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Geachte Leden van de Raad,
Bijgaand ontvangt u de concept begroting 2017 van PlatOO.
Conform artikel 14.2 van de statuten van PlatOO, bieden wij u deze begroting aan ter
overleg.
U heeft gelegenheid tot reageren binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken.
Mochten wij geen reactie van u hebben ontvangen, dan stellen wij de begroting 2016 definitief
vast.
Ter toelichting op de concept begroting 2017:
Het beleid om middels gespecificeerde kwaliteits- en innovatieprojecten de algemene reserve
in de komende jaren te laten dalen wordt voortgezet.
Indien u vragen heeft over bijgaand document dan kunt u voor een nadere toelichting contact
opnemen met het College van Bestuur.

Met vriendelijke groet.

Mw. A.M.B. Martens
College van Bestuur

Bijlage:Begroting 2017 PlatOO

Kopie: ambtenaar onderwijszaken
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Samenvatting begroting 2017

Begroting
2016
inclusief
Krommen Hoek

Prognose
2016
extrapolatie
november

Begroting
2017

Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
Totaal baten

15.075.000
82.000
338.000

15.265.000
82.000
337.000

15.447.000
61.000
338.000

15.495.000

15.684.000

15.846.000

12.739.000
497.000
1.180.000
1.664.000

12.839.000
497.000
1.272.000
1.384.000

13.317.000
542.000
1.146.000
1.372.000

16.080.000

15.992.000

16.377.000

-585.000

-308.000

-531.000

92.000
41.000

91.000
40.000

61.000
22.000

51.000

39.000

-257.000

-492.000

O
11.000
246.000

O
O
492.000

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige Instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten

51.000

Resultaat

-534.000

Bestemming van resultaat :
Uit bestemmingsreserve Kwaliteit december 2013
Uit bestemmingsreserve privaat De Ruimte
Uit algemene reserve

118.000
416.000
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Algemeen
Het algemene uitgangspunt voor het financieel beleid van PlatOO is het scheppen van voorwaarden voor
een optimaal onderwijsproces.
De algemene doelstelling is het instandhouden van een gezonde financiële positie waarmee de
continuïteit van de scholen kan worden gewaarborgd.
PlatOO stuurt op alle belangrijke beleidsterreinen op basis van kengetallen, die met streefwaarden of
met doelstellingen zijn vermeld in het strategisch beleidsplan, in het meerjarenformatiebeleld en in het
financieel beleid.
Dit wordt vertaald in een verantwoorde inzet van de beschikbare middelen en een verantwoorde
hoogte van de algemene reserve.
De streefwaarden zijn in 2011 vastgesteld op basis van een uitgebreide risico- en
vermogensanalyse die PlatOO heeft laten uitvoeren.
In 2014 heeft PlatOO wederom een risicoanalyse laten uitvoeren en zijn de streefwaarden gehandhaafd.
Sinds 2012 werkt PlatOO geleidelijk toe naar deze streefwaarden door reserves af te bouwen.
In 2017 wordt wederom een risicoanalyse uitgevoerd op basis waarvan wordt bekeken of de
streefwaarden moeten worden bijgesteld, of dat de meerjarenbegroting in overeenstemming wordt
gebracht met de huidige streefwaarden.
Bijstelling van de streefwaarden vindt plaats als de risico's voor PlatOO groter of kleiner worden.

Kengetallen vermogensbeheer (2015 exclusief Krommen Hoek)
1. Kapltalisa tie factor
De kapitalisatiefactor geeft aan of het beschikbare kapitaal ook voldoende wordt ingezet voor de
vervulling van de taken van PlatOO. Commissie Don heeft in 2009 een maximale kapitalisatiefactor
van 35% vastgesteld.
waarde ultimo 2015
46%

streefwaarde
38%

De onderwijsinspectie heeft voor de kapitalisatiefactor drie afgeleide functies gedefinieerd:
Transactiefunctie
^QO/^
Benodigde middelen voor korte termijn schulden (minimaal 8,8% van de totale baten)
Financieringsfunctie
150/^
Benodigde middelen voor investeringen (55% van de nieuwwaarde van de inventaris)
Bufferfunctie
20%
Benodigde bufer voor onvoorziene en niet beheersbare incidenten (minimaal 5% van de totale baten)
Dit is het restant van de kapitalisatiefactor.
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2.

