

64

64

64

Totaal brinnummer Regenboog

243

249

247

238

238

08SQ - Rehobothschool Loosdrecht

280

278

274

272

272

09CO - Rehobothschool Naarden

210

213

212

210

209

09MY - De Zonnewijzer

165

166

169

175

177

25

25

26

28

32

Totaal brinnummer Zonnewijzer

190

191

195

203

209

ISNU-Avonturijn

223

242

254

258

266

15NU01 - Da Costa

121

128

131

140

141

Totaal brinnummer Avonturijn

344

370

385

398

407

15VA - Hasseltschool

93

101

102

112

117

15ZH - Nassauschool

130

123

123

112

107

leCP-Wilhelminaschool

320

310

297

308

299

16CP02 - Bavinckschool

266

245

246

223

226

Totaal brinnummer Wilhelmina

586

555

543

531

525

3.119

3.146

3.147

3.114

3.122

08PE - Prisma (HB)

09MY - De Globe

Totaal Stichting Proceon
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Het aantal leerlingen op l oktober van het voorliggende jaar, de zogenaamde ILT, vormt de grondslag voor de
bekostiging via de Rijksbijdrage. De baten volgen het bekostigingsbesluit OC&W-PO, dit op basis van het brinnummer

per school. Materiële en personele baten komen binnen in de vorm van lumpsumbedragen. Groeitelling kan alleen
nog op het niveau van de stichting worden gerealiseerd, hiervoor dient een opslag van 3 % te worden gerealiseerd.
Daarnaast zijn er andere geld- en subsidiestromen zoals gemeentelijke doelsubsidies en additionele gelden.

Groei of krimp van het aantal leerlingen is wisselend per school. Naar verwachting is er aan de krimp van het
leerlingaantal op Stichtingsniveau van de afgelopen jaren een einde gekomen en stabiliseert het aantal leerlingen
zich.

FTE
Realisatie 2018

Realisatie 2019

3.164

3.119

Aantal leerlingen perl/10

Begroting 2020
3.146

Begroting 2021

Begroting 2022

3.147

3.119

Personele bezetting in fte

per 31/12
Bestuur/Management
Personeel Primair Proces
Ondersteunend Personeel

13
167

15

15

14

14

26

161
27

161
26

161
26

159
26

Totale Personele Bezetting

206

203

202

201

199

3.2 Staat van baten en lasten en balans
Staat van baten en lasten
Begroting Verschil 2019 Verschil 2019
begroot
Begroot
2019
2020
2021
2022 to.v. begroting t.o.v.vorigjaar
17.831.154 17.850.916 18.700.085 17.704.374 17.861.480 17.866.861 849.169 868.931
Realisatie

2018

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
tot aal bate n

Begroting
2019

Realisatie

1S0.662 131.668 156.847 179.918 181.504 181.558 25.179 -23.815

699.247 288.980 834.205 913.148 919.274 919.484 545.225 134.358
18.711.063 r 18.271.564 '' 19.691.137 r 18.797.440 r 18.962.258 '' 18.967.903
1.419.573
980.074
15.007.658
708.779

15.190.807
762.109

15.331.295
751.901

14.827.866

14.831.955

183.149

758.417

758.641

53.330

78.250

1.418.686

1.631.292

1.397.721

1.402.346

1.402.504

212.606

230.020

overige lasten

14.665.341
683.859
1.401.272
2.187.929

1.636.625

2.229.382

1.941.439

1.958.266

1.958.843

592.757

totaal lasten

18.938.401

18.771.748

19.813.590

19.422.356

18.946.895

18.951.943

1.041.842

41.453
875.189

-227.338

-500.184

-122.453

-624.916

15.363

15.960

377.731

104.885

-38.024

23.610

-34.835

-26.746

-5.396

-5.397

-58.445

3.189

-265.362

-476.574

-157.288

-651.662

9.967

10.563

319.286

108.074

personele lasten
afschrijvingen
huisvestingslasten

saldo baten en lasten
financiële baten en lasten
resultaat

525.466

Verklaring belangrijkste verschillen van het resultaat t.o.v. de begroting

Het resultaat 2019 bedraagt -/- € 157.288. Ten opzichte van het begrote resultaat van -/- € 476.574 valt het
resultaat daarmee € 319.286 hoger uit.
Het bovenstaande resultaat wordt vertekend door de late vaststelling van de cao. Schoolbesturen moeten de in
december 2019 ontvangen baten m.b.t. de loonafspraken in 2019 verantwoorden en de in februari 2020 uitbetaalde

eenmalige uitkeringen in 2020. Zonder deze vertekening zou het resultaat € 502.555 lager uitvallen en uitkomen op /- € 659.843. In feite valt het resultaat dus € 183.269 lager uit.

Deze verschuiving heeft tevens tot gevolg dat de begroting van 2020 is aangepast van -/- € 149.107 naar -/- 651.662.
De vertekening in het resultaat van € 502.555 is ondergebracht in een aparte bestemmingsreserve.

Zl
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De belangrijkste factoren van het lagere resultaat hebben te maken met hogere personele lasten als gevolg van de
vertrekregeling van een bestuurder ( € 200.000), hogere kosten voor iet en leermiddelen (€ 150.000), extra
onderhoudskosten voor gebouwen (€ 200.000) en hogere afschrijvingskosten (€ 50.000)
Er waren echter ook meevallers. Ten gunste van het resultaat kwam een extra indexering van de rijksbijdrage over
het schooljaar 18/19 (€ 130.000), een extra gemeentelijke bijdrage voor de Globe over de schooljaren 18/19 en
19/20 (€ 117.000K), extra reguliere gemeentelijke bijdragen ( € 25.000), extra detacheringsopbrengsten (€ 70.000),
lagere energie- (€30.000) en reproductiekosten (40.000).
Naast de bovenstaande verschillen wordt de weergave van zowel de post overige baten als de overige lasten sterk
vertekend door de niet in de begroting opgenomen ouderbijdragen (€ 380.000). Dit heeft echter geen invloed op
het resultaat.

Verklaring van de belangrijkste verschillen t.o.v. 2018
Het resultaat 2019 bedraagt -/- € 157.288K. Ten opzichte van 2018 (-/- € 265.362) valt het resultaat daarmee
€ 108.074 hoger uit.

Het bovenstaande resultaat over 2019 wordt zoals eerder aangegeven vertekend door de late vaststelling van de
cao. Zonder deze vertekening zou het resultaat € 502.555 lager uitvallen en uitkomen op -/- € 659.843. In feite valt
het resultaat t.o.v, 2018 dus € 394.481 lager uit.
De belangrijkste factoren van dit lagere resultaat hebben te maken met hogere personele lasten als gevolg van de
vertrekregeling van een bestuurder ( € 200.000), hogere onderhoudskosten gebouwen (€ 140.000)en hogere
afschrijvingskosten (€ 78.000).
Verder wordt de vergelijking van de huisvestingskosten tussen 2018 en 2019 en 2019 vertekend door de vrijval in
2018 van een post te betalen huur voor de Globe en de hoge teruggave energielasten (totaal € 75.000).
Ten gunste van het resultaat kwam een extra gemeentelijke bijdrage voor de Globe over de schooljaren 18/19 en
19/20 (€117.000).
Balans in meerjarig perspectief
Realisatie31-12-18 Realisatie31-12-19 Begroting 31-12-20 Begroting 31-12-21 Begroting31-12-22
Activa
Mat. vaste activa
Financiële vaste activa
Totale vaste activa

3.686.572
703.140
4.389.712

3.505.038

3.370.818

3.332.253

3.379.362

680.345
4.185.383

680.345

680.345

4.051.163

4.012.598

680.345
4.059.707

1.776.039
3.081.085

1.776.039
3.044.539

4.857.124

4.820.578

8.869.722

8.880.285

1.776.039

1.776.039

3.549.995

Totaal vlottende activa

1.259.906
3.857.849
5.117.755

5.326.034

3.032.553
4.808.592

Totale Activa

9.507.467

9.511.417

8.859.755

Vorderingen
Liquide Middelen

Passiva

RealisatieSl-12-18 Realisatie31-12-19 Begroting31-12-20 Begroting 31-12-21 Begroting 31-12-2 2
9.507.467
9.511.417
8.859.755
8.869.722
8.880.285
4.264.549
985.195
12.536
5.262.280

