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Voorwoord

Stichting Ktasse is in 2016 in een volgende versnetling gekomen wat betreft de ontwikketing van de

organisatie en de verbetering en vernieuwing van het onderwìjs. Leren van en met elkaar heeft steeds

meer vorm gekregen, waarbij leerkrachten regelmatig bij etkaar in de groep kijken. De inzet van experts

die collega's ondersteunen, zoals de Snappet-coaches, ìs daarbij zeer effectief gebleken.

Het innovatieproject van 5tìchting Klasse (versnetlingsvraag) over het gebruìk maken van data in het

onderwijs is positief afgerond en bekroond met door Kennisnet en de PO-Raad ondersteunde pubticaties.

0ok is Klasse verzocht een presentatie te verzorgen op de Nationale Onderwijsdagen.

Het project om aandacht voor wetenschap en techniek binnen onze schoten te bevorderen is afgerond met

de opleìding van diverse leerkrachten ìn het gebruik van Bomberbot, een game waarbij leerlingen vanaf

groep 6 spelenderwils de logica achier programmeren [eren.ln 2017 zaI het thema wetenschap en

techniek verder verbreed worden richting onderzoekend en ontdekkend leren.

Er is een bruisende community van startende leerkrachten gevormd die regelmatig samenkomt,

ondersteund door een inhoudelijk programma van Stichting Ktasse. Door in 201-6 de contacten met de

PABO's in onze omgeving een nieuwe imputs te geven en duidelijk te maken wat de schoten van Stichting

Klasse te bieden hebben, hopen we aantrekketijk te blìjven voor stagiaires en daarmee voor potentieel

nieuwe medewerkers.

Verder zijn er belangrijke stappen gezet om met hulp van de door ons zelf ontwikketde scholenmonitor en

de gesprekken hierover met de schootdirecteuren het bestuursgerichte toezìcht van de onderwìjsinspectie

in2017 waarte kunnen maken. Het aanta[leerlingen is iets gestegen ten opzichte van 2015. alverschitt
dat aanzientijk per schoot.

In de nieuwe wijk Westergouwe in Gouda is Stichting Klasse in samenwerking met De Groeiling, de Vier

Windstreken en Kinderopvangorganisatie Quadrant gestart met een vernieuwende samenwerkingsschool

die gezìen de voorlopìg beperkte omvang administratief gekoppeld is aan drie bestaande scholen van de

betrokken partners.

Er is eindelijk een akkoord van de gemeente Gouda gekomen om door een combinatie van verbouwing en

nieuwbouw een broodnodig nìeuw onderkomen voor SO/VSO De Ark te verkrijgen, waar tevens een

kinderdagcentrum van de Gemiva SVG-Groep zalworden gehuisvest. Dit project zalin2Ol7 verdervorm
gaan krijgen.

Veel om als Co[[ege van Bestuur trots op te zìjn, maar tevens meer dan genoeg inspiratie voor onze

ambities in2017 en om met elkaar door te gaan op de ingeslagen weg. Dank aan a[[e co[[ega's voor een

prachtig en succesvoI jaar.

9 mei 201-7,

Ger Schenk en Frank Tigges
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1-. Inleiding

In het jaarverslag 2016 legt Stichting Klasse verantwoording af aan belanghebbenden en informeert zij
belangstel[enden over de wijze waarop inhoud is gegeven aan het openbaar primair en speciaalonderwijs
in de gemeenten Bodegraven-Reeuwìjk, Gouda. Waddinxveen en Woerden in het jaar 2016. De

jaarrekening geeft inzicht in het financieel functioneren en de vermogenspositie van Stichting Klasse.

Het jaarverslag inclusief de jaarrekenìng 2016 wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht en

vervotgens vastgestetd door het College van Bestuur van Stichting Klasse. De jaarrekening is gecontroleerd

door Hortings Accountants en Betastingadviseurs BV.

Het jaar 201-6 in financieelopzicht gunstig verlopen, met meer mee- dan tegenvallers.

Ten opzichte van een begroot resultaat van min K€ 280 is een ptus van K€ 56 gerealiseerd.

De extra baten hebben we zoveel mogetijk geinvesteerd ìn onderwÍjsinnovatìe, kwaliteit en opleiding van

medewerkers, en in het verbeteren van het aanbod van Passend 0nderwijs. Daarnaast is er geinvesteerd in

een nieuwe schoo[[ocatie en twee nieuwe eerste opvangklassen ten behoeve van asielzoekerskinderen.

0ok de financië[e kengeta[[en geven aan dat St¡chting Klasse een financjeel gezonde organisatie is.

Het treasurystatuut is aangepast aan de gewijzigde wetgeving. In dat kader verktaart de Stichting dat er

geen sprake is van beleggingen of ander risicodragend kapitaaI en dat zij geen gebruik heeft gemaakt van

leningen ol kredieten.

In dit eerste hoofdstuk tigt de nadruk op de formele organisatie van Stichting Ktasse. In paragraaf 1.7. doet

de Raad van Toezicht van Stichting Klasse verslag van haar werkzaamheden in 2016. Hoofdstuk 2 schetst

de hoofdtijnen van het gevoerde beleid binnen de stichtìng, het sociaaljaarverslag is opgenomen in

paragraaf 2.4.In hoofdstuk 3 wordt vooruit gekeken naar 2OL7.

1.1. Zaketijke gegevens

Naam

Adres

Telefoon

E-mailadres

Inte rn etsite

Stichtlng Klasse

Karnemelksloot 1l"0, 2806 BJ Gouda

01.82-622711.

i nfo@stichti ngklasse. n I

www.sti chti ngklasse. n I

Co[lege van Bestuur de heer drs. G.L. Schenk, voorzitter en de heer drs. F. Tigges. [id

De formele vestigingsplaats van Stichting Klasse is de Karnemelksloot 11"0 in Gouda.
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1.2. Juridische structuur

De rechtspersoontijkheid van het bevoegd gezag is een stichting. Stichting Klasse is op 1 augustus 2005

opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 24378401

Het bevoegd gezag is bij de overheid bekend onder bestuursnummer 41527.

L.3. De scholen van Ktasse

Het werkgebied van Stlchting Ktasse omvat de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,Waddinxveen en

Woerden.

Stìchting Klasse biedt in 2016 de volgende soorten onderwijs aan,

- veertien scholen voor openbaar basisonderwijs, waaronder een Jenap[an-, een Daltonschool en een

schooI met een aparte tak voor hoogbegaafden

- een school voor speciaal openbaar basìsonderwijs

- een schooI met een afdeting voor onderwijs aan zeer moeitijk [erende kinderen in de teeftijd van 4 tot

12 jaar en een afdeting voor voortgezet speciaaI onderwijs voor kinderen in de teeftijd vanL2 tot 20

jaar.

Çrhnnl RRT mmer lìamaanlat\l -',

't Vogelnest

De Achtsprong en Rembrandt van Rijn

Weretdwijs en Weth. H. Luidensschool

De Kas, Het Schateì[and en Jenaplanschool Het Vlot

Het Avontuur (SB0)

De Horizon

De Venen

Theo Thijssen

De Ark (50/V50)

Dick Bruna
't Palet

Andersenschool

lOCR

110c

15AN

15X0

16GW

18IX

1BJ F

1804

19x7

21QK

22KD

24ZC

Bodegraven

Woerden

Gouda

Gouda

Gouda

Woerden

Reeuwijk

Waddinxveen

Gouda

Waddinxveen

Gouda

Woerden

@Horlinqs Nexia
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L.4. De organisatiestructuur

In onderstaand organogram is de verdeling van taken en verantwoordelìjkheden binnen Stichting Klasse in

2016 weergegeven. In het managementstatuut zijn de op getdende bevoegdheden en

vera ntwoordelijkheden van bestuur en schooldirecteuren vastgelegd.

Bestuurskantoor

Gemeenteraden in
het werkgebied van

Stichting Klasse

Raad van Toezicht

GMR College van Bestuur

TOP

MR School-
directie

School-
directie

School-
directie

School-
directie

Team Team Team Team

De gemeenteraden van de gemeenten in het werkgebied van Stichting Klasse zijn sinds 1" januari 201-6

belast met het externe toezicht op het openbaar karakter van het onderwijs op de scholen van Stìchting

Klasse (waar de Inspectie van het 0nderwijs het externe toezicht op de onderwijskwaliteit uitoefent).

Voorheen werd dit toezicht uitgeoefend door het Gemeenschappetijk Toezìchthoudend 0rgaan (verder te

noemen GTO) bestaande uit de portefeuillehouders onderwijs van die gemeenten.

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid en het beheer van het Cotlege van Bestuur. De Raad volgt de

resuttaten en kijkt naar eventuele risico;s. 0ok controleert de Raad of de wetten en regels nageleefd

worden. Zìj let op de integriteit van de bestuurders en de identiteit van de scholen. De Raad advjseert het

College van Bestuur en is haar werkgever. Tevens wijst de Raad van Toezicht een accountant aan die

belast is met de controte van de jaarrekenìng.

Het Co[[ege van Bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht, waarbij ztj zich
: richt op het doeI en het belang van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen. Het
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Cottege van Bestuur vertegenwoordigt de stichting ìn en buiten rechte. Een overzicht van nevenactiviteiten

van de leden van het Cottege van Bestuur is bijgevoegd (bijtage I)

De Gemeenschappetiike Medezeggenschapsraad (GMR) en de Medezeggenschapsraad (MR) zijn de

medezeggenschapsorganen van de stìchting respectievelijk de scholen. In de reglementen van GMR en MR

is beschreven op welke punten zij instemmings-, advies- en/of informatierecht hebben.