Solvabiliteit

Dit balanskengetal geeft de verhouding weer tussen eigen en vreemd vermogen en geeft aan in hoeverre
PlatOO in staat is om binnen een redelijke termijn alle schulden terug te betalen.
waarde ultimo 2015
79%

streefwaarde
20%

3. Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan of PlatOO in staat is om niet-voorziene maar wel tot de reguliere
bedrijfsvoering behorende risico's op te vangen. Te denken valt aan arbeidsconflicten of een onverwacht
hoog ziekteverzuim.
waarde ultimo 2015
13%

streefwaarde
7%

Kengetallen budgetbeheer (2015 exclusief Krommen Hoek)
4.

Liquiditeit

Dit kengetal geeft aan in hoeverre PlatOO in staat is om op korte termijn alle kortlopende schulden terug
te betalen zonder inventaris of beleggingen te moeten verkopen.
waarde ultimo 2015

streefwaarde

1,5

1,0 tot 1,5
5.
Rentabiliteit
Het exploitatiekengetal rentabiliteit geeft aan in hoeverre de Inkomsten en de uitgaven in evenwicht zijn,
oftewel hoeveel geld er overblijft of tekort is in enig jaar.
waarde ultimo 2015
-0,02%

streefwaarde
0%

Afbouw van overtollige reserves
PlatOO wil actief toewerken naar de eigen streefwaarde voor de kapitalisatiefactor, door de middelen
maximaal in te zetten voor het onderwijs.
Middels gespecificeerde kwaliteits- en innovatieprojecten is het voornemen om de algemene
reserve in de komende jaren te laten dalen tot de maximale waarde van de kapitalisatiefactor volgens de
commissie Don.
Met de onderhavige meerjarenbegroting zou de kapitalisatiefactor eind 2019 3 4 % bedragen, met een
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bufferliquiditeit van 8%.
In de uitgevoerde risico-analyse van 2014 is aangegeven dat PlatOO voldoende heeft aan een
bufferliquiditeit van 5 % . PlatOO heeft de gewenste kapitalisatiefactor in 2011 vastgesteld
op 3 8 % .

Instabiele inkomsten
Bekostiging

ministerie

van OCW

Na een aantal jaren van instabiele inkomsten op het gebied van de bekostiging van OCW, zijn deze eind
2016 wat voorspelbaarder.
Er zit nog een onzekere factor in de berekening van de gemiddelde gewogen leeftijd van het onderwijspersoneel in verband met de wet werk en zekerheid en min-max contracten.
In de loop van 2017 wordt hierover meer duidelijkheid verwacht.
Passend

onderwijs

In augustus 2014 is Passend onderwijs gestart met nieuwe samenwerkingsverbanden, tijdelijke afspraken
met cluster II instellingen en een nieuwe bekostigingssystematiek.
De toekomstige inkomsten worden gebaseerd oo de meerjarenbegroting van de twee
samenwerkingsverbanden. Hierin zit een onzekere component voor de inkomsten voor de leerlingen die
extra zorg en ondersteuning behoeven (TLV verwijzingen genaamd), omdat deze afhangen van het totaal
aantal leerlingen met TLV verwijzing binnen het samenwerkingsverband en de aantallen per bestuur.
Inkomsten

uit

vermogen

Nu de financiële markten wat aantrekken, staat de waarde van staatsobligaties onder druk.
Volgens de regeling Beleggen en Belenen van het ministerie van OCW mag het primair onderwijs
alleen beleggen in staatsobligaties en beleggingsproducten met hoofdsomgarantie.
De regeling is medio 2016 iets versoepeld.
De opbrengsten uit de beleggingsportefeuille zijn minimaal meegenomen in de meerjarenbegroting.
O m de afbouw van de reserve te kunnen bekostigen is rekening gehouden met een afname van de
omvang van de portefeuille.