4.002.071

3.852.364

3.862.931

3.873.494

1.097.718
12.536
5.112.325

595.163
12.536
4.460.663

595.163
12.536

595.163
12.536

4.470.630

4.481.193

1.609.360
615.908

1.609.360

1.609.360

2.173.824

615.908
2.173.824

615.908
2.173.824

1.609.360
615.908

Kortlopende Schulden

1.495.279
636.212
2.113.696

2.173.824

Totaal Passiva

9.507.467

9.511.417

8.859.755

8.869.722

8.880.285

Algemene reserve
Bestem mi ngsreserv es
Overi ge reserves / fo n d sen
Totaal Eigen Vermogen
Voorzieningen
Langlopende Schulden

Als gevolg van het tekort in 2019 en 2020 daalt het eigen vermogen naar 4,46 min. Voor de jaren daarna blijft dit
vermogen op peil. Het weerstandsvermogen stabiliseert zich op 24% en de solvabiliteit op 0,69.
Uit de meerjaren-balans blijkt dat er ten aanzien van de financieringsstructuur, bestemmingsreserves en de mutatie
in voorzieningen geen bijzondere ontwikkelingen te verwachten zijn.
Een verdere toelichting op de te onderscheiden posten van de balans kunt u vinden in de jaarrekenjng^op pagina ....
27

ter ide/itifkatie

^/
VAN REE ACCOUNTANTS

3.3 Financiële positie
2018

2019

2020

2021

2022|

Solvabiliteit l 0,55

0,54

Signaleringswaarde solvabiliteit 0,30
Solvabiliteit 2 (incl voorzieningi 0,71

0,30

0,30

0,50
0,30
0,69
0,30

0,50
0,30
0,69
0,30

0,50
0,30|
0,69
0,30

2,45
0,75

2,21
0,75

2,23
0,75

2,22 I
0,75 I

0,26
0,05
-0,8%

0,24
0,05
-3,5%

0,24
0,05
0,1%

0,24
0,05
0,1%|

0,08
0,10

0,08
0,10

0,08
0,10

0,08
0,10

0,71

Signaleringswaarde solvabiliteit 0,30
Liquiditeit 2,42
Signaleringswaarde liquiditeit 0,75
Weerstandsvermogen 0,28
Signaleringswaardeweerstands' 0,05
Rentabiliteit l jaar -1,4%
Signaleringswaarde rentabiliteil
Huisvestingsratio 0,08
Signaleringswaarde huisvesting: 0,10

Reservepositie

Wat vindt het bestuur van de reservepositie van het schoolbestuur aan het einde van het verslagjaar?
Kl Op niveau
D Boven niveau
D Onder niveau

Vermogenspositie
Stichting Proceon is een financieel gezonde organisatie. De solvabiliteit (weerbaarheid op de langere termijn,
gedefinieerd als het eigen vermogen en de voorzieningen gedeeld door de totale passiva) ligt met 0,71 ruim boven
de signaleringswaarde van OCW.

Solvabiliteit 2
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10

2018 2019 2020
•Solvabiliteit 2(incl voorzieningen)
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2021 2022
Signal eringswaarde solvabiliteit 2
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Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen zegt iets over de weerbaarheid van de organisatie op de langere termijn. Het
weerstandsvermogen, gedefinieerd als het eigen vermogen gedeeld door de totale baten, is in 2019 gedaald naar
26%. Dat is nog steeds ruim boven de signaleringswaarde van 5% van OCW . De komende jaren zal het
weerstandsvermogen naar verwachting op 24% stabiliseren

Weerstandsvermogen
0,30

0,25
0,20

0,15
0,10
0,05

2018 2019
Weerstandsvermogen

2020 2021 2022
—> Signal eri n gs waa rd e wee rsta nd s vermoge n

Liquiditeit
De liquiditeit (weerbaarheid op de kortere termijn, gedefinieerd als de vlottende activa gedeeld door de vlottende
passiva, komt uit op 2,45 en zal in 2020 naar verwachting afnemen naar 2,21 om zich in de jaren daarna te
stabiliseren. Ook deze ligt hoger dan de signaleringswaarde OCW van 0,7

Liquiditeit
3,00

2,50
2,00

1,50
1,00
0,50

2018 2019 2020 2021 2022
^—Liquiditeit Signal erings waarde liquiditeit
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Rentabiliteit
De rentabiliteit (resultaat gedeeld door de totale baten) in 2019 komt uit op -0,8%.

De verwachte lage rentabiliteit in 2020 (-3,5%) heeft te maken met de nabetaling van een aanpassing van de
loonkosten over 2019 in het jaar 2020.

Rentabiliteit l jaar
0,5%
0,0%
-0,5%

2018 2019 2020

021

2022

-1,0%
-1,5%
-2,0%
-2,5%
-3,0%
-3,5%
-4,0%
•Rentabiliteit l jaar

•Signal eringswaarde rentabiliteit

Huisvestingsratio
De huisvestingsratio (huisvestingslasten incl. afschrijvingslast gebouwen en terreinen gedeeld door totale baten) ligt
weliswaar onder de signaleringswaarde OCW van 10%, maar is met ruim 8% toch hoog te noemen. Een verklaring
daarvoor ligt onder andere bij hoge gebruikslasten van monumentale schoolgebouwen (Dudok).

Huisvestjngsratio

0,12
0,10
0,08
0,06

0,04
0,02
2018

2019

'Huisvestings ratio

2020

2021

2022

Signal eringswaardehuisvestings ratio

.^*>
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Bijlage l, verslag RvT
Bericht RvT jaarverslag 2019

De Raad van Toezicht heeft samen met het College van Bestuur opnieuw gewerkt in lijn met het strategisch beleid
(2018-2022). De bouwstenen in het huidige meerjarenbeleid van Proceon zijn: toekomstbestendig onderwijs, leiding
geven aan ontwikkeling, vakmanschap van de leerkracht en de relatie met de context. Als Raad van Toezicht zijn wij
verantwoordelijk voor het bewaken van de hoofddoelstellingen van de stichting: kwalitatief goed onderwijs, een
sterke personele bezetting door aantrekkelijk werkgeverschap en een financieel gezonde organisatie.
Dit jaar vond een bezoek van de Onderwijsinspectie plaats bij het College van Bestuur en een aantal scholen. De
Inspectie constateerde in de gehele breedte van de stichting een voldoende basiskwaliteit. Een aantal scholen kreeg
zelfs de erkenning 'goed' van de inspectie. We zijn zeer tevreden over deze resultaten. De Raad van Toezicht heeft
via een gedetailleerd dashboard inzicht gekregen in de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit op alle scholen van de
stichting.

De aandacht voor het lerarentekort stond ook op de agenda van de Raad van Toezicht. We ondersteunden het
beleid van het College van Bestuur om extra te investeren op zij-instromende leerkrachten. Ondanks de in de
Randstad voelbare toenemende tekorten bij leerkrachten en schooldirecteuren, lukte het Proceon om voldoende
bekwame en gemotiveerde leerkrachten en directeuren aan te trekken en te behouden.
Begin 2019 is een tweede bestuurder in het College van Bestuur aangesteld door de Raad van Toezicht. De intentie
daarbij was de versterking van de bedrijfsmatige aansturing van de stichting. Tot onze spijt is deze samenwerking
voortijdig afgebroken via een ontslagprocedure. Er bleek onvoldoende aansluiting van de tweede bestuurder met de
medebestuurder, het stafbureau en de schooldirecteuren.

De Raad van Toezicht heeft dit jaar haar informatie uit verschillende geledingen gehaald. Zij heeft in 2019 een aantal
schoolbezoeken afgelegd, waarin gesproken werd met de schooldirecteur en docenten. Daarnaast vergadert de
Raad van Toezicht zes keer per jaar op één van de scholen en maakt daarbij kennis met de scholen, directies en hun
specifieke successen en uitdagingen. Ook is tweemaal vergaderd met de GMR en hebben leden van de Raad van
Toezicht het overleg van de directeuren bijgewoond. Tevens heeft de Raad van Toezicht in 2019 meerdere malen
vergaderd zonder het College van Bestuur.