De schooldirecteuren zijn verantwoordetijk voor de resultaten van hun scholen en hebben de leiding over

het eigen team. De schooldirecteuren teggen verantwoordingaf aan het College van Bestuur. Het

schoolteam is verantwoordetijk voor de resultaten van het onderwijs en de zorg aan leerlingen op de

sch oo l.

Het directeurenberaad is het overlegorgaan van de schootdìrecteuren en het College van Bestuur. Het

directeurenberaad heeft een adviserende roI over het vast te stellen beleid.

Het Team 0ndersteuning Passend Onderwijs, afgekort T0P, adviseert, ondersteunt en begeleidt scholen bij

het vertaten van passend onderwijs naar de praktijk. T0P heeft een voorlopige plaats gekregen in de

organisatiestructuur van Klasse, omdat het een experiment betreft.

Het bestuurskantoor verzorgt de ondersteuning van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de

sch o [en.

1.5. Overteg met gemeenteraden. voorheen GT0

Op 1januari2015 is de Wet Gemeenschappetijke Regelingen aangepast. Het is niet meer toegestaan dat

leden van het Cottege zitting nemen ìn het bestuurvan een openbaar tichaam, dat uiisluìtend is ìngesteld

door gemeenteraden. Dat betekent dat de gemeenteraad een gemeenteraadstid moet aanwiizen om

namens haar zitting te nemen in het GT0.

Deze gelegenheid heeft het GTO aangegrepen om de regelìng te evatueren en te beoordelen op nut en

noodzaak, daar een conclusje uit te trekken en dje aan de colleges van de deetnemende gemeenten voor te

leggen. De colteges van de gemeenten in het werkgebied van Stichting Ktasse hebben alte geconcludeerd

dat het GTO niet meer nodig is en dat gewerkt kan worden aan deregulering door het GTO -een verbonden

partij- op te heffen. Dit is geêffectueerd op L januari 2016.

Het toezicht op de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs en op voldoende openbaar onderwijs_

tigt sindsdien bìj de gemeenteraden van Bodegraven-Reeuwijk. Gouda, Waddìnxveen en Woerden.

$Horllngs Nexia
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L.6. 0verleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt de Medezeggenschapsraden (MR)

van Stichting Klasse. Eind 2015 is de samenstelling van de GMR veranderd. Per januari 2016 is een nieuw
dagelijks bestuur van start gegaan en telt de GMR in totaa[6 ouderleden en 4 personeelsteden- In de loop

van 2016 is de GMR verder uìtgebreid en eind 2016 telt de GMR I ouderleden en 5 personeelsleden.

Voor 2016 heeft de GMR zich een aantaldoelen gesteld, waarbij vooralde samenwerking met het College

van Bestuur (CvB) en de MR-en van de scholen binnen Stlchting Klasse hoog op de agenda staat. De

doelste[[ingen van de GMR zijn:

1. Een volwaardige gesprekspartner zijn voor het CvB en de MR-en binnen Stichting Klasse. Dit

bewerkstelligt de GMR door het vergroten van de professionaliteit en open communicatie
(transparantie), het organisatiebelang boven het persoontijke- c.q. schoolbelang te ste[[en, de

expertise van de leden binnen de GMR effectiever in te zetten en via werkgroepen de vraagstukken

voor te bereiden.

2. Actief verbinding zoeken met het CvB en de MR-en van de verschillende schoten. waarbij de GMR

verkent en vaststelt wat ieders taak is en zoekt naar een werkbare vorm waarin zij elkaar kunnen

aanvu[[en en versterken.

3. Streven naar een evenwichtige verdelingvan personeels- en oudergeleding binnen de GMR, met

een maximum van 14 leden. Zittingvan een lid is niet schoolafhanketijk, maarwordt bepaatd door

de meerwaarde van het [idmaatschap op inhoud en behoefte aan expertise binnen de GMR.

Nieuwe leden moeten vooraf hun motivatie en expertise kenbaar maken en het lidmaatschap moel

passen binnen de voorgenomen verde[ing personeelslid-ouder.

4. Het per jaar opste[[en van een jaarplan voor de GMR aan de hand waarvan de agenda gemaakt

wordt en standaard adviesaanvragen geborgd zijn.

Bovenstaande doelen hebben er mede toe bijgedragen dat in 2016 een constructieve basis voor

samenwerking en vertrouwen js ontstaan tussen de GMR en het CvB. Het CvB weet de weg naar de GMR

goed te vinden en er is een open en gelìjkwaardige discussje. Het CvB legt vraagstukken tijdig voor ter
advìes en/of instemming. De GMR schai vraagstukken in het betang van de Stichting in en de GMR ervaart
dat het CvB haar adviezen en inzichten meeneemt in beleid en ìmplementatie. Voor 2OI7 willen wij deze

weg verstevigen en verder uitbouwen.

0m de medezeggenschap binnen 5t. Ktasse naar een hoger plan te ti[[en is er eind 20].6 een goedbezochte

gezamenlijke bijeenkomst geweest met GMR- en MR-teden. Een trainer Medezeggenschap van het A0B

heeft ons meegenomen in de rolvan de medezeggenschap binnen het onderwijs. Met elkaar is gekeken

naar de ro[[en, taken en verantwoordelìjkheden van de GMR en MR.ln 2017 wordt deze verbinding verder
vormgegeven en gaat de GMR actiever de verbinding zoeken met de OPR in het kader van Passend

0nderwijs.

In het tweede kwartaa[2016 is gestart met vijf werkgroepen, te weten: Financiën, Personee[, 0nderwijs &
Kwaliteit, Schoo[.& Samenleving en Beheer & Onderhoud. Per werkgroep zijn GMR-[eden op expertise en

affiniteit aangesloten. Voor het schooljaar 2016-2O17 is een inventarisatie gemaakt van onderwerpen die

op de GMR-agenda staan. hetzij jaartijks terugkerend of incidenteet. De votgende onderwerpen staan ats

$Hortirqs Ne¡,ia
Horlbrgr accouit."tÀ¡ þ.tti"e"Ovlgrur¡ BV.

Jozef lsraëlskade ¿e ,:\zz SB Amsterdam
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vast agendapunt op de agenda: Strategisch Beleidsplan, Bestuursformatieplan, Begroting,

Meerjarenonderhoudsptan en Passend Onderwijs. Andere onderwerpen die dit jaar op de agenda hebben

gestaan zijn onder andere het beleid startende leerkrachten, beleid verzuim & vervanginS, cao-

ontwikkelingen en de zorgptannen.

1-.7. Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Klasse bestaat uit vijf leden. De leden van de Raad worden benoemd

voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden. De Raad kiest uit zijn midden een

voorzitter en een vicevoorzitter.

De Raad van Toezicht werkt volgens de Code Goed Bestuur zoats vastgesteld door de P0-Raad en [aat zich

waar nodig adviseren door onder andere de Vereniging van Toezichthouders in 0nderwijsinstellingen.

Aanvu[[end heeft de Raad een aantaI eigen regtementen opgesteld om haar eigen functioneren en dat van

haar commissies in goede banen te leiden.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

Gedurende het kalender jaar 201,6 had de Raad van Toezicht de volgende samenste[[ing:

r De heer M.P. Angenent (voorzitter en [id beoordelingscommissie);

r Mevrouw A. Koot ([id remuneratiecommissie, onderwijscommissie en portefeuiItehouder personee[)

r Mevrouw M.E.C. Leyte-Smeets (vice-voorzitter, tid onderwijscommissie en beoordelingscommissie);

¡ De heer J. Pot (tid auditcommissie en portefeuìtlehouder huisvesting & onderhoud);

¡ De heer B. Zoodsma (tid auditcommissie en remuneratiecommissie).

Mevrouw Koot beeindìgde per 3L december 201,6 haar [idmaatschap van de Raad van Toezicht en de Raad

stetde een Benoemingsadviescommissie in ter voorbereiding voor de werving- en selectie van een nieuw

tid.

Het Gemeenschappetijk Toezichthoudend Orgaan is opgeheven op basis van een aanpassìng van de Wet

Gemeenschappetìjke Regelingen; dit betekend dat de leden van de gemeenteraden in het werkgebied van

Stichting Klasse te zijner tijd een benoeming dìenen te effectueren-

De voorzitter noch de leden van de Raad bekteden functies of nevenfuncties waardoor

betangenverstrengeling met de Raad van Toezicht kan optreden. Van de [eden van de Raad zijn alle

nevenwerkzaamheden geTnventariseerd en op de website van de Stìchtinggepubliceerd (zie bijtage I).

Tevens ìs op de website het rooster van aftreden van de Ieden van de Raad van Toezicht opgenomen (zie

bijtase II).

De leden van de Raad van Toezicht hebben in 201-6 geen opleidingen gevolgd, maar welsymposìa en

vergaderingen van de VTOI bezocht.

$Horlings Nexia
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Werkwijze

De Raad heeft in 2016 vijf maalvergaderd en is eenmaaI bij een geweest om haar functioneren te
evalueren. Vooruitlopend op de inwerkingtredingvan de Wet Versterking Bestuurskracht op 1- januari 2017
heeft de Raad in 2016 twee maal overtegd met de voorzittervan de Gemeenschappetìjke
Medezeggenschapsraad. De Raad van Toezicht heeft tijdens een benen-op-tafetsessie met het Co[[ege van

Bestuur inhoudelijk van gedachten gewisseld over Onderwijs 2032.