Toelichting op het meerjarenperspectief 2017-2019
De leerlingprognose van PlatOO vormt het uitgangspunt voor de meerjarenbegroting.
Op 1 oktober 2016 heeft PlatOO 3024 leerlingen.
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een gelijkblijvend leerlingenaantal in het
komende jaar en met een stijging van 1% per jaar in de daaropvolgende twee jaren.
De meerjaren formatiebegroting is aan deze leerlingprognose aangepast.
De Rijksbijdragen zijn hoger dan in 2016 als gevolg van tussentijdse groei in de periode januari-jull
2017 en voor schooljaar 2017-2018 door een groei van 21 leerlingen op 1 oktober 2016.
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De inkomsten van het samenwerkingsverband zijn volgens de meest recente meerjarenbegroting
van de twee samenwerkingsverbanden in 2016-2017 hoger dan in de jaren erna.
De Overige overheidsbijdragen betreft gemeentelijke subsidies en zijn voorzichtig meegenomen in
de meerjarenbegroting.
De Overige baten dalen in de komende jaren als gevolg van afnemende Inkomsten uit de tripartiete
overeenkomst met samenwerkingsverband Helmond-Peel.
In de Personele lasten zijn de ambities verwerkt van de extra kwaliteits- en innovatieprojecten
op het gebied van PlatOO-lab, de Kracht van de leerkracht. Inclusief Onderwijs, Passend onderwijs
en ICT-ondersteuning in 2017, 2018 en 2019.
Verder zijn de lasten hier hoger door het in huis halen van de financiële en personele administratie
met Ingang van 1 januari 2017 en is in 2017 de tussentijdse groei en de groei van de reguliere
leerlingtelling ingevuld met extra leerkrachten.
In 2016-2017 is een mobiliteitsvoucher uitgegeven waarmee medewerkers bij elkaar in de keuken
kunnen kijken en in 2017-2018 is een stelpost opgenomen voor het risico van lagere bekostiging
door de inzet van min-max contracten die de gemiddelde leeftijd op 1 oktober verlagen.
De Afschrijvingen zijn wat hoger dan in 2016 als gevolg van de nieuwe inrichting bij drie
verbouwingen van scholen die in 2017 staan gepland voor de Kleine Kapitein, de Hasselbraam en
de Rietpluim.
De Huisvestingslasten zijn naar verwachting wat lager dan in 2016 nu PlatOO een pand minder
heeft.
In de Overige instellingslasten zijn de ambities van de onlangs opgestelde ICT-visie verwerkt in
2017 en in 2018.
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Majeure beleidsthema's in 2017
In dialoog. Strategisch beleid PlatOO 2016-2020
In de zomer van 2016 heeft de RvT het nieuwe strategisch beleidsplan "In dialoog" vastgesteld
De belangrijkste beleidsonderwerpen uit deze nota zijn gegroepeerd rondom de thema's:
•
De leraar als professional
•
Maatwerkonderwijs (& onderwijs en ICT)
•
Organisatieontwikkeling