Voor een financieel gezonde stichting streefden wij naar een nul-begroting, waarbij de kosten in evenwicht zijn met
de inkomsten en een gezonde reserve wordt aangehouden in lijn met de benchmark cijfers. Voor 2020 is er door het
bestuur gekozen om in eerste instantie iets onder de nul-begroting te plannen. Er startten in het nieuwe schooljaar
2019-2020 meer groepen, waarbij de kosten voor de inkomsten uitgaan. Ook is in ingestemd met extra budget voor
de begeleiding van de zij-instromende leerkrachten. Gedurende het jaar 2020 monitoren we de werkelijke kosten en
de inschatting waar het jaar op uit zal komen. Dit gebeurt in overleg tussen het College van Bestuur, de controller en
de financiële portefeuillehouder van de Raad van Toezicht. In de vergadering van de Raad van Toezicht met het
College van Bestuur wordt deze ontwikkeling als vast agendapunt besproken.
Net als ieder jaar werd de financiële gezondheid van Proceon besproken met de accountant. In 2019 heeft de Raad
van Toezicht goedkeuring gegeven aan de begroting 2020, de jaarrekening 2018, het bestuursverslag 2018 en de
meerjarenbegroting 2020 - 2023. Voor zover de Raad van Toezicht bekend, zijn alle wettelijke voorschriften
nageleefd en zijn alle middelen op rechtmatige ^A/ijze verworven en op rechtmatige en doelmatige wijze besteed.
In 2019 is opnieuw gekeken naar de huidige AO/IC-risico's en beheersmaatregelen. De voornaamste, het

lerarentekort, is steeds vrij uitgebreid aan bod gekomen in het overleg tussen het College van Bestuur en de Raad
^_
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van Toezicht. In 2020 zal wederom naar het AO/IC-handboek en overzicht gekeken worden om verbetering en
aanscherping te krijgen, waar nodig.

De Raad van Toezicht heeft in dit jaar ingestemd met de overdracht van de Noorderlicht, met de
duurzaamheidsmaatregelen voor het IKC Rehoboth en met de fusie tussen de Rehoboth Loosdrecht en de
Terpstraschool. Over de strategische koers van de verschillende andere scholen is met regelmaat van gedachten
gewisseld, en volgt de Raad van Toezicht het huidige beleid van het College van Bestuur.
Tot slot hebben we gewerkt aan onze eigen professionalisering als leden van de Raad van Toezicht. Er zijn
scholingsdagen gevolgd vanuit de brancheorganisaties. Samen met het College van Bestuur hebben we onder leiding
van Verus een meerdaagse reflecteer- en leer traject gewijd aan de governance structuur, de cultuur en organisatie
van de stichting. Voorts heeft de Raad van Toezicht per l januari 2020 een renumeratie commissie ingesteld.
Op deze plek bedank ik namens de Raad van Toezicht het College van Bestuur, het stafbureau, alle directeuren,
leerkrachten, leerlingen en ouders voor het afgelopen jaar.
Met vriendelijke groet,

Renso van Wieringhen Borski
Voorzitter Raad van Toezicht Proceon Scholengroep
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Bijlage 2, verslag GMR
Bericht GMR jaarverslag 2019

De GMR is in januari 2019 gestart met een vertegenwoordiging van 3 leerkrachten en 3 ouders.
De GMR is in 2019 vijf keer bij elkaar geweest. De voorzitter van de GMR heeft regelmatig contact gehad met de
Raad van Toezicht.
De gebruikelijke onderwerpen zoals begroting, jaarrekening, bestuursformatieplan, vakantierooster, strategisch
beleidsplan, leerlingentellingen en CAO-wijzigingen zijn met elkaar besproken.
Specifiek zijn besproken:
de ontwikkelingen met betrekking tot het HB-onderwijs in Kortenhoef
de plannen voor het 10-14 onderwijs
de fusie in Loosdrecht
lerarentekort in het onderwijs
aanpassing reglementen
ontwikkelingen binnen het College van Bestuur
Onderwijsinhoudelijk zijn de audits op de scholen besproken en daarmee samenhangend de resultaten van de
scholen.

Hilversum, 30 januari 2020.

,--\
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FINANCIEEL BELEID
Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2019 in vergelijking met 31 december 2018.Na de
balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.
Activa

31-12-2019 31-12-2018
3.686.572
703.140
1.259.906
3.857.849

Liquide middelen

3.505.038
680.345
1.776.039
3.549.995

Totaal activa

9.511.417 9.507.467

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen

Passiva

31-12-2019 31-12-2018

Langlopende schulden

5.112.325
1.609.360
615.908

5.262.280
1.495.279
636.212

Kortlopende schulden

2.173.824

2.113.696

Totaal passiva

9.511.417 9.507.467

Eigen vermogen
Voorzieningen

- Toelichting op de activa zijde van de balans: (afwijking > 10%)
Vorderingen

De vorderingen nemen toe door met name de vorderingen inzake nieuwbouw van scholen in Eemnes en
Loosdrecht.
Liquide middelen

Voor de mutaties in de liquide middelen verwijzen wij naar het kasstroomoverzicht.
-Toelichting op de passiva zijde van de balans:
Voorzieningen

De mutaties in de voorzieningen betreft de voorziening groot onderhoud, jubileumuitkeringen en langdurig
zieken.

Analyse resultaat

De begroting van 2019 liet een negatief resultaat zien van € 476.574. Uiteindelijk resulteert een negatief
resultaat in boekjaar 2019 van € 157.288: een verschil van € 319.286 met de begroting. Het negatief
resultaat over het boekjaar 2018 bedroeg € 265.361.

Versie: definitief

ter JÜentiticatie
VAN REE ACCOUNTANTS

36

Jaarrekening 2019
75753 / Stichting Proceon. te Hilversum

Analyse realisatie 2019 versus realisatie 2018 en realisatie 2019 versus begroting 2019
Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2019 opgenomen. De gerealiseerde

staat van baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2019 en de
gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2018.
Realisatie Begroting
2019 2019

Verschil

Realisatie
2018

Verschil

Baten

Overige overheidsbijdragen
Overige baten

18.700.085 17.850.916 849.169 17.831.154 868.931
180.662 -23.815
156.847 131.668 25.179
834.205 288.980 545.225
699.247 134.958

Totaal baten

19.691.137 18.271.564 1.419.573 18.711.063

980.074

15.190.807 15.007.658

Rijksbijdragen OCenW

Lasten
Personele lasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten
Totaal resultaat

762.109 708.779

183.149 14.665.341
53.330 683.859

525.466
78.250

1.631.292 1.418.686
2.229.382 1.636.625

212.606 1.401.272
592.757 2.187.929

230.020

19.813.590 18.771.748 1.041.842 18.938.401

875.189

-122.453
-3.930
30.905

.500.184 377.731
60.836
37.226

-64.766
-6.321

41.453

-227.338

104.885

24.121
62.145

-28.051
-31.240

-34.835

23.610

-58.445

-38.024

3.189

-157.288

-176.574

319.286

-265.361

108.073

- Toelichting op de staat van baten en lasten:
Het resultaat is ten opzichte van 2018 gestegen met € 108.073. De belangrijkste oorzaken van deze
stijging zijn:
Riiksbiidraaen OCenW

De Rijksbijdragen OCenW zijn gebaseerd op de meest recente beschikkingen. De voornaamste reden van
de toename van de Rijksbijdragen is dat de tarieven door het ministerie zijn verhoogd van met name de
personele bekostiging. Daarnaast is in november 2019 een aanvullende bekostiging ontvangen van
313.829, waarvan de uitgaven in 2020 vallen. Deze bekostiging is opgenomen als een
bestemmingsreserve personeel.
Overige baten

De toename van de overige baten betreft met name hogere opbrengsten verhuur en ouderbijdragen. Deze
opbrengsten zijn niet in de begroting 2019 opgenomen.
Personele lasten

De verhoging van de personele lasten wordt grotendeels gecompenseerd door hogere Rijksbijdragen
OCenW.
Afschriivinaen

Doordat er in de loop van 2018 meer is geinvesteerd, met name in ICT, komen de afschrijvingslasten in
2019 hoger uit dan in 2018.

r
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Huisvestingslasten

Door met name hogere onderhoudslasten (klein onderhoud) vallen de huisvestingslasten hoger uit dan in
2018.
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
nietuwe investeringen wordt uitgesteld.
Treasuryverslag
Het treasuryverslag dient de volgende zaken te bevatten:
- het beleid en de uitvoering ten aanzien van beleggen, lenen en derivaten
- de looptijden van de beleggingen, leningen en derivaten
De stichting hanteert het uniforme treasurystatuut. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders
instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is
dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.
De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling Beleggen lenen
en derivaten OCW 2016. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen en obligaties.
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KENGETALLEN
In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld

door de onderwijsinspectie dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte
signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico door de
onderwijsinspectie.

Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie.
2019
0,08

Kengetal

Huisvestingsratio
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit (1-jarig)
Solvabiliteit (incl. voorzieningen)
Solvabiliteit (excl. voorzieningen)

-0,01

2018
0,08
2,42
-0,01

0,71

0,71

0,54
0,26
0,08
0,45

0,55
0,28
0,08
0,47

2,45

Weerstandsvermogen (incl. mva*)

Weerstandsvermogen (excl. mva*)
Kapitalisatiefactor

Signaleringswaarde
onderwijsinspectie

groterdan 0,10
kleiner dan 0,75

lager dan -0,10
kleiner dan 0,30
geen
kleiner dan 0,05
geen
geen

* mva: materiële vaste activa

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

Kengetallen voor 2019 en 2018

12019 •2018

3,00 -

2,452,42

2,50 -

2,00 -

1,50 -

1,00 -

0,710,71
0,540,55

0,45 0,47

0,50 -

0,260,28
0,08 0,08

0,08 0,08
0,00
-0,01-0,01
-0,50 -
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Hierna vindt u de omschrijving en definitie per kengetal inclusief berekening.
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Huisvestingsratio
Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten
(inclusief financiële lasten).
- Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van
de totale lasten (inclusief financiële lasten).

Omschrijving 31-12-2019 31-12.2018
€
€
€
- Huisvestingslasten
- Afschrijvingen gebouwen en terreinen

1.631.292
34.942

€

1.401.272
30.568

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen
1.666.234

gebouwen en terreinen
- Totale lasten
- Financiële lasten

1.431.840

18.938.401
62.145

19.813.590

30,905
19.844.495

Som totale lasten en financiële lasten

l Kengetal:

19.000.546

0,08

0,08

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.

De huisvestingsratio is voor 2019 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met
2018 is de huisvestingsratio gelijk gebleven.
Liquiditeit (current ratio)
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
- Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen) en de
kortlopende schulden.

Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018
€

€
- Liquide middelen
- Vorderingen

3.549.995
1.776.039

€

€

3.857.849
1.259.906

Vlottende activa

5.326.034

5.117.755

Kortlopende schulden

2.773.824

2.113.696

l Kengetal:

2,45

2,42

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.
De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,45 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden,
bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.
De stichting heeftop 31 december 2019 de beschikking over €3.549.995 aan liquide middelen en daarnaast
€ 1.776.039 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden
die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 2.173.824.

De liquiditeit is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2018 is de
liquiditeitspositie gestegen.
In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen
verplichtingen.
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Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.
-Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

Omschrijving 31-12-2019
€ €
-157.238

Resultaat
- Totaal baten
- Financiële baten

19.691.137
-3.930

€

-265.361
18.711.063
24.121

19.687.207

Som totaal baten inclusief financiële baten

l Kengetal 1-jarig:

31-12-2018
€

-0,01

18.735.184

-0,01

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10.
De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.
De stichting heeft met de totale baten, te weten € 19.687.207, een resultaat behaald van -€ 157.288. Dit
houdt in dat er naast de inzet van elke euro die ontvangen en besteed wordt er € 0,01 wordt ingeteerd op de
reserves.

De rentabiliteit is voor 2019 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2018 is
de rentabiliteitspositie gelijk gebleven.
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 organisatie op langere termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen.
- Definitie inclusief voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen
Omschrijving

- Eigen vermogen
- Voorzieningen

31-12-2019
€

€

5.112.325
1.609.360

31-12-2018
€

€

5.262.280
1.495.279

Som eigen vermogen en voorzieningen

6.721.685

6.757.559

Totaal vermogen

9.511.417

9.507.467

l Kengetal:

0,71

0,71

De onderwijsinspectie hanteert een signalehngswaarde kleiner dan 0,30.

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 71% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel
reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 29% van het totale vermogen gefinancierd
wordt met vreemd vermogen.

De solvabiliteit is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2018 is
de solvabiliteitspositie gelijk gebleven.
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- Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.
Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018
€

€

Eigen vermogen

5.112.325

5.262.280

Totaal vermogen

9.511.417

9.507.467

J

0,55

0,54

l Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert geen signalehngswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering
behorende risico's op te vangen.
- Definitie inclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief
financiële baten)
Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018
€
€ €
€
5.112.325

Eigen vermogen

18.711.063

19.691.137
-3.930

- Totaal baten

- Financiële baten

5,262.280

24.121

19.687.207

Som totaal baten inclusief financiële baten

l Kengetal:

18.735.184

0,28

0,26

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.
In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen
benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de
planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële
effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.
Het weerstandsvermogen is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking
met 2018 is het weerstandsvermogen gedaald.
- Definitie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld
door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018
€
€
€
5.262.280

5.112.325
3.505.038

- Eigen vermogen
- Materiële vaste activa

3.686.572
1.607.287

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa
- Financiële baten

19.687.207

Som totaal baten inclusief financiële baten

l Kengetal:

Jl

1.575.708
18.711.063
24.121

19.691.137
-3.930

- Totaal baten

€

18.735.184

0,08

0,08

De onderwijsinspectie hanteert geen signalehngswaarde voor deze berekening van het
weerstandsvermogen.
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Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of
onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van
hun taken.

- Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en
terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschrijving 31-12-2019 31-12-2018
€
€
€
- Balans totaal

- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen

9.511.417

9.507.467

699.162

770.602

€

Verschil balans totaal en materiële vaste activa
8.812.255

gebouwen en terreinen
- Totaal baten
- Financiële baten
Som totaal baten inclusief financiële baten

l Kengetal:

19.891.137
-3.930

8.736.865
18.711.083

24.121
19.687.207

0,45

18.735.184

0,47

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
Algemeen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen

aanvullingen in de Regeling voorde Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in gehele
euro's.

Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd tegen
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten
en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.
Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.
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Grondslagen Balans
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang
plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.
Categorie

Terreinen speeltoestellen
Gebouwen permanent
semipermanent
noodlokalen

Installaties verwarming en liften
alarm
Kantoormeubilair & inventaris
bureau's/tafels
stoelen
kasten
Schoolmeubilair & inventaris

leerlingensets
docentenset
schoolborden

speel/gymzaal inrichting
kasten

overig
Onderwijs apparatuur & inventaris
Huishoudelijke apparatuur
ICT servers/printers
netwerk/telefooncentrale

computers
Leermiddelen

afschrijvings- afschrijvings- activeringstermijn in percentage per grens in €
maanden jaar

10
40
20
10
15
10

10%
2,5%
5%
10%
6,7%
10%

500
500
500
500
500
500

20
12
15

5%
8,3%
6,7%

500
500
500

15
20
20
20
20
20
5
5
4
10
4
8

6,7%
5%
5%
5%
5%
5%
20%
20%
25%
10%
25%
12,5%

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Gebouwen

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is
sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting.
Financiële vaste activa

De onder financiële financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten obligaties die tot het
einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen
de reële waarde.
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Vlottende activa
Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves.
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het
bestuur is aangebracht.
Omschrijving
Reserve personeel
Reserve nulmeting
Algemene reserve privaat

Doel

Besteding aanvullende
Afschrijvingen
Mutaties privaat

Beperkingen
Besteding aanvullende
Afschrijving nulmeting
Geen

EUR
502.555
35.844
559.319

De bestemmingsfondsen zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door derden is
aangebracht.
Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Jubileumuitkerinaen

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt
gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder
meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.
Lanaduria zieken

De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van
langdurig zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.
Voorziening groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op
basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2019 is gebruik gemaakt van de tijdelijke
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.
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Langlopende schulden
Onder deze post valt onder meer vooruitontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies moeten

zichtbaar in mindering gebracht worden op de materiële vaste activa of als schuld gepresenteerd worden
onder vooruitontvangen investeringssubsidies.
Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de bestemde reserves die door
het bestuur zijn bepaald.
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.
Personeel sbeloningen
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.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.
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 verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.
Pensioenregeling
Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de cao aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn:
pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
er heeft in 2019 geen indexatie plaatsgevonden

de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2019 97,80%
overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

r\
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Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Grondslagen Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.