De vergaderingen bestaan uit een besloten en een openbaar dee[. De werkwijze van de Raad is vastgelegd
in een aantaldocumenten, zodat de Raad haar taken optimaal kan uitvoeren. De optimale taakuitvoerìng
wordt ook gerealiseerd doordat binnen de Raad van Toezicht een aantalcommissies actief is, die onder
verantwoordetijkheid van de Raad belast zijn met een onderwerp dat tot de bevoegdheid van de Raad

behoort. Zo is er een audit-, een onderwijs-, een remuneratie- en een beoordelingscommissie.
Het toeisingskader, zoats vastgesteld in april2015. vormt de grondslag van waaruit de raad de

organisatieontwikkeling en de werkzaamheden van het Co[[ege van Bestuur toetst in het kader van haar

toezichthoudende taak. Daarbij is het vertrekpunt dat Raad van Toezicht en College van Bestuur partners

zijn met onderscheiden verantwoordetijkheden en zoeken naar het juiste evenwjcht tussen vertrouwen
geven en controle uitoefenen.

Verslag va n werkza a mhed en

De Raad heeft het jaarverslag en-in aanwezìgheid van de accountant- de jaarrekening over 201-5

goedgekeurd evenals de begroting voor2OI7.0ok heeft de Raad het geactualiseerde treasurystatuut
goedgekeurd met het voorbehoud dat de GMR positief adviseert.

De Raad heeft zich laten informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van ZMLK

De Ark, de Theo ThijssenschooI en de Dick BrunaschooI en de oprichting van het Kindcentrum
Westergouwe.0p het personele vlak is de talentenpoolen de aanzet voor een mobilitejtsbeleid binnen
Klasse aan de orde geweest. Wat betreft de onderwijskwaliteit ìs uitgebreid gesproken over learning
analytics en het onderzoek van de Radboud Universiteit naar de effectiviteit van de inzet van oefen- en

verwerkingssoftware op de scholen van Ktasse. De uitbreiding van het onderwijs aan andersialigen naar de

gemeenten Krìmpenerwaard en Woerden is besproken, evenats de inspanningen om een lespunt in te
richten in het asjetzoekerscentrum Gouda (dat uiteindetijk geen doorgang heeft gevonden).

Honorering leden Raad van Toezicht

Het honorarium van de Ieden van de Raad is conform het advies van de Remuneratiecommissie dat op

basis van het VTOl-advies daaromtrent is uitgebracht, vastgesteld op € 6000, - op jaarbasjs voor de

voorzitter en € 4000, - voor de leden (exclusìef BTW). Daarmee ìs deze honorering (bij een

stichtingsomzet van ongeveer 18 M€) conform het VTOl-advies. 0nkostenvergoedingen of vergoedingen

voor commissievergaderingen worden niet verstrekt.

Evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Toezícht

De Raad heeft haarfunctioneren in december2016 intern geëvalueerd, - onder externe begeleiding. Ats

uitkomst daarvan is een aantalactiepunten opgesteld. Het Cottege van Bestuur leverde schrifte[ìjke input
voor deze evaluatie.
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Nr 0mschriivins Datum

1,6 De Raad van Toezicht Stichting Klasse keurt het treasurystatuut goed onder

voorbehoud dat de GMR positief adviseert.

2211"L6

15 De Raad van Toezicht Stichting Klasse keurt de begroting 2017 met inbegrip van

de besproken correcties goed

221116

I4 De Raad van Toezicht StichUng Klasse stemt in met het voorstel de

bestemmings reserve via het resultaat over te heveten naar de algemene reserve

22rtr6

13 De Raad van Toezicht Stichting Klasse stelt de uitgangspunten voor de begroting

2017 vast.

2ro91,6

12 De Raad van Toezicht Stichting Klasse keurt het iaarvers 15 goed r205L6

11 De Raad van Toezicht Stichting Klasse keurt de iaarrekening 201-5 eoed r205L6

In 2016 door de Raad van Toezicht genomen besluiten

0nderstaand een overzicht van de formele, goedkeurende besluiten per vergadering in 2016

2. Belangrijke elementen uit het gevoerde beleìd in 2016

2.1". 0rganisatie en strategie

Missíe en vísíe

DemissievanStichtingKlassetuidt,'SfichtingKlassestaatvoordebeschikbaarheidencontinuïteitvan
goed passend openbaar primair en speciaal onderwíis in het Groene Hart"-

Stichting Klasse wiI haar missie reatiseren door de leertingen op de schoten uit te dagen een zo optimaal

mogetijke leerwinst ie behalen en door de leerlingen te ondersteunen in het ontdekken en oniwikketen van

hun talenten. Scholen sluiten vanuit hun eigenheid en onderwijsconcept zo goed mogelijk aan bìi hun

doelgroep, de stìchting zorgt voor verbinding, versterking en ondersteuning. De medewerkers van Klasse

zijn professionats. De schoolwerkt actief samen met ouders en onderhoudt een duurzame retatie met

maatschappelijke partners en andere belanghebbenden.

St rategi sch b elei d s pla n 2 O15-2020

Het vertrekpunt van het strategisch beteidsptan van Stichting Klasse js de snel veranderende wereld en de

gevolgen daarvan voor de scholen van Klasse' wij teiden op voor beroepen die nu nog niet bestaan. De

komende jaren berust de strategie van Stichting Klasse op vier pìjlers:

I. het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het reatiseren van onderwijsinnovatie;

II. het (ver)werven en behouden van goed geschoold en gemotiveerd personeel([erende organisatie);

III. het verhogen van het marktaandeeI van openbaar onderwijs ìn de regìo:

W. het onderzoeken van mogetijkheden tot (strategische) samenwerking'

Waar in 20L5 de focus op het verbeteren van de onderwijskwaliteit en -innovatie [ag, stond in 20L6 de

lerende organisatie centraa[. Invalshoek is persoonlijk meesterschap' de kracht van medewerkers om

proactief te zijn en continu te btijven [eren om de resuttaten te creêren die voor henzelf belangrijk ziin.

Door de talenten van onze medewerkers te her- en erkennen en in te zetten binnen de organisatie kunnen

$ Hortirqs hþxla
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we de leerwinst van onze leertingen vergroten. Het concept persoonlijk meesterschap is ingebed in de
gesprekscyclus en in het scholingsbeleid. Voor nieuwe medewerkers is een introductieprogramma
ontwikketd. En stichting Klasse profileert zich actief op de arbeidsmarkt.

De scholenmonitor

ln 2015 is een planmatige kwaliteitscyclus binnen Stichting Klasse geTmptementeerd. De cyclus bestaat uit
een combinatie van een managementinformatie-insirument, verder te noemen 'scholenmonitor', en een
gesprekkencyclus. De cyclus biedt een structuur voor overteg en het boven water krijgen van hulpvragen
op de scholen van Klasse.

ln februari en juni wordt door de directeur een rapportage opgesteld aan de hand van een vast stramien.
Deze rapportage vormt de leidraad voor de anatyse van de schoo[. De scholenmonitor dient als input voor
een gesprek met het voltallig Cotlege van Bestuur. Met de uitkomsten van de gesprekken kunnen
verbetertrajecten op de scholen worden gestart.

De scholenmonitor is geen verantwoordingsìnstrument; de focus tigt op een goede analyse van de school
en de acties die nodig zijn om de kwaliteit te verbeteren.

In 2016 is de scholenmonitor uìtgebreid met een kÍjkwijzer om de kwaliteit van de lessen op de scholen in
kaart te brengen. En de scholenmonjtor is afgestemd op het Klassekader. Het Klassekader is vooruitlopend
op het nieuwe toezichtkader van de Inspectie van het 0nderwijs ontwikketd en beschrijft de minimale
kwatiteitseisen waar een schoolvan Klasse aan voldoet.

De planmatige cyctus en de scholenmonitor ste[[en, behalve de schooldirecteuren, ook het Co[[ege van

Bestuur in staat de voortgang op de scholen te volgen en de Inspectie van het 0nderwijs van een

onderbouwde analyse te voorzien. Daarnaast dienen de rapportages als input voor een hatfjaartijks
dashboard met betrekking tot de ontwikkeling van de schoten voor de Raad van Toezicht.

2.2. Identiteit

Stichting Klasse verzorgt openbaar onderwijs.0penbaar onderwijs levert kwaliteit aan een zo breed

mogelijke populatie [eer[ìngen. De scholen van Klasse ste[ten zich actief 0pen voor alte kjnderen en

werpen geen drempels op. De scholen vormen een afspiegeling van de samenleving, zowelwat onze

leerlingen als onze medewerkers betreft. De leerwinst van de individuele leerling en de professionele

ontwikkeling van de medewerkers staat centraalen kwahteit is de leidraad. De openbare schooI heeft
aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én ìedere leerkracht.

Stichting Ktasse heeft jn 2016 haar 1O-jarig bestaan gevierd. A[[e schoten en de stichting hebben zich via
een jubi leummagazi ne gepresenteerd.

0ok in 2016 hebben de scholen van Klasse de deuren open gezet in het kader van de week van het

openbaar onderwijs.0p 23 maart 2016 konden bezoekers kennis maken met de kernwaarden van

openbaar onderwijs: algemene toegankelìjkheid en algemene benoembaarheid, diversìteit, wederzijds
respect en gelijkwaardige aandacht voor verschi[[ende godsdiensten en levensbeschouwingen.

$ Horlings Nexia
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2.3. 0nderwiis (kwaliteit)

Lerende organisatie
"Een [erende organisatie bevordert de scholing en ontwikkeling van aI haar medewerkers om zichzelf

voortdurend aan te passen aan haar veranderende omgevìng. Deze continue transformatie vereist naast

het aanteren van nieuwe vaardigheden ook het afleren van oude gewoontes."