De ieraar. Ruimte en waardering voor de professional
In het strategisch beleidsplan wordt gesteld: Wie de leraar in zijn kracht zet, werkt aan
versteviging van de basis van goed onderwijs. Als belangrijkste investering geldt dan het schenken
van vertrouwen en waardering. Onderwijzen is een vak waar het aankomt op de persoonlijke
relatie tussen leraar en leerling en leraar en ouders. Leraren moeten het vertrouwen ervaren dat zij
hierin hun eigen weg mogen vinden. Dat zij op hun eigen moreel kompas kunnen koersen.
Hiervoor is het noodzakelijk dat leraren professionele ruimte ervaren. Ruimte voor de professional
bereik je door ontwikkeling van een expliciete verbetercultuur op scholen: Schoolteams van leraren
die van en met elkaar leren en dagelijks gezamenlijk het onderwijs op de school beter maken.
PlatOO zet in 2017 en verder in op een hierop afgestemd integraal HRM-beleid
Human resource beleid
Er wordt in 2017 gewerkt aan een bovenschools loopbaanbeleid voor leraren met als speerpunten- Reflectie op het vak;
- Verbetering van onderzoeksvaardigheden;
- Vergroting aantal academisch geschoolde leraren
Voorts zullen in 2017 bestaande en nieuwe HRM-tools worden ingericht op stimulering en
ondersteuning van een expliciete verbetercultuur op de scholen:
- Mobiliteitsbevordering
- Intern expertisecentrum
- Meettocreate
Tenslotte zal in het nieuwe begrotingsjaar werk worden gemaakt van optimalisatie van het
draagvlak voor het lerarenregister en wordt een start gemaakt met een gedegen en meervoudig
opleidmgsarrangement voor de (startende) leraar waarin plaats is voor scholing, intervisie,
collegiale consultatie, begeleiding en presentatie.

Goed onderwijs. Persoonlijke aandacht voor het kind en in dialoog met de wereld
In het strategisch beleidsplan wordt gesteld dat goed onderwijs gelijk staat aan passend onderwijs
en dat impliceert maatwerk.
Maatwerk
In 2017 wordt maatwerkonderwijs op met name schoolniveau verder ontwikkeld.
Bovenschools zal PlatOO zich dit begrotingsjaar richten op verbreding van de maatschappelijke
opdracht van onze basisscholen (en dan met name op visieontwikkeling ten aanzien van
voorschoolse educatie).
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vervolg Daarnaast zal in 2017 de verdere uitwerking van het beleid met betrekking tot hoogbegaafdheid
worden opgepakt. Tevens richten we ons op de mogelijkheden van inclusief onderwijs (in een
project dat zich met name beperkt tot integratie van Down-kinderen in de reguliere setting).
Onderwijs

en ICT

PlatOO wil beredeneerd investeren in de ontwikkeling van ICT en onderwijs op haar scholen. De
kernvraag daarbij is: Hoe versterkt, verbetert en vernieuwt ICT het onderwijs op onze scholen?
Waarbij ICT primair is gericht op verbinding tussen leerling, leerstof en leraar.
In nauwe samenspraak met de 15 individuele scholen zal door het bovenschools ICT-team vorm en
inhoud worden geven aan de in het l e n l - p l a n gestelde doelen. En wel op zodanige wijze dat er
maatwerk per school kan worden gerealiseerd.