^
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
En vergelijkende cijfers 2018. - na verwerking resultaatbestemming -

€

31.12-2019
€

€

31-12-2018
€

1 ACTIVA
1.1 Vaste activa
1.1.2 M ateriële vaste activa
1.1.3 Financiële vaste activa

3.505.038
680.345
4.185.383

Totaal vaste activa

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen
1.2.4 Liquide middelen

3.686.572
703.140

1.776.039
3.549.995

4.389.712

1.259.906
3.857.849

Totaal vlottende activa

5.326.034

5.117.755

TOTAAL ACTIVA

9.511.417

9.507.467

2 PASSIVA
2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

5.112.325
1.609.360
615.908
2.173.824

5.262.280
1.495.279
636.212
2.113.696
9.511.417

9.507.467

/-'\
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
En vergelijkende cijfers 2018

€

2019
€

€

Begroot 2019
€

2018
€

€

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en
-subsidies overige overheden

18.700.085
156.847

17.850.916
131.668

17.831.154
180.662

834.205

288.980

699.247

3.5 Overige baten

19.691.137

Totaal baten
4 Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen

4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

15.190.807
762.109
1.631.292
2.229.382

Totaal lasten
Sa/cfo baten en lasten *

18.271.564

18.711.063

14.665.341
683.859
1.401.272
2.187.929

15.007.658
708.779
1.418.686
1.636.625
19.813.590

18.771.748

18.938.401

-122.453

-500.184

-227.338

6 Financiële baten en lasten
6.1 Financiële baten
6.2 Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten *
Totaal resultaat *

60.836
37.226

-3.930
30.905

24.121
62.145

-34.835

23.610

-38.024

-157.288

-476.574

-265.361

*(- is negatief)
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KASSTROOMOVERZICHT 2019
En vergelijkende cijfers 2018

Ref.

2019
€

€

€

2018
€

Kasstroom uit operationele activiteiten

-122.453

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo
baten en lasten)

-227.338

Aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat:

-Afschrijvingen 4.2 762.109 683.859
- Mutaties voorzieningen 2.2 114.081 -115.680
- Overige mutaties voor aansluiting

bedrijfsresultaat -12.137 49.914
Totaal van aanpassingen voor aansluiting met

het bedrijfsresultaat 864.053 618.093
Veranderingen in werkkapitaal:

-Vorderingen 1.2.2-1-1.2.2.14 -516.384 133.613
- Kortlopende schulden 2.4-1-2.4.1a 60.128 -264.048
Totaal van aanpassingen in werkkapitaal -456.256 -130.435
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 285.344 260.320
Ontvangen interest 6.1.1-/-1.2.2.14 1.457 16.667
Betaalde interest 6.2.1-/-2.4.18 30.905 62.145
Mutaties overige financiële vaste activa 6.1.4/6.2.2 14.333 18.167
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 270.229 233.009
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -627.773 -1.175.531
Desinvesteringen in materiële vaste activa 1.1.2 47.199 17.300
Overige investeringen in financiële vaste

activa

1.1.3

22.795

354.745

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -557.779 -803.486
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden 2.3 -20.304 -26.436
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -20.304 -26.436
Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 1.2.4 -307.854 -596.913
Het verioop van de geldmiddelen is als volgt:

€

2019
€

€

2018
€

Stand liquide middelen per 1-1 3.857.849 4.454.762
Mutatie boekjaar liquide middelen -307.854 -596.913
Stand liquide middelen per 31-12 3.549.995 3.857.849

Versie: definitief

n
erf^i

ter iderftificatie

VAN REE ACCOUNTANTS

51

Jaarrekening 2019

75753 / Stichting Proceon, te Hilversum

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1.1.2 Materiële vaste activa

1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5
Gebouwen Terreinen Inventaris en Overige Vaste Totaal
apparatuur materiële bedrijfs- materiële
vaste activa activa in vaste activa

uitvoering en
vooruitbetalingen

op MVA
€

€

€

€

€

€

Stand per 01-01-2019
Verkrijgings- ofvervaardigingsphjs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

1.147.280

20.776

7.763.040

3.069.334

42.194

12.042.624

380.537

16.917

5.337.510

2.602.281

18.807

8.356.052

766.743

3.859

2.425.530

467.053

23.387

3.686.572

Materiële vaste activa

per 01-01-2019
Verloop gedurende 2019
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

8.591

515.397

103.785

627.773

47.199
31.708

1.125

625.489

101.678

47.199
2.110 762.110

Mutatie gedurende 2019

78.907-

7.466

110.092-

2.107

2.110-

181.536-

Stand per 31-12-2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

1.100.082

29.367

8.278.437

3.173.119

42.194 12.623.199

412.245

18.042

5.962.998

2.703.959

20.917 9.118.161

687.837

11.325

2.315.439

469.160

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Materiële vaste activa

per 31-12-2019

21.277

3.505.038

^_
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1.1.3

Financiële vaste activa

Boe kwaarde
1-1-2019
€

1.1.3.7 Effecten
Totaal Financiële vaste activa

Investe-

Desinves- Waarde- Boek-

ringen

teringen verandering Resultaat waarde
2019 2019 2019 31-12-2019

2019
e

e

e

€

€

703.140

-22.79S

680.345

703.140

-22.795

680.345

De obligaties zijn gewaardeerd tegen reële waarde. Omdat de obligaties tot het einde van de looptijd worden aangehouden zouden
deze gewaardeerd moeten worden tegen geamortiseerde kostprijs. Echter, omdat de aankoopdatum van de effecten niet bekend is
kan deze niet bepaald worden. Het verwachte effect tussen waardering op basis van geamortiseerde kostprijs en waardering op
basis van reeele waarde zal beperkt zijn.

De aandelen inzake HLRO en Lehman zijn geinancieerd uit privaat vermogen.

1.2

Vlottende ictiva

1.2.2

Vorderingen
€

1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.6

ocw
Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen

1.2.2.10

Overige vorderingen

Debiteuren

Personeel

31-12.2019
€
66.201
786.331
427.654
5

31-12-2018
€
56.599

844.914
11.156

1.700

4.650
1.281.891

Subtotaal vorderingen
1.2.2.12
1.2.2.14
1.2.2.15

e

917.319

288.538
4.834
200.776

Vooruitbetaalde kosten

Te ontvangen interest
Overige overlopende activa

337.299
5.085

203

Overlopende activa

494.14S

342.587

Totaal Vorderingen

1.776.039

1.259.906

Alle vorderingen genoemd onder 1 .2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar.

1.2.2.10 Overige vorderingen
€

31-12.2019
€
1.700

1.2.2.10.3 Levensloop

1.700

1.2.4 Liquide middelen
e

Totaal liquide middelen

Versie: definitief

€
4.650

Totaal Overige vorderingen

1.2.4,2 Tegoeden op bankrekeningen

31-12-2018
€

31-12-2019
€

4.650

31-12-2018

3.857.849

3.549.995
3.549.995
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Passiva

2.1 Eigen vermogen

Stand per

Resultaat

01-01-2018

2018

;

2.1.1 Eigen vermogen
2.1.1.1 Algemene resen/e
2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek}
2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)
2.1.1.8 Statutaire reserves

Totaal Eigen vermogen

€

Overige Stand per Stand per Resultaat
mutaties 31-12-2018 01-01-2019 2019
€

€

€

€

Overige
mutaties

€

Stand per
31-12-2019
€

4.900.082 -253.189
77.556 -23.038
537.468 10.866

4.646.893 4.646.893 -644.S22
54.518 54.518 483.881
548.334 548.334 3.652

4.002.071
538.399
559.319

12.536

12.536 12,536

12.536

5.262.280 5.262.281

5.527.642 -265.361

.157.289

5.112.324

De toelichting over de beperkte doelstellingen van de reserves zijn vermeld in de Grondslagen.