0m samen te [eren, om van elkaar te [eren, om successen te delen en 0m resultaten te bespreken is de roI

van netwerken belangrijk. Er bestaan binnen Stichting Ktasse netwerken voor interne begeleiders, voor

leerkrachten die plusonderwijs verzorgen op de scholen van Klasse, voor rekencoördinatoren en vele

andere experts.

In 20L6 is veeI tijd, energie en begeleiding gegeven aan een groep van 16 startende leerkrachten. Zij

vormen in feite een "[erende community", waarin het delen van kennis en ervaring, het overwinnen van

onzekerheden en het aangaan van uitdagingen centraaI staat. Deze community wordt ondersteund door

een inhoudetijk schotingsprogramma vanuit Stichting Klasse, met inbreng vanuit interne en externe

experts.

Daarnaast is een community van 8 Snappetcoaches gevormd die in teams co[[ega's zowel binnen de eigen

schoolats bij andere scholen ondersieunen om dit dìgìtate teermiddetzo effectief mogelijk te gebruiken-

Daarnaast wisselen de leden kennjs uit en wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de overstap naar

Snappet 3.0. Snappet 3.0 zet de volgende stap richting denken en handelen vanuit leerlijnen in plaats van

methodes.

In 2016 is er in totaalongeveer € 280.000, - uitgegeven aan scholing, een stìjgìng van iets meer dan 30%

ten opzichte van 2Ol-5. Deze kosten zijn voor een belangrijk deetgefinancierd vanuit de zogenaamde

p restati e box.

0pbrengstgericht passend onderwiis

In2OL4 is Stichting Ktasse gestart met de introductie van opbrengstgericht passend onderwiis. De training

van directeuren en intern begeleiders ìs in 2015 voortgezet. En er is een start gemaakt met het

introduceren van het gedachtengoed bii de leerkrachten op de scholen.

In2OL6 is hei 0pbrengstgericht passend onderwijs verder doorontwikkeld op de scholen van Klasse'

Opbrengstgericht passend onderwijs verbindt het verhogen van de opbrengsten van een groep (door

planmatig en resultaatgericht te werken) met het doelgericht afstemmen van de lessen op de

onderwijsbehoeften van de [eerlingen. De manier van kijken naar de poputatie en haar onderwìjsbehoeften

is voor Ieerkrachten een goed handvat om het onderwijs af te stemmen op de groep.

@Horlings Nexia
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0pbrengstgericht passend onderwijs ín vogelvlucht

1 De kern van het onderwijs wordt gevormd door de gedachte dat elke leerling uniek is, maar dat
betekent niet dat elke leerling ook een eigen leerprogramma krijgt. De leerlingen worden

gegroepeerd op basis van overeenkomstige kenmerken en behoeften. De redenen hiervoor zijn
tweeledig: enerzijds is leren een sociaal proces, anderzijds is bekend dat té gelndividualiseerd

onderwijs een negatieve ínvloed heeft op de leer- en sociale opbrengsten.

0p scholen van Klasse wordt geredeneerd vanuit het einde terug naar het begin. Voor de

schoolpopulatie ís bepaald wat de school wil bereiken. Het eindpunt is dan ook het startpunt voor

de inrichting van het onderwijsprog,ramma. Dit denken geldt ook op groepsnivêârJ: wê kijken eerst

naar wat we willen bereiken en bepalen dan de passende aanpak om dat te gaan bereiken.

De middelste 50 procent van de leerlingen zijn het ankerpunt van de inrichtíng van het

onderwiisprogramma. Dat is de kern van het onderwijscontínuüm dat bestaat uit tenminste drÌe

zo rgvu ldi g sa m e nge stelde o nd e rw i j sa a n pa kken di e o p. elka a r a a n sluite n.

De scholen werken vanuit het model van converg,ente differentiatie: met de hele groep leerlingen
wordt telkens aan één set doelen werken. 0m die te bereiken is er variatie ín de aanpak.

Convergente differentiatie bíedt de meeste kansen op hoge opbrengsten, juist voor zwakke

Ieerlingen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de groep als totaliteit aan te spreken, zodat

leerlingen ook van elkaar kunnen leren, sociaal en inhoudelijk. AIIeen als het echt níet anders kan,

gaat de leerkracht over op divergente differentiatie: leerlingen mogen dan Ianger over dezelfde

stof doen.

Het onderwijscontinuüm ís passend voor de schoolbevolkíng. Daarna wordt het aangepast op de

Eroep. Indien nodig wordt gekeken naar de leerling' moet het onderwijs voor hem/haar nog, verder

worden aangepast?

Ten slotte ís er het principe van respons op instructie. Dit gebeurt op drie niveaus: school, groep

en leerlíng. De respons bestaat uit drie delen' vaardigheidsgroeí, Ieerstofbeheersing en gedijen. Is
de respons van de schoolpopulatie, de groep of de leerling voldoende, dan gaat de school door met

wat zij deed. ls de respons onvoldoende dan volgt een onderzoek om na te gaan na of het

2

3

4.

E
J

6.

onderw I aan de school pulatie. de groep of de individuele leerlíng moet worden aangepast.

P redi ca at Excellente school

In 2015 hebben twee scholen van Stichting Ktasse het predicaat excellente schooI ontvangen voor een

periode van drie jaar:0BS De Venen in Reeuwijk en 0BS't Vogelnest ìn Bodegraven. Een excellente school

is een goede school die zìch onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald

gebied dat in de schooI als geheel doorwerkt.

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwalìteìt van het onderwijs op alle andere scholen van

Klasse als voldoende; de scholen hebben een basisarrangement.
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Passend onderwijs

0p 1augustus201.4 is de Wet Passend 0nderwijs ìn werking getreden. De scholen in Gouda, Reeuwijk'

Waddinxveen en Bodegraven vallen onder het samenwerkingsverband Primair 0nderwìjs Midden-Ho[[and

281,4.Devier basisscholen van Klasse in de gemeente Woerden va[[en onder het samenwerkingsverband

Passenderwijs.

Binnen Stichting Klasse is ìn 2014 het Team Ondersteuning Passend onderwijs (T0P) ìngericht. Het T0P-

team bestaat uit een coördinator, een onderwijsexpert, een orthopedagoog en schoolondersteuners (een

netwerk van mensen met diverse expertise die in een ambulante rolscholen kunnen ondersteunen)- Het

TQP- team ondersteunt de scholen bij de aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal

(basjs) onderwijs bij het samenwerkingsverband.

Vanaf augustus 2016 worden de gelden voor extra ondersteuning rechtstreeks aan de schoolbesturen

beschikbaar gestetd, ìn plaats van aan het samenwerkingsverband Primair 0nderwiis Midden-Holland.

Om de expertise die binnen Stichting Klasse aanwezig is zo goed mogelijk te benutten en de samenwerkìng

tussen het SBO, het S0 en T0P te versterken is het expertiseteam opgerìcht. Dit team beoordeelt de

aanvragen extra ondersteuning en verzorgt de invu[[ing hiervan op de scholen door speciatisten uit het

speciaa[ (basis) onderwijs in te zeiten op de hulpvragen die er zijn. Daarnaast doet dit team voorstelten

voor beleid om de samenwerkingte versterken en verkent zij mogetijkheden van hybride vormen van

onderwijs.

Op atte scholen van Klasse is het niveau van basisondersteuning in kaart gebracht. Daarbij ìs

geconsiateerd dat het niveau op een aantalschoten achterblijft. A[[e scholen krìjgen vanaf januari2OlT

zeli de beschikking over een budget om Remedial Teachers in te zetten op school leneinde hun

basisondersteuning op orde te kriigen dan wel te versterken.

S0-loket

Scholen kunnen bij het Samenwerkingsverband hutp ìnschakelen van Begeleiders Passend 0nderwijs

(BPQ). voorheen Ambulante Begeteiders. Deze begeleiders ondersteunen de leerkrachten bij hulpvragen

m.b.t. passend onderwijs. BPO-uren worden ìngevuld door verschillende SO-schoten binnen het

Samenwerkìngsverband. Om vraag en aanbod van expertise goed bij elkaarte brengen is het zogenaamde

50-toket ingericht. De coördinator van het T0P team coördineert tevens het S0-[oket en zorgt ervoor dat

alte aanvragen BPO binnen het samenwerkingsverband worden ingevuld door een passende aanbieder.
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I nte r n ati o n a Ie 5 ch a kelgro e p

0bs Wereldwijs, een schoolvan Stichting Klasse, verzorgt van oudsher het onderwijs aan anderstaligen in
de regio Gouda. De nieuwkomers worden in de zogenaamde Internationale Schakelgroep (verder te
noemen ISG) voorbereid op onderwijs op een reguliere schoo[. Leerlingen krìjgen gedurende 40 weken
fulltime intensief taalonderwijs aangeboden dat erop gericht is dat kinderen instructie kunnen volgen,
kunnen verwoorden wat ze witlen en kunnen omgaan met gebruìken/gewoonten in een doorsnee reguliere
groep.

De deskundigheid van 0BS Wereldwijs op dìt gebied is in 2016 ingezet om een ISG te starten in de
gemeente Woerden en de gemeente Krimpenerwaard. Dit gezien de toename van het aantaI leerlingen en

het streven van gemeenten om kinderen onderwijs dichtbij huis aan te bieden. Zowelin de

Krimpenerwaard als in Woerden verzorgt Klasse de expertise in de vorm van een gespecialiseerde
leerkracht. De I5G is in de Krimpenerwaard ondergebracht in een gebouw van CBS De Ark in Bergambacht,
in Woerden is zij gehuisvest in de Rembrandt van Rijnschoo[.