Verantwoord sturen. Heldere lijnen, stevige afspraken.
In een professionele organisatie die kwaliteit wil leveren draait het om goede leiders en
taakverantwoordelijke medewerkers. Daarbij is een werkbare verantwoordingsstructuur met
heldere lijnen en duidelijke afspraken onontbeerlijk.
Organisatieontwikkeling
Binnen PlatOO wordt in 2017 gewerkt aan verdere stroomlijning van bedrijfsvoerings- en
verantwoordingsprocessen. Concreet gaat het hier om het implementeren van insourcing van
administraties en het daaruit volgende op sterkte brengen van het stafbureau. Daarnaast staat
centraal de verdere rationalisering van de relatie tussen bestuur en management (aanpassing
managementstatuut en introductie van managementcontracten) en de bovenschoolse organisatie
van Passend Onderwijs.
Educatief
partnerschap
In 2017 zal een bovenschools toetsingskader met betrekking tot educatief partnerschap worden
ontwikkeld.
De betekenis van educatief partnerschap zal in de basis gelijkluidend moeten zijn op alle
PlatOOscholen. Dan gaat het over onder andere de rol- en taakverdeling in de driehoek ouder-kindschool en over de wijze van communiceren en rapporteren over kinderen.
Onderwijsinnovatie:
Meettocreate en PlatOO-lab
Op diverse fronten blijft de PlatOO-organisatie ook in 2017 actief op het terrein van
onderwijsinnovatie en organisatieontwikkeling. We hebben bijvoorbeeld, in samenwerking met De
Kempel (Pabo) en het adviesbureau Onderwijs Maak Je Samen, het Initiatief genomen om
" M e e t t o c r e a t e " op te richten. In opzet is MeettoCreate een ontmoetingsplek voor
onderwijsmensen, een plek waar (aankomende) leerkrachten samen en zonder grenzen bezig
mogen gaan met het vraagstuk van "de toegevoegde waarde van onderwijs".
Daarnaast zijn we in 2015 het meerjarig project "PlatOO-lab" gestart. Binnen PlatOO-lab kunnen
scholen innovatieve ideeën lanceren en deze met daarvoor toegekend budget in een
proeftuinopstelling verder ontwikkelen. De bedoeling is dat er innovatieve, overdraagbare tussenen eindproducten worden geleverd en dat kennisdeling voorop staat. Belangrijk "bijproduct" van
PlatOO-lab Is de ontwikkeling van ondernemersvaardigheden bij medewerkers op de scholen.
Inmiddels is in een viertal tranches gestart met ondernemende projecten die zich met name richten
op versterking van leerkrachtvaardigheden en ontwikkeling van sleutelcompetenties. Zie ook
www.platoolab.nl
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Meerjarenperspectief 2017-2019

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten
Totaal baten

15.447.000
61.000
338.000

15.285.000
50.000
282.000

15.440.000
60.000
224.000

15.846.000

15.627.000

15.724.000

13.317.000
542.000
1.146.000
1.372.000

13.110.000
558.000
1.130.000
1.288.000

13.169.000
540.000
1.129.000
1.215.000

16.377.000

16.086.000

16.053.000

-531.000

-459.000

-329.000

61.000
22.000

51.000
22.000

41.000
22.000

39.000

29.000

19.000

-492.000

-430.000

-310.000

492.000

430.000

310.000

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige Instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat

Bestemming van resultaat:
Uit algemene reserve
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Reservepositie

1 Januari 2016
1 Januari 2017
1 Januari 2018
Incl Krommen Hoek prognose
prognose
^
incl Krommen Hoek

1 Januari 2019
prognose

1 Januari 2020
prognose

€ 5.644.796
€ 15.678.000
36%

€ 5.378.330
€ 15.765.000
34%

Kapitaiisatiefactor

Totale vermogen -/- boekwaarde van gebouwen € 7.115.000
Totale baten
C 15.510.000
Kapitaiisatiefactor
4g%

€ 6.506.000
€ 15.775.000
41%

€ 6.054.247
€ 15.907.000
38%

De kapitalisatiefactor geeft aan of het beschikbare kapitaal ook voldoende wordt ingezet voor de vervulling
van de taken van PlatOO.
Het ministerie van OCW en de onderwijsinspectie hanteren voor de maximale kapitalisatiefactor een
signaleringsgrens van 35% voor schoolbesturen met de schaalgrootte van PlatOO.
Bij deze signaleringsgrens Is de kapitaiisatiefactor van PlatOO op dit moment aan de hoge kant.
In ons financiële beleid is een kapitalisatiefactor opgenomen van 38%.
De kapitalisatiefactor kan verder worden onderverdeeld In de volgende 3 financiële functies :
Transactiefunctie
Financieringsfunctie
Bufferfunctie

9%
17%
20%

9%
17%
15%

9%
18%
11%

9%
19%
8%

9%
17%
8%

In de uitgevoerde risico-analyse in 2014 is aangegeven dat PlatOO een volwassen en professionele
organisatie is die niet aan substantiële risico's blootstaat en daarom voldoende heeft aan een bufferiiquiditeit
van 5%.
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