2.1.1.2 Bestemming s reserves

(publiek)

Stand per
01^11-2018

Resultaat

2018
€

e

Overige
mutaties

e

Stand per
31.12-2018
€

Resultaat

2019

e

€

Overige
mutaties

€

Stand per

31-12-2019
e

77.556 -23.038

502.555
54.518 54.518 -18.674

502.555
35.844

77.556 -23.038

54.518

538.399

2.1.1.2.1 Reserve personeel

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting

Stand per

01-01-2019

Totaal bestem m ings reserves

(publiek)

2.1.1.3 Be stemming s reserves (privaat)

Stand per
01-01-2018

€
2.1.1.3.1 Algemene resen/e privaat

Resultaat
2018

€

54.518 483.881

Overige

Stand per Stand per Resultaat

mutaties

31-12.2018 01-01-2019 2019

e

€

Overige
mutaties

Stand per
31-12-2019

e

537.468 10.866

548.334

548.334

3.652

559.319

537.468

548.334

548.334

3.652

559.319

Totaal bestemmingsreserves

(privaat)

2.2

Voorzieningen

10.866

Stand per Onttrek-king Stand per Bedrag Bedrag 1 t/m Bedrag
OK1-2019 Dotatie 2019 2019 Vrijval 2019 31-12-2019 «jaar 5 jaar > 5 jaar
€
€
€
€
e
€
€
€

2.2.1

Personele
voorzieningen
2.2.3 Voorzieningen voor

2.2.1

253.511

8.335

17.985

groot onderhoud

1.235.580

500.000

Totaal
Voorzieningen

1.495.279

502.147

216.681

114.999

51.806

342.901

1.392.679

608.083

784.596

360.886

27.180 1.609.360

723.082

836.402

49.876

Personele

Stand per Onttrek-king Stand per Bedrag Bedrag 1 t/m Bedrag

01-01-2019 Dotatie2019 2019 Vrijvai 2019 31-12-2019 < 1 jaar Sjaar > 5 jaar
€

Totaal personele
voorzieningen

Langlopende schulden

e

€

128.529
124.982

8.335

253.511

8.335

e

Totaal Langlopende schulden

2.3,7 Overige langlopende schulden

€

17.985

17.985

Aangega-ne
Stand per lening in
OK1.2019 2019

2.3.7 Overige langlopende schulden

€

€

e

118.879

17.197

27.180

97.802

97.802

27.180

216.681

114.999

51.806

49.876

51.806

49.876

Looptijd Looptijd
>1 jaar > 5 jaar
€
€

Aflossing in Stand per
2019 31-12-2019
e

e

636.212

-20.304 615.908 19.836

596.072

636.212

-20.304

596.072

615.908

19.836

Aangega-ne

Stand per lening in

Aflossing in Stand per

01^)1-2019 2019

€

e

Looptijd Looptijd

2019 31-12-2019

€

e

>1jaar > 5 jaar

e

€

2,3.7.5 Vooruitontvangen investeringssubsidies

634.890
1.322

-19.718
-586

615.173
735

19.718
118

595.455
617

Totaal Overige langlopende schulden

636.212

.20.304

615.908

19.836

596.072

2.3.7.1 Leningen o/g

Versie: definitief
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2.4 Kortlopende schulden

€
2.4.8 Crediteuren
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen
2.4.12 Kortlopende overige schulden

31.12-2019
€

2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen

2.4.17 Vakantiegeld
2.4.19 Overige overlopende passiva

Versie: definitief

31-12-2018
€
276.203
544.866
156.409
13.653

300.862
554.891
187.177
12.00S
f.054.938

Subtotaal kortlopende schulden
2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW

€

20.000
20.636
451.319
626.931

991.131
40.000
55.769
437.224
589.573

Overlopende passiva

1.118.S86

1.122.5SB

Totaal Kortlopende schulden

2.173.824

2.113.696

3
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
3 Baten

3.1

2019

Rijksbijdragen

€
3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW

€

17.539.438

€

€

16.794.969
17.539.438

Totaal Rijksbijdrage

2018

Begroot 2019

€

€

16.774.857
16.794.969

16.774.857

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

630.352

623.147

609.280

630.352

Totaal Rijksbijdragen

623.147

609.280

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen
530.295

432.800

447.017

18.700.085

17.850.916

17.831.154

rijksbijdrage SWV
Totaal Rijksbijdragen

3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies
€
overige overheden

2019

2018

Begroot 2019

€

€

€

€

€

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies overige overheden
3.2.2.2 Overige gemeentelijke en
Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen en -subsidies
156.847

131.668

180.662

Totaal Overige overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden
Totaal overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

3.5

Overige baten
€

3.5.1 Verhuur

3.5.2 Detachering personeel
3.5.4 Sponsoring
3.5.5 Ouderbijdragen
3.5.10 Overige
Totaal overige baten

156.847

131.668

180.662

156.847

131.668

180.662

2019
€

€

117.015
59.861
250
380.159
276.921
834.205

Begroot 2019
€

2018
€

€

83.900
27.000

103.715
24.614

60.000
118.080

337.538
233.380
288.980

699.247

,^~,
Versie: definitief
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4

Lasten

4.1

Personeelslasten

2019
€

€

€

2018

Begroot 2019
€

€

€

4.1.1

Lonen, salarissen, sociale lasten
en pensioenlasten
4.1.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten

4.1.1.5 Pensioenpremies

10.736.582
1.922.776
1.664.715

Totaal lonen, salarissen, sociale
lasten en pensioenlasten

14.320.813

2.020.784
1.403.789

14.324.073

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen

-18.845

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
4.1.2.3 Overige

45.534
983.516

10.619.783

14.320.813

14.044.356

14.000
37.150
635.695

Totaal overige personele lasten

-125.742
40.078
980.974

1.010.205

686.845

895.310

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel
4.1.3.2 Uitkeringen van het
Ven/angingsfonds
4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel

6.502
267.822

143.469

Af: Ontvangen uitkeringen personeel
143.469

274.324

15.190.807

Totaal personele lasten

15.007.658

14.665.341

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 305 in 2019 (2018: 302). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het
gemiddeld aantal werknemers.

2019 2018
17
248
40

Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

305

Totaal gemiddeld aantal werknemers

4.2

17
252
33
302

2019

Afschrijvingen

€

€

€

2018

Begroot 2019
€

€

€

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste
762.109

activa

4.3 Huisvestingslasten

€
4.3.1 Huur

708.779

762.109

Totaal afschrijvingen

2019
€

683.859
708.779

€

Begroot 2019
€

683.859

€

2018
€

118.358

128.000

82.233

251.795
308.649
362.549
49.868
500.000

40.850
343.700
361.041
26.750
500.000

112.481
279.263
354.947
43.428
500.000

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)
4.3.4 Energie en water
4.3.5 Schoonmaakkosten

4.3.6 Belastingen en heffingen
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening

Versie: deflnitief
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40.073

4.3.8 Overige

1.631.292

Totaal huisvestingslasten

4.4

Overige lasten
€

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.5

2019
€

1.418.686

Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Overige

€

2018
€

€

321.411

378.135
24.065
922.090
863.639

15.150
781.023
519.041
2.229.382

Totaal overige lasten

1.401.272

Begroot 2019
€

381.409
22.177
934.483
891.314

Administratie en beheerlasten

28.920

18.345

1.636.625

2.187.929

Separate specificatie kosten instellingsaccountant
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het
resultaat gebracht:

€

2019
€

Begroot 2019
€ €

20.000
239

4.4.1.1.1controle van de jaarrekening
4.4.1.1 .ï Andere controlewerkzaamheden

2018
€

€

17.500

20.667

4.4.1.1.; Fiscale advisering
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten

189
20.428

17.500

20.667

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig
boekjaar.
Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door

accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).
De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.
Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.
6

Financiële baten en lasten

6.1

Financiële baten

2019

€

Begroot 2019

€

€

€

€

2018
€

6.1.1

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
6.1.3 Waardevermeerderingen financiële

1.206

23.567

-19.469

21.656

14.333

15.613

5.954

vaste activa en effecten

6.1.4 Overige opbrengsten financiële
vaste activa en effecten

6.2

Financiële lasten

€
6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten
Totaal financiële lasten

Versie: definitief

2019
€

24.121

60.836

-3.930

Totaal financiële baten

18.167

Begroot 2019

€

30.905

€

€

37.226
30.905

2018
€
62.145

37.226

62.145

ter i4fentificatie
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(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Resultaat 2019