Stichting Ktasse heeft ìn 2016 veeI energie gestoken in het opzetten van een leslocatie in het in Gouda
onder te brengen asielzoekerscentrum voor kinderen in de basisschoo[leeftiid. Het Centraa[ Orgaan opvang
Asielzoekers heeft in november 2016 aan de gemeente Gouda laten weten dat het asielzoekerscentrum in
Gouda voorlopig van de baan is.

Wetenschap & Techníek

0p de schoten van Klasse is in 2015 gestart met de imptementatie van Iessen op het gebied van

wetenschap en technologie.0nderwijs in wetenschap en technotogie stimuleert een nieuwsgierige,
onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen. Kinderen leren vaardigheden als creativiteit,
kritisch denken, samenwerken en lCT-getetterdheid. En ze komen meer te weten over de wereld waarin wìj
leve n

Het project om aandacht voor wetenschap en techniek binnen onze scholen te bevorderen ìs afgerond met
de opleìding van een twintigtal leerkrachten in het gebruik van Bomberbot, een game waarbij leertingen
vanaf groep 6 spelenderwijs de logìca achter programmeren leren.0p dìverse scholen wordt tevens
gewerkt met de Bee-Bot om ook in de onderbouw spetenderwijs met programmeren aan de slag te gaan.

In 2OI7 zaI het thema wetenschap en technìek verder verbreed worden richting onderzoekend en

ontdekkend leren. 0p de Wethouder Luidensschoo[ ìn Gouda zijn hiermee de eerste ervaringen opgedaan,

onder meer met'Het Verwonderlab'. Het'Verwonderlab'siaat midden in de schoolen heeft de

TechniekTrofee Inspiratieprijs 2016 gewonnen. Het ìdee is om wetenschap en techniekte verankeren in
het lesaanbod door uit te gaan van de natuurlijke verwondering van de leerlingen. Leertingen uit a[[e

ktassen kunnen in het'Verwonderlab' onder begeleiding van de techniekcoördinator hun vragen

onderzoeken op de momenten dat zij daar aan toe zijn.

De activiteiten op het gebied van wetenschap, techniek, onderzoekend en ontdekkend [eren zijn mede van

de grond gekomen door een subsidie vanuit het Expertisecentrum Wetenschap en Technìek Zuid-Hottand.
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S n a p p et/Lee r u ni ek/v e rs n elli n gsv ra a g

Op de schoten van Stichting Klasse is drie jaar geleden Snappet gelntroduceerd: oefen- en

verwerkingssoftware op tablets die leerlingen direct laat weten of een anlwoord goed of fout is en die

vragen afstemt op het niveau van de leerling. Leerlingen kunnen zelfstandig doorwerken op hun eìgen

niveau. De leerkracht ziet intussen via een ontine dashboard de prestaties van zijn/haar leerlingen en kan

daar de instructie op aanpassen.

A[e reguliere scholen van Stichting Klasse gebruiken het leermiddelsnappet.0ok in 2016 hebben de

schoten van Ktasse gepartìcipeerd in het onderzoek van de Radboud Universiteit naar het effect van de

inzet van Snappet op de leeropbrengsten. De inzichten die dit onderzoek heeft opgeleverd zijn benut voor

trainìngen aan leerkrachten over het gebruik van Snappet in de groep en op school.

Daarnaast zijn een achttal Snappetcoaches benoemd, die de scholen, zoweI op teamniveau als op

individueel niveau ondersteunen bii het zo effectief mogelìjk inzetten van Snappet.

0m nog meer rendement te halen uit het werken met tablets in de klas is een subsidie aangevraagd bii de

PO-raad onder de noemer "versne[[ingsvraag'. De titet luidt' 'Hoe kunnen we met de learning analytícs

vanuit dashboards, zoals dat van Snappet, in combinatie met andere Segevens uit biivoorbeeld ClT0 en

ParnasSys, de intern begeleiders en leerkrachten beter faciliteren om tot de iuiste interventies in het

Ieerproces te komen, zodat de leerwinst kan worden vergroot?" De versnellingsvraag ìs in 2016 in

samenwerking met Kennisnet beantwoord. Het antwoord op deze versnellingsvraag ìs tweeledig'

- Werk cyclisch aan de onderwijskundige inbedding van learning analytics via een proces van

opleiden/begeleiden, gebruik en evaluatie.

- Zoek oplossingen die het mogetijk maken om betekenisvo[[e en goed toeganketijke informatie uit

verschillende databronnen samen te voegen en jnzìchteliik te maken.

Bii het beantwoorden van deze versnellingsvraag is samenwerking ontstaan met Leeruniek. Zij ontwikkelen

een toolwaarmee leerkrachten, Intern Begeleiders en directeuren de opbrengsien van methode- en niet-

methodetoetsen op een overzichtelìjke wijze kunnen inzien en analyseren.

De inzet van deze tooI heeft bijgedragen in het verder ontwikkelen van het opbrengstgericht passend

onderwijs op de scholen.

Cultuureducatie

0p steeds meer scholen van Klasse wordt structureel aandacht besteed aan kunst en cultuur. Daarbij

wordt nauw samengewerkt met [okale partners, zoals het Theaterhuis in Gouda en de Stichting KUVO in

Woerden. Het belang van kunst- en cultuureducatie is er in gelegen dat onze [eer[ìngen zich bewust

worden van hun creatjeve vermogens en werken aan hun zelfvertrouwen en talentontwikkeling-

0vergang P0/V0

De schoolbesturen in het P0 en het VO in Midden-Holland werken samen aan het scheppen van

voorwaarden om de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs te verbeteren.

In 2016 is gewerkt aan het vertalen van afspraken op bestuurtijk niveau naar de praktijk. Zo vindt er een

warme overdracht plaats tussen basisschoten en voortgezet onderwìjs met als doel leerlingen op de voor

hen beste plek terecht te laten komen. Tijdens een warme overdracht is er nadrukkelijk aandacht is voor

de overdracht van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.
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2.4. SociaaI Jaarverslag

Stichting Klasse streeft naar duurzaam inzetbare medewerkers. De talenten van de medewerkers worden

herkend, erkend en benut. Stichting Ktasse wiI haar medewerkers in staat ste[[en de ambities van de

scholen en de stichting te.realiseren en investeert bovenmatig in opleiding en training. We scheppen de

randvoorwaarden voor een positief werkklimaat. Stichting Klasse ambieert een aantrekketijke werkgever te

zijn voor potentiële medewerkers en haar huìdige medewerkers te binden en te boeien.

Formatie en vacatures

Het volgende overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van het personeelsbestand van Stichtìng
Klasse in de afgelopen vijf kalenderjaren'

31-dec-12

3l-dec-11

31-dec-14

31-dec-15

31-dec-16

238

237

241

234

¿JZ

aî0JJO

337

JJY

330

320

2016 stond voor Stichting Klasse in het teken van de [erende organisatie. Het stimuleren van medewerkers

om te blijven [eren en het bieden van facititeiten om dit te realiseren waren speerpunt. Fr zijn in 2016 net

iets meer medewerkers uit dienst getreden dan aangetrokken. Redenen om de organisatie te rrerlaten

waren het niet verlengen van tìjdetijke dienstverbanden en natuurlijk vertoop.

Verhouding fulltime - parttime

Verhouding vôst en tiideliik personeel

ln dienst getreden medewerkers

Uit dienst getreden medewerkers

25 '75 Vo

87 -13V"

32

3B

cA) P0 2016-20L7

0p 27 apri[2016 heeft de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO P0 2016-2017 met
de vakbonden afgesloten. Deze cao is op 1 juli door atle partijen officieeI ondertekend. De CAO beoogi

verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden in het prÍmair onderwijs. Concreet zìjn de salarissen

structureel verhoogd en is de werkloosheidsregeling op punten aangepast. Nieuw is de beschrijving van de

begrippen startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam ats indicatoren voor de professionele

ontwikkeling van leerkrachten.

Beleíd sta rtende leerkrachten

Binnen Stichting Ktasse is de begeleiding van startende leerkrachten in 2015 aangevangen met een

voorlichting aan de medewerkers die het betreft. In 2016 is heÌ collectieve trainingsprogramma gesiart

voor drie groepen: startende leerkrachten die pas afgestudeerd zijn aan de PABO. leerkrachten met enkete
jaren ervaring binnen het primair onderwijs én ervaren leerkrachten en andere medewerkers die nieuw
zijn bìnnen Stichting Klasse. De startende leerkrachten krijgen naast een trainingsprogramma ook

ir

Personeel St. Klasse Aantal FTI Aantal medewerkers

Personeel Stichting Klasse 2016
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de cao wordt in 2017 ìngevutd, nametìjk een observatie-instrument om te beoordelen of een startende

leerkracht basisbekwaa m is

Talentenpool

In 2016 heeft Stichting Klasse een talentenpoolingerìcht. De talentenpootis een groep ionge talentvo[[e

docenten die op verschillende scholen kunnen worden ingezet. Het doelvan deze poolis tweeledig. Ten

eerste kan Stichting Klasse jonge tatentvolle leerkrachten aan zich binden en verder opleiden. Ten tweede

geeft de tijdetijke komst van een extra [eerkracht op een schoolde mogelijkheid om training, scholing en

co[[egiale consultatie van vaste leerkrachten makkelijker vorm te geven.

S cho Ii ng en o ntwí kkeli ng

Stichting Klasse vindt professionalisering betangrijk, wat terug te zien is in het budget dat jaarliiks

beschikbaar wordt gesteld. 0ok in2OL6 heeft het merendeelvan onze medewerkers een training dan wel

opteiding gevolgd. Naast de studiedagen op al onze scholen organiseert Stichting Klasse ook cursussen

voor groepen medewerkêrs: in 201,6zijn medewerkers opgeleid tot expert in het verzorgen van onderwiis

aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

De expertfuncties stelten medewerkers in staat hun kennis en vaardigheden te verbreden.0m de

loopbaanmogetijkheden binnen en buiten Stichting Klasse verder te verruimen is in 2016 gestart met een

eerste verkenning van mobititeitsbeleid.

Stichting Klasse hanteert een gesprekscyclus ten behoeve van functionerings-, beoordelings- en

persoonlijke ontwikketingsgesprekken van haar medewerkers. De scholings- en loopbaanwensen van

medewerkers vormen een integraaI onderdeel van de gesprekscyclus.

Studi edag Stichti ng Klasse

In201.6 heeft St¡chting Klasse net als in voorgaande jaren een Klasse-studiedaggeorganìseerd.0nder het

motto'leren doe je samen, van en met elkaar, hebben a[[e scholen van Klasse een leerochtend verzorgd.

Collega's waren bìj etkaar te gast om kennis en ervarìng uit te wisselen over vooraf vastgestelde thema's.

's Mìddags hebben a[[e personeelsleden zich verzameld in Fort Wierickerschans te Bodegraven voor het

plenaire deeI van het programma. Vanzelfsprekend is op de studiedag ook aandacht besteed aan het 10-

jarig bestaan van Stichting Klasse.

Ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden

Het ziekteverzuim binnen Stichting Klasse is de afgetopen iaren gedaald van7,5o/o in 2011- naar 5 7o in

201.6.Stichting Klasse heeft actief ingezet op beteid om het verzuim terug te dringen. Het accent ligt op

het trainen en coachen van directeuren bìj het begeteiden van verzujmende medewerkers en op de

samenwerking met arbodienst Perspectief.

De ziekteverzuimcijfers over 2016 geven het volgende beeld ten opzichte van voorgaande iaren

7,ro/o

7,12

23.O2

6,9o/o

1,J6

5,6o/"

1,03

27.O5

4.8"/o

1,.L4

5Vo

1.0B

18.30
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Ei ge n Rí si co d ra ge rsch a p

De ontwikkeling van het verzuim vormde de directe aanleiding om eigen risicodrager te worden voor het

Vervangingsfonds per 1- januari 2016. Voordeelvan het eigen risicodragerschap (verder te noemen ERD) is
dat Stichting Klasse zelf de regie voert over de vervanging van zieke of afwezige medewerkers. Ten

behoeve van het eigen risicodragerschap is het verzuimbeteid van Klasse geactualiseerd en zijn de

afspraken over vervangingsbeleid vastgelegd. De ervaringen in dit eerste jaar zijn positief.

In 2016 is ook besloten eigen risicodrager te worden voor de WGA ats geheet. Behalve voor de re-

integratie van ex-medewerkers in vaste dienst (WGA vast personee[) worden werkgevers vanaf ]. januari

2017 ook verantwoordelijk voor de re-integratie van ex-medewerkers in tijdetijke dienst (WGA-Ftex). Dit
betekent dat Stichting Klasse zich voor een medewerker in tijdetijke dienst, die bij uitdiensttreding ziek
was, nog 10 iaar in moet spannen om passend werk te vinden. Wij waren aleigen risìcodrager voor vast
personee[.Stichting Klasse heeft het gehele WGA-risico herverzekerd om de lasten beheersbaar te houden

Risico-inventarisatíe en -evaluatíe
In 2016 is een begin gemaakt met het opste[[en van een actuele risico-inventarisatie- en evaluatie. De

RI&E wordt getoetsi door arbodienst Perspectìef. De resultaten worden begìn 2017 verwacht.

Beheersing uitkeringen na ontslag

Stichting Klasse probeert de uitkeringskosten te beheersen door intern te zoeken naar andere

werkzaamheden of via extern outplacement ander werk te vinden voor vertrekkend personeet.

Nochtans bedroeg de rekening voor de zogenoemde "eigen wachtgelders" over de jaren 2OI2-2OL6 ruim
K€ 80, dus zo"n K€ 16 per jaar.

Functíemìx

Het Convenant Leerkrachl van Nederland (1 juti 2OOB) streeft naar een versterking van de positie van

docenten door exceltente leerkrachten meer doorgroeimogetijkheden te bieden met een passende

waardering in een LB- dan weI LC-functieschaal. Stichting Klasse heeft in de loop van het jaar diverse
so[[icitatierondes gehouden met potentië[e kandidaten. Dit heeft er toe geteid dat eind 2016 onderstaande
percentages zijn gerealiseerd ten opzichte van 2015:

LA-functies

LB-functies

LC{unctles

66,10/o

30,ro/o

3,Bo/o

63o/o

32,7"/"

4,30/o

63,I"/o

32.5o/o

4.4"/o

P restati ebox

Via de prestatiebox ontvangt het bevoegd gezagbijzondere bekostiging voor het realiseren van afspraken
uit het Bestuursakkoord2Ol2, het Regeerakkoord en het NationaaI Onderwijsakkoord. De getden zijn
bestemd voor professionalisering, talentontwikketìng, duurzame onderwijsverbetering en doorgaande
ontwìkkellijnen.ln 2016 heeft Stichting Klasse deze middelen onder meer besteed aan de uitbreiding van

het gebruik van de verwerkingssoftware Snappet op de schoten van Ktasse (inctusief de bijbehorende
trainingsfaciliteiten) en de ontwikketing en implementatie van 0pbrengstgericht Passend Onderwijs op de

scholen van Klasse.

I unt:licmix 2-oUt 2015 )0t6
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2.5. Huisvesting en gebouwenbeheer

Na jaren van voorbereiding is de bouw van wonìngen in de nieuwe wijk Westergouwe gestart. De gemeente

Gouda heeft een drietaI schoolbesturen uitgenodigd een voorziening voor basjsonderwìjs te starten in de

wijk. Deze drie schoolbesturen hebben besloten samen een nieuw onderwijsconcept neer te zetten. Samen

met een partner uit de kinderopvang is Kindcentrum De 0ntdekkingsreizigers opgezet, waar kinderen in de

teeftijd van 2 tot L2 onderwijs en begeleìdÍng krijgen. De gemeente zorgÌ voor de tijdetijke huisvesting.

Huìsvestingsaangetegenheden zijn een zaak van [ange adem. De zoektocht naar passende huisvesting voor

SO en VSO De Ark is na ruim 15 jaar in een beslissend stadium geraakt. Eind 2016 is besloten dat Gemiva

en De Ark samen worden ondergebracht in een gebouw aan de Clematistaan. De plannen worden in2OL7

verder uitgewerkt.

In Waddinxveen is in 201-6 overeenstemming bereìkt over de toekomstplannen met betrekking tot

onderwijshuisvestìng in de gemeente. Dat betekent dat de Theo ThijssenschooI in2OL7 wordt uitgebreid

en gerenoveerd en dat de Dick BrunaschooI op termijn naar de wijk Triangel verhuist om daar een nieuw

gebouw te betrekken. De voorbereidingen voor beide trajecten zijn in 2016 van start gegaan.

Vanuit het bestuurskantoor worden de (ver)bouwtrajecten van De Ark, de Dick Bruna en de Theo Thijssen

begeteid. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de scholen die het betreft. En met de gemeenten waar de

proj ecten plaatsvi nden.

De renovatie van Theo Thijssenschoot in Waddinxveen en de nieuwbouw van zowetde Dick Brunaschoolin

Waddinxveen als De Ark in Gouda gaan een betangrijke impuls geven aan innoverende onderwiisvormen

op deze locaties. De positieve ervaringen op de nieuwe locatie van Kindcentrum Westergouwe kunnen

daarbij meegenomen worden.

De groei van het IeertingenaantaI van de Dick Brunaschoot en 0BS De Venen heeft geleid tot het ìn gebruik

nemen van extra ruimte

2.6. Facilitaire zaken

Stichting Klasse heeft in 2016 haar aanbestedings- en inkoopbeleid vastgelegd. Vanuit haar

maatschappelijke opdracht hecht Stichting Klasse er aan dat atle bestedingen rechtmatig, doelmatig en

doeltreffend plaatsvinden. Het aanbestedìngs- en ìnkoopbeteid is van toepassing op atte inkopen voor a[[e

scholen van het bestuur. Afwijken van het aanbestedings- en inkoopbeleid is voorbehouden aan het

College van Bestuur

De schoten die groeien ìn leerlingenaantaI hebben in 201-6 nieuw meubilair. (digìtale) leermÍddelen en

ICT-apparatuur. 0p een aantal andere scholen is meubilair vervangen.

S Þ{orfinçs
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2.7. Leerlingaanta[[en

De stiigìng van het aanta[[eerlingen in 2015 is in 2016 gestabitiseerd, alzijn er grote verschitlen tussen de

diverse scholen. De verwachting is dat het leerlingenaantalde komende jaren constant btijft. Vanuit
Stichting Klasse gaat exira aandacht uit naar de continuiteit van kleine scholen.

Vogelnest

De Achtsprong¡lRembrandt van Riin
WereldwiislìlVet h. Luidensschool

De Kas. Schateiland en Het Vlot

Het Avontuur

De Horizon

De Venen

Theo Thifssen

De Ark

Dick Bruna

Het Patet

Andersenschool

145

IB4
286

464
TT7

rJ

))>
211.

133

160

26L

216

479

154

185

286

11,6

85

JJI

208

r47

L44

299

202

138

181

319

475

112

66

360
2r7

134

IB7

239

218

134

175

295

467

133

59

428

207

133

217

200

)\o

Aantal Ieertingen o 1 oktobcr 2013 2014 20i5 20r6

ÏOTAAL 2636 2589 2646 2658

2.8. Financiën

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2016
Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van K€ 56, tegenover een begroting van min K€ 280

Het totaalaan baten was l miljoen hoger dan begroot en kwam uit op 19 miljoen euro.

De verklaring voor dit verschiI vindt haar oorsprong in:
. de baten vanuit het Ministerie van 0nderwijs, Cultuur &Wetenschap. die K€ 435 hoger waren dan

begroot. Dit bedrag van K€ 435 bestaat voor K€ 355 uit groeifinanciering en bekostiging van

onderwijs aan nieuwkomers en asielzoekerskìnderen. De resterende K€ 80 betreft
loo nco m pensatie;

o de baten van de samenwerkingsverbanden. die K€ 137 hoger waren dan begroot. Dit betrof een

hogere vergoeding voor basisondersteuning;
. de baten vanuit de gemeenten in het werkgebied van Stichting Ktasse. die in 201"6 K€ 149 hoger

waren dan begroot. Dit betreft vooraI baten in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid,
maar ook de bijdrage van een tweetatgemeenten ìn de aanloopverliezen van eerste opvang

klassen ten behoeve van asielzoekerskinderen.
. de overige baten waren K€ 303 hoger dan begrooi. De betangrijkste oorzaken daarvan waren

hogere baten uit detacheringen, uit verhuur. en een behoortijk aantaI kleine projectsubsidies.
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Invergetiikingmet2Ol-5warendebaten K€644hoger,voorK€20OtoeteschrÍjvenaantoon. en

prijscompensatie van OCW, voor K€ 300 aan bekostiging eerste opvang asielzoekerskinderen en groei en

voor de rest uit hogere overige baten.0ok hier speetden detacheringen, verhuur en proiectsubsidies een

ro [.

Het totaalaan lasten was K€ 684 hoger dan begroot en kwam uit op 19 miljoen euro.

Enerzijds waren de [oonkosten eigen personeeI per saldo K€ 709 hoger dan begroot, ats gevolg van een

hogere gemiddetde personeelslast dan begroot (K€ $9) en de inzet van K€ 550 extra baten voor tijdetiike

uitbreidìng van de formatie. Anderzijds gaf de stichting K€222 minder dan begroot uit aan inva[[ers.

0mdat stichtìng Klasse tn2016 eigen risicodrager was, vloeide dit voordeel niet naar het

Vervangingsfonds maar in de kas van Stichting Klasse zelf.

De afschrijvingskosten waren K€ 298 hoger wegens een laatste grote afboeking na de inventarisatìe begin

201-6, en de toepassing van een kortere afschrijvingstermijn voor 2 categorìeén investeringen.

De huisvestingslasten waren in totaalin lijn met de begroting, ook alwerden plussen op de energie inkoop

gecompenseerd door een hoger bedrag schoonmaak inkoop.

De overige instetlingslasten waren ruìm K€ 125 tager dan begroot, waarbij K€ 53 hogere kosten voor

leermiddelen ruimschoots werd gecompenseerd door het niet volledig uitputten van de begrote post

onvoorzi en.

In vergetijking met 2015 waren de lasten in 2016 K€ 1BO hoger. 0ok in deze vergeliiking waren de

afschrijvingskosten de oorzaak van het verschi[. De overige posten verschilden niet significant van iaar op

jaa r.

Balansvergelijkíng ultimo 20L6 met ultimo 2015

In 2016 is K€ 84 minder gelnvesteerd dan afgeschreven op materië[e vaste activa (MVA), dit is

grotendeels terug te voeren op de afboeking van bouwkundige aanpassingen in 2009 van't Vlot-

De vorderingen stegen met K€ 156. Dit bedrag bestaat uit een stijging van de vordering op het Ministerie

van 0nderwijs. Cultuur & Wetenschap (betaatritme)'

De tìquide mjddelen groeiden aan met K€244 naar K€ 3.056, vooralwegens vooruitontvangsten van de

gemeenten en het Ministerie van 0nderwijs, Cultuur & Wetenschap.

Het eigen vermogen neemt met K€ 56 toe vanwege de winst in 20l-6. inzoomend op de bestanddelen van

het eigen vermogen is te zien dat de bestemmingsreserve naar O daalt en dat daarmee de algemene

reserve stìjgt naar K€ 1.998.

De voorzieningen dalen met K€ 58, wegens gedeettetìjke vrijvalvan de voorzienìng Wet Gedeeltetijk

Arbeidsgehandìcapten wegens wetswijzigingen op dat gebied.

De kortlopende schulden liepen op met K€ 318 door vooruitontvangsten van Gemeenten en van het

Ministerie van 0nderwijs, Cultuur & Wetenschap

Treasury

In 2016 heeft Stichtìng Klasse haar treasurystatuut aangepast, o.a. ingegeven door de wìjzigìng in de

regelgeving ("Regeling beteggen, [enen en derivaten 0CW 2016").

Refererend aan deze Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 en aan haar eigen treasurystatuut

(zowetde oude als de nieuwe versie), stett Stichting Klasse dat zij als meest risicovotle beteggingen 2

spaarrekeningen met een rente van rond 1% aanhoudt bij een Nederlandse bank-

$ Florltngs Nexia
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Investeringsbeleid

Zodra de financiële kengeta[[en aangeven dat er ruimte is, zoekt Stichting Klasse steeds naar een balans

tussen investeringin personeelen kwalìteit van ons onderwijs enerzijds, en investeringen in duurzame

goederen zoals meubì[air, digiborden, lesmethodes, etc. anderzijds.

Na een uitvoerige inventarìsatie begin 20L6 is de balans opgeschoond voorwat betreft laatstgenoemde

Materiê[e Vaste Activa. Daarna bleek dat de aanwezige duurzame goederen gemiddeld voor 607o zijn

afgeschreven.0m een ideaalcomplexte bereiken (gemiddeld alles voor507o afgeschreven) zou Stichting
Klasse in theorie op korte termijn ongeveer 1 mìljoen moeten investeren. Dat is weliswaar geen reële

optie, maar het geeft wel aan waarom Stichting Klasse er voor gekozen heeft om in 2016 en verder, elk
jaar minimaaI het bedrag aan afschrijvingen te investeren.

De investeringsbudgetten voor nieuwe lesmethodes worden decentraaI door de schooldirecteuren beheerd

Alle overige investeringsbudgetten worden centraal beheerd.
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3. Conti nuïteitspa ragraaf

Sinds 2013 vormt het vooruitkijken naar komende jaren een onderdeel van de verantwoording over het

voorgaande jaar. Stichting Klasse hecht aan deze paragraaf, maar merkt op dat deze btik op de toekomst

uitgaat van de op dit moment bekende ontwikkelingen en voor een belangrijk deeteen inschatting is.

3.1-. Prognose aanta[ leerlingen

In2OL5|2OL6 retde Klasse 16 scholen en2.646leerlingen. In het schooljaar 2OL6|2OLT staat de teller op

2.658 teeilingen.

De aanhoudende dalingvan hetaantal kinderen in de regio [eìdt ertoe dat het aantal leerlingen op onze

scholen de komende jaren onder druk blijft staan. Met de aandacht voor het verbeteren van de

onderwijskwaliteit en actieve communicatie wilKlasse deze trend btilven doorbreken. Zo investeren de

scholen van Klasse volop in het profileren van onderscheidende kenmerken. Door het vergroten van het

retatieve marktaandeelvan het openbaar onderwijs in de regio denkt Klasse het aanta[ leerlingen licht te

kunnen [aten groeien richting de 2.700 leerlingen.

Onderstaande tabeI toont de prognose van het leerlingenaantaI in de komende iaren. Dit betreft een

actualisatie van de ciifers op basìs van een biigestelde prognose.

t.228

562

424

444

L.249

553

432

440

L.254

563

445

435

1,.253

568

470

430

2.658 2.674 2.697 2.72r
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3.2. Prognose aantaI medewerkers

Gezien bovenstaande leerlingenprognose zaI het aantaI medewerkers vanaf 2OI7 langzaam stijgen.

De formatie is vanaf het schooljaar2OI4|2OI5 tijdetijk uitgebreid met onder andere 2,5 fte aan interne

begeleiding in het kader van het verbeieren van de onderwÍjskwaliteit en bekostigd met tijdelìjke extra

middelen. De formatie ontwikkelt zich de komende jaren ats volgt,

I i i '. rt ltolltr 1rl ¡r l¡l rtr¡i Kl,;sr1t
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0nderwiizend personeel

0 nderwiisonde¡steunend personeel (direct)

178

zt

181

28

1.79

27

177

)6

180

27

'lotaal primair personeel 206 203 205 207 209

Directie

0nderwiisondersleunend personeel (indi¡ect)
lCr

16

16

16

IO

16

16

L6

i6
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ïolaal Secundair personeel 3) 32 32 32 32
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3.3. FinancieeI beleid en progn0se

Door een evenwichtig financieel beleid is Stichting Klasse "in controt". De risico's zijn in beetd waardoor

bijsturen en waar nodig ingrìjpen mogelijk is.ln de begroting 2017 zijn concreet vier risico's benoemd: de

tijdige aanpassing van de formatie aan de structureel lagere jnkomsten, de continuïteit van kleine scholen,

de uitbetating van vakantiedagen aan tijdelijke medewerkers. en het eigen risicodragerschap voor het

ziekteverzuim. Een verdere beschouwing van deze rìsico's is bìjgevoegd in paragraaf 3.5.

0m de grip op de organisatie teverbeteren is een ptanmatige kwaliteitscyclus ontwikketd, de

scholenmonitor, waarin behalve de onderwijskwaliteit ook aandacht is voorformatie en bedrijfsvoering.

Atle directeuren maken twee keer per jaar een analyse van hun schoolen bespreken deze met het Cotlege

van Bestuur. 0p die manier wordt het mogelijk (bij) te sturen op kwaliteit, opbrengsten en bedrijfsvoering.
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Toelîchting op de meerjarenbegroting 2017-2021

De meerjarenbegroting 2OI7-2O2L is zo veel mogelijk gebaseerd op de op 22 november 201"6 door de Raad

van Toezicht goedgekeurde en door het College van Bestuur van Stichting Klasse vastgestelde documenten

in deze.

Vanzelfsprekend geldt dit a[[een voor de begrote wjnst- en verliescijfers2OlT-2020; de begrote

eindbalans 2016 is vervangen door de werkelijk gerealiseerde versie. Het resultaat van deze exercities is

te zien op de vorige pagina.

Meerjaren Exploitatiebegroti ng 2017-2021"

De leerlingaanta[[en stijgen in de periode tot 2021 [angzaam naar 2.756 vanaf de huidige 2.654 leerlingen.

Zoals in bìjtage 1is te zien, wordt die stijging nu vooraldoor het nieuwe KC Westergouwe jn Gouda en

door de Dick Bruna in Waddinxveen veroorzaakt. Tegetijkertiid zalde daling in leerlingaanta[[en bij 't Patet

in Gouda en bij de Horizon in Harmelen nog doorzetten, is deverwachting.

Het aantaI FTE's exct. vervangers kan [angzaam stijgen van234,9 FTE in 2Ol7 naar 244,8FIEin2O2I
Deze stijging hangt samen met de stijgingvan het leerlingaantalen met de voorziene stijging van de

omvang van de Prestatiebox. de geldstroom van het Rijk die bedoetd is voor verhoging van de

onderwijskwaliteit' meer Rijksbaten betekent meer ruimte voor personele inzet.

Het aantalvervangers wordt structureeI begroot op 9 FIE(4Vo van de reguliere bezetting). Het huidige

verzuim- en vervangingsbeleid btijken goed te werken. en dat rechtvaardìgt deze -historisch gezien- lage

i nschatti ng.

De Gemiddelde Personeetslast (GPL) is in de periode 2OIB-2O21. bewust getijk gehouden aan de begrote

GPL van 2017, nametijk € 61,7 per FTE per jaar. Ook op de baten is geen loon- of prijsindex losgelaten.

Daarmee is er een evenwicht tussen baten en lasten.

De Rijksbiidragen varieren met de leerlingaanta[ten, en bovendien is een groei van de Prestatiebox (in

euro per leer[ìng) voorzien

De stijging van de personeelslasten wordt a[[een veroorzaakt door een toename van het aantaI FTE.

De overìge personeelslasten worden geacht getìjk te blìjven.

De afschriivingslasten stijgen [angzaam naar € 400 per jaar, het gemiddelde investeringsnjveau van de

komende jaren

In de "overige lasten" zit een post onvoorzien verwerkt van € 100 à € 1-50 per jaar

(S Honlin-qs l'trexia
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M ee rj a re n Li qu i diteíte nbegroti ng 20L7 -202L

De tiquiditeitenbegroting is een resultante van de exploitatiebegroting, de investerìngsbegroting en het

verloop van de Voorzieningen. Deze voorzienìngen worden gepresenteerd in biilage 3 (personeet) en 4

(Groot onderhoud).

De balansposten Vorderingen en Korttopende Schutden worden geacht getijk te blijven aan het niveau

ultÍmo 2016

gnderaan de streep nemen de tiquiditeiten tetkens wat af ondanks een neutraaI exploitatiesaldo, doordat

de hoeveelheid afschrijvingen kleiner is dan de hoeveelheid investeringen, en doordat de voorziening

Groot onderhoud wordt geacht opgesoupeerd te worden in de komende L0 jaar.

Meerjaren Balansbegroting 2017-2021

Net als in de meerjaren liquiditeitenbegroting is ook in de meerjaren balansbegroting te zien dat er een

piek in de investeringen aankomt door de oplevering van de Ark en Theo Thijssen in 20L8.

De afname van de Voorzieningen in de [oop van de planperiode zorgt voor een afname in de liquide

middeten.
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3.5. Risicoparagraaf

Deze paragraaf is een zo minimaaI mogetijk bijgewerkte versie van de risicoparagraaf in de begroting
2017.

Stichting Klasse beschouwt risico's die zij [oopt een aantaI keren per jaar, waarna eventueeI bijsturing
plaatsvindt om de risìco's te mitigeren (verkleinen).

0p dit moment is de stand van de risico's ats volgt (bedragen x 1000),
1) Continulteit kleine scholen

Impact: Orde grootte € 100 - € 200

Kans: 2Oo/o-4Oo/o

Stichting Klasse heeft een aantaI kleine scholen in haar midden. Die scholen btijven bij voorkeur
open. Als onverhoopt een besluit zou va[[en om een schooI te sluiten, dan is er ge[d nodig voor de

overplaatsìng van medewerkers en voor de afschrijving van investeringen, voor zover die niet
gebruikt kunnen worden op andere scholen van Stichting Klasse.

Zolang de Stichting niei te maken heeft met krimp van leerlingaanta[[en maar wel met vergrijzing
van het personeelsbestand, is het bedrag nodig voor herplaatsing retatief [aag, zo'n € 50. De

materië[e component zalook die orde grootte zijn. Samen € 100.000.

2) Uitbetaling vakantiedagen tÍjdetijke medewerkers

Impact: € 100 - € 200 in 2017; structuree[ € 50 - € 100 per jaar

Kans, 407o-60%
Het is op dit moment niei helemaatduidetijk in hoeverre tijdetijke medewerkers recht kunnen

doen gelden op uitbetaling van vakantiedagen. Het risico uitgedrukt in geld is gtobaaI gezien het

verschiI in Gemiddelde Personeetstast (GPL) tussen reguliere medewerkers en tijdelijke
medewerkers vermenigvuldigd met het aantaI FTE tijdetijke medewerkers.

Dat komt dan ongeveer neer op 10 FTE x € 10 per FTE per jaar = € 100 per jaar.

3) 0nvoorziene overschrìjdìng van het bestuursformatieplan
Impact:€100-€300
Kans: 40o/o-60o/o

Benadering risico: 3 FTE overschrìjding maa[ 12 maanden is € 200
Toetichting: Het komt steeds minder vaak voor dat er een onvoorziene overschrijding voordoet van

de geplande personeelsbezetting (bestuursformatieplan). Toch kan er door een samenloop van

omstandigheden gedurende een schooljaar een aantaI FTE's medewerkers meer aanwezigzijn dar

waar dekking voor is.

4) Eigen risicodrager ziekteverzuim

Impact: € 100 -€ 300
Kans: 2Oo/o-4Oo/o

MaximaaI risico is een stijgìng van het ziekteverzuim naar het oude niveau vanTo/o.0m dit te
voorkomen js het handhaven van een goed ziekteverzuimbelejd en het tijdig en op de juiste

manier inzetten van de arbodienst van het grootste belang. 0m het risìco financieel te

ondervangen is in november 201-5 een voorziening van € 180 aangelegd die gebaseerd is op een

$ Xortin6l Hrrig ¡
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Jozef fEr¿¿tsk¿cÆ 46, 1072s8 Áfi4gf8adsn?
T026. 57ôìCI20$ Ë02.s.S76C4 79

inschatting van de verzuimduur van de bestaande [angdu

29



Daarnaast wordt in de begroting uitgegaan van 57o ziekteverzuim en 4o/o vervanging. Niet alle

ziekteverzuim wordt dus vervangen door externe tijdetijke medewerkers. Bij een stijging naarTo/o

ziekteverzuim en 67o vervanging zou Stichting Klasse een extra kostenpost hebben op jaarbasis

van 4,5 FTE x € 52 (GPL vervangers) is ongeveer € 250.

Financiële buffer versus rísico's

So lvabiliteit
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-> Fi n ancieri ngsfu nctie
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-> Financië[e buffer

> 2Oo/o

!-<2

Oo/o - <Io/o

5o/o - <15o/"

25o/o - <35o/o

5o/o - <LOVo

32%

2.3

-2,20/o

tlô/o

31o/o

11o/o

LOYo

lOo/o

37V"

2,2

O,3o/"

'J,OVo

33o/a

1\o/o

L2o/o

tOo/o

3t%

2.O

O,O7o

L.O%

33o/"

T2%

72o/"

9o/o

_ 32o/o

2.O,

o.o%j

LOo/o

32o/"

1,9
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De kengeta[[en bewegen zich a[[emaaI binnen de normen die daarvoor Selden.

Dat is geen toeva[: Stichting Ktasse ziet een financieelgezonde organjsatie als randvoorwaarde bi¡ het

maken van ptannen en het nemen van besluiten.

Het totaalaan maxima[e risico's, dus als atle risico's tegetijk ìn l jaar werketijkheid worden in hun

maximate omvang, is l miljoen euro. De financìé[e buffer is ruim 1- miljoen euro groot, zoals hierboven

gesteld. Daarmee is de buffer toereikend om de risico's te dragen.

Tegetìjkertijd is de buffer niet onevenredig groot vergeteken met de risico's. Dat zou het gevalzijn als het

verschiltussen de buffer en de risico's enkele miljoenen zou zijn ì.p.v. enkele tonnen.