€

€

-644.822

2.1.1 Algemene reserve (publiek)
2.1.2 Bestemminasreserves (publiek)

2.1.2.1 Reserve personeel
2.1.2.10 Reserve nulmeting

502.555
-18.674
483.881

Totaal bestemmingsreserves publiek

2.1.3

Bestemminasreserve fprivaat)

2.1.3.1 Algemene reserve privaat
Totaal bestemmingsreserve privaat
Totaal resultaat

Versie: definitief

3.652
3.652
-157.289

<1
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

De uitbraak van het coronavirus in feburari 2020 raakt ook de Stichting Proceon. Er is veel onzekerheid en de
gevolgen kunnen nog niet volledig worden overzien, hoewel inmiddels wel duidelijk is dat de scholen gedeeltelijk
weer open kunnen. De ontwikkelingen volgen zich op dit moment in snel tempo op en het is nog niet duidelijk
wanneer alle activiteiten weer in volle omvang kunnen plaatsvinden. Stichting Proceon wordt met name
gefinancierd vanuit Rijksbijdragen. Dit betekent dat deze inkomsten niet teruglopen en de financiële consequenties
relatief beperkt zijn. De gevolgen zijn vooral operaitoneel zichtbaar in het geven van onderwijs aan de kinderen.
Stichting Proceon beschikt over voldoende financiële buffers om de impact hiervan op te kunnen vangen.

'ntifi
ter identificatie
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VERBONDEN PARTIJEN
De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Verbonden partij, minderheidsdeelneming
Code
Juridische vorm Statutaire activi- DeelnameStatutaire naam

2019 zetel feiten percentage

SWVUnita Stichting Hilversum 4 0%
Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Verste; definitief

ter idjbntificatie
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VERANTWOORDING SUBSIDIES
De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.
G1 Verantwoording van subsidies zander verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)
Omschrijving
Subdsidie zij-instromer
Subdsidie zij-instromer

Versie: definitief

Toewijzing
Kenmerk Datum
diversen

05-12-2018

966946

21-03-2019

Prestatie
afgerond?
Ja
Nee

ter idenftificatie
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WNT-VERANTWOORDING 2019
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden
in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt
publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.
Indeling en bezoldigingsklasse
De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie
generieke instellingscriteria te weten:
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd
op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de
betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de
topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging
topfunctionarissen OCW-sectoren.
Complexiteitspunten
Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria:

2019

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

4
3
1

Totaal aantal complexiteitspunten

8

Gemiddelde totale baten

Bezoldigingsklasse
Bezoldigingsmaximum

c
€ 138.000

Afwijkende bezoldiging
Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2019.
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen
met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

ter idqhtfficatie
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WNT-VERANTWOORDING 2019
Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van €
1.7000fminder.

t1(
ter identificatie
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WNT-VERANTWOORDING 2019
Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking afzonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling
De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de
functievervulling zijn in de tabel hieronder opgenomen.
Leidinggevende fopfunctionaris

Aanhef
Voorletters

De heer

Mevrouw

P.A.

M.J.

Koster

Doddema - Kodde

Tussenvoegsel
Achternaam

Functiegegevens in verslagjaar (2019)
Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking
Leidinggevend topfunctionaris bij
andere WNT-instelling
Is werkzaam in dienstbetrekking als
topfunctionaris (geen
toezichthouder) bij de volgende
andere WNT plichtige instelling(en)

Voorzitter College van
Lid College van Bestuur
01-03
17-09

Bestuur

0,800
Ja

1,000
Ja

Nee

Nee

01-01
31-12

Nee
Bezoldiging in verslagjaar (2019)
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Afwijkend maximum vanwege
toegekende uitzondering
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

44.073

88.181

8.569
52.642

15.419
103.600

52.642

103.600

60.720

138.000

N.v.t.

N.v.t.

n.v.t.

n.v .t.

Gegevens in vorig verslagjaar (2018)

Functiefs)

Voorzitter College van
Bestuur

01-03
31-12

Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als

1,000
Ja

deeltijdfactonnfte)
Dienstbetrekking
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging

70.161
12.104
82.265
82.265

Bezoldiging

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

111.501

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
Functie(s) bij beëindiging
dienstt/erband

Omvang dienstverband (als
deellijdfactor in fte)

Lid College van Bestuur
0,800

Jaar waarin dienstverband is

beëindigd
Overeengekomen uitkeringen
Individueel toepasselijk maximum
uitkeringen
Totaal uitkeringen
Uitkeringen betaald in verslagjaar
Onverschuldigd betaald en niet
temgontvangen deel uitkeringen
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

2019
52.519
60.000

52.519
30.912

n.v.t.

TotlichUng
Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van alle
bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.

ter id<n»Sficatie
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WNT-VERANTWOORDING 2019
Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 -12 van de functievervulling
De volgende leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1 -12 van de functievervulling zijn in de tabel hieronder
opgenomen.
Leidinggevende topfunctionaris
Aanhef

Mevrouw

J.T.

Voorletters

Tussenvoegsel
Achternaam

Sweerts

Functievervulling
Functie(s)
Aanvang functievervulling in
verslagjaar

Interim-bestuurder

01-01-19

Afloop functievervulling in verslagjaar
Uren in verslagjaar (uur)

28-02-19
112

Aantal maanden in verslagjaar (mndn)

2
Aanvang functievervulling in vorig
verslagjaar
Afloop functievervulling in vorig
verslagjaar
Uren in vorig verslagjaar (uur)
Aantal maanden in vorig verslagjaar
(mndn)

Bezoldiging
Uitgekeerde bezoldiging in verslagjaar

13.510
Uitgekeerde bezoldiging in vorig
verslagjaar

31.324

Subtotaal bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12

44.834

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

44.834

Bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

n.v.t.

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

187

Maximum uurtarief in verslagjaar
Maximum op basis van de
normbedragen per uur in verslagjaar

20.944
Werkelijk uurtarief in verslagjaar lager
dan het maximum uurtarief

Ja

Werkelijk uurtarief in verslagjaar
indien hoger
Maximum op basis van de
normbedragen per maand in
verslagjaar

51.800

Maximum uurtarief in vorig verslagjaar

182
Maximum op basis van de
normbedragen per uur in vorig
verslagjaar

ter iflenüficatie
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Werkelijk uurtarief in vorig verslagjaar
lager dan het maximum uurtarief in
vorig verslagjaar

Ja
Werkelijk uurtarief in vorig verslagjaar
indien hoger
Maximum op basis van de
normbedragen per maand in vorig
verslagjaar
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum gehele tijdvak
1 t/m 12 maanden

20.944

Toelichting
* Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post '1.2.2 Overige
vorderingen'

ï

ter idefitificatie
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WNT-VERANTWOORDING 2019
Toezichthoudend topfunctionarls
De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.
Toezichthouder
Aanhef

De heer

De heer

Mevrouw

De heer

w.

R.C.

A.K.

L.J.T.

van

van

Essenberg

Wieringen Borski

Pieroen

Heuvel man

31-12

Lid
01-01
31-12

Lid
01-01
31-12

O

o

o

Voorietters
Tussenvoegsel
Achternaam
Functievervulling in verslagjaar (2019)
Functiecategorie

Voorzitter

Lid

Aanvang functie

01-01
31-12

01-01

Afloop functie

Bezoldiging in verslagjaar (2019)

Bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen

O

bedrag

Bezoldiging
Individueel toepasselijk

bezoldigingsmaximum Error complexiteit. Error complexiteit.

Error complexiteit. Error complexiteit.

Afwijkend maximum vanwege
toegekende uitzondering
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Lid

Gegevens in vorig verslagjaar (2018)
Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

01-01
31-12

Lid
01-01
31-12

01-01

31-12

Lid
01-01
31-12

14.649

12.900

12.900

12.900

Voorzitter

Toelichting
Bovenstaande toezichthoudende topfunctionarissen hebben geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 2019 ontvangen.

A.
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Toezichthouder
Aanhef
Voorietters

De heer
H.G.

Mevrouw
B.E.

Mevrouw

Mevrouw

D.A.

H.C.J.

van

van der

Postma

Hoogdalem

Hulst

Koppenhol

Lid
01-01
31-12

Lid
01-01
31-12

Lid
01-03
31-12

Lid
01-01
01-08

Bezoldiging O O
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Individueel toepasselijk

o

o

Tussenvoegsel
Achternaam

Functievervulling in verslagjaar (2019)
Functiecategorie

Aanvang functie
Afloop functie

Bezoldiging in verslagjaar (2019)

bezoldigingsmaximum Error complexiteit. Error complexiteit.

Error complexiteit. Error complexiteit.

Afwijkend maximum vanwege
toegekende uitzondering
Reden waarom de overschrijding al

dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens in vorig verslagjaar (2018)
Lid

Functiecategorie
Aanvang functie

Lid
13-03

01-12

Afloop functie
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

31-12

31-12

Lid
01-01
31-12

10.713

1.088

12.900

Toelichting

Bovenstaande toezichthoudende topfunctionarissen hebben geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 2019 ontvangen.

ter idtfntiJEicatie
Verste: definitief

69

VAN REE ACCCfUNTANTS

Jaarrekening 2019
75753 / Stichting Proceon, te Hilversum

Toezichthouder
Aanhef
Voorietters
Tussenvoegsel
Achternaam

De heer

H.H.J.
Jaarsma

Functievervulling in verslagjaar (2019)
Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie

Lid
01-01
01-08

Bezoldiging in verslagjaar (2019)
Bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

o

Error complexiteit.

Afwijkend maximum vanwege
toegekende uitzondering
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

N.v.t.

Gegevens in vorig verslagjaar (2018)
Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

Lid
01-03
31-12

10.900

Toelichting

Bovenstaande toezichthoudende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 2019 ontvangen.

Niet-topfunctionarissen boven de norm

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het individueel toepasselijk
drempelbedrag hebben ontvangen.

ter Identificatie
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WNT-VERANTWOORDING 2019
Niet-topfunctionarissen boven de norm

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het individueel toepasselijk
drempelbedrag hebben ontvangen.

/^\
<
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Rechten

Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

Verplichtingen
De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.
Vlg
Nr. Omschrijving

Loop- Bedrag per Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag
Periode van t/m

tijd maand verslagjaar < 1 Jaar 1-5 jaar > 5 jaar totaal
Mndn

€«€€€«

I Bijleuen 1-2-2018 31.1-2028 120 3.258 39.049 39.049 156.196 120.546 315.791

Voreie; defintief
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam: Stichting Proceon
Rechtsvorm: Stichting
Zetel: Hilversum
KvK nummer: 40516595
Adres: Julianalaan 15, 1213AP Hilversum
Telefoon: 035-6852320

E-mailadres: secretariaat@proceon.nl
Contactpersoon: M.J. Doddema - Kodde
Telefoon: 035-6852320

E-mailadres: secretariaat@proceon.nl
Bestuursnummer: 75753
BRIN-nummers:

Versie: definitief

05PO
06MB
08NL
08PE
08SQ
09CO
09QV
15VA
15ZH
15NU
15NU
16CP
16CP
08KP
06NN
06NN
06NN
09MY

de Bosberg
het Noorderlicht

de Wegwijzer
de Regenboog
Rehobothschool Loosdrecht
Rehobothschool Naarden
Mr.J.Terpstraschool
L.W.J. van Hasseltschool
Nassauschool

Avonturijn
Da Costa
Wilhelminaschool
Bavinck
Warinschool
Julianaschool loc Kalfflaan
Julianaschool loc Kwartellaan
Julianaschool loc Brandsma

Zonnewijzer

er
ter identificatie
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT
Bestuurder(s)
Naam

Plaats

Datum Ondertekend Reden niet ondertekend

Mw. M.J. Doddema - Kodde

Toezichthouder(s)
Naam

Plaats

Datum Ondertekend Reden niet ondertekend

Dhr. W. Essenberg

y^
Versie: definitief
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OVERIGE GEGEVENS

/^
Versie: definitief
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STATUTAIRE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Er is statutair niets geregeld inzake de bepaling van het resultaat.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Pagina voor de controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)

Versie: definitief
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Pagina voor de controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)

Verste: definitief
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Pagina voor de controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)

Versie: definitief
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Pagina voor de controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)

/-^
Versie: definitief

ifil
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Pagina voor de controleverklaring
(beslaat vijf pagina's)

Vereie: definitief
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BIJLAGEN

4
Versie: definitief
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OCW-BULAGE
1.2.2.2 Ministerie van OCW

Toegerekend Ontvangen Te vorderen
Bekostigings Bedrag t/m jaar üm jaar
Overlopende post lumpsum

jaar beschikking 2019 2019 31-12-2019
€

Personeel
Prestatiebox

Totaal OCW

2019/2020
2019/2020

€
11.375.044

€

€
3.930.078
282.042

809.524

621.238

4.739.602
258.849

11.996.282

4.998.451

4.212.120

786.331

-23.193

4Versie: definitief

'ntjfic
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SPECIFICATIE BALANS- EN EXPLOITATIEKOSTEN

1.3 Financiële vaste activa

Aankopen
nominaal

Beurswaarde 31/12
(= balanswaarde) (=balanswaarde)

Koerswinst/veriie Beurswaarde 1/1

s/verkoop

Omschrijving
FLRO 1KB FD 04-09/49

140.000

o

56.000

56.000

LEHMAN STEEPENER 05/12
herwaardering (geamortiseerde kostprijs)
1 1/8% BNG 14-24

130.000

-2.165
-6.638

10.075

214.702

46

3% EEC 11-26

256.422

252.652

2,375% Rabobank 13-23

170.927
912.051

-8.878
-5.160
-22.795

7.910
-4.830
213.335
243.774
164.156
680.345

2019
75.117
118
59.579
15.373
4
6.656
156.847

begroot 2019

2019

begroot 2019

3.2.2 Overige gemeentelijke bijdragen en
Verg salariskosten gemeente personeel
Vrijval subsidie egalisatie gemeente
Vergoeding gymzaal
Overschrijdingsvergoeding
Overige vergoedingen
Subsidie Gemeente

3.5.10 Overige
Vergoeding loonkosten SWV e.d.
Subsidies overige
Donaties en giften
Overige personeelsgeb.opbrengsten
Vrijval subsidie egalisatie overige
Vrijval subsides nog te besteden ouder dan 3 jaar
Vriijval balanspost waarborgsommen Snappet
Overige vergoedingen

13.315
22.593
1.021
37.076
253

164.861
239.119

4.1.2.3 Overig (personeelslasten)
Kosten BGZ en Arbo zorg
(Na)scholing
Overige kosten PAB
Begeleiding personeel
Schoolbegeleiding

Overige personeels gerelateerde kosten

2019
118.728

1.808
213.289
169.316
703.140

63.400
468
52.000
15.800

131.668

20.000
1.580

96.500
118.080

2018
106.374
118
58.698
15.373
90
9
180.662
2018

18.096
5.860
76
39.241
416
98.698
43.500
27.494
233.381

begroot 2019

2018

110.000

103.761
332.575
536.284
174
840
7.340
980.974

344.603

273.500

494.549

239.695

1.540
24.096
983.516

12.500
635.695

r\
Versie: definitief
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4.4.1.1 Administratie en beheer
Uitbesteding administratie

Kosten salarispakket
Accountantskosten

Bestuurs- en managementondersteuning
Juridische ondersteuning
Onderhoudsbeheer
Secretariaat en administratie
Scholing algemeeen

Overige ABB kosten

4.4.5.13 Overige
Kantinekosten

Kosten overblijven
Leerlingbegeleiding
Schoolgids
Donaties en giften
Overige algemene kosten

2019
162.796
33.807
20.428
53.543
29.159
17.500
48
128
52.483
369.892

begroot 2019

2019

begroot 2019
26.250
10.000
52.146

40.883
23.198
40.848
411
302
52.700

152.500
38.000

17.500
60.000
17.500
2.000

287.500

100
27.060

Boekveeriies vaste activa
Kosten waardecorrectie debiteuren

Dotatie voorziening dub. Debiteuren
Kosten public relations

Versie: definitief

63.580
221.922

39.550
155.106

2018
153.859
33.154
20.667
77.655
10.105
17.500
1.777
14.507
329.224

2018
33.374
8.669
20.302
1.029
20033.712
16.878
15.953
6.188
31.294
167.199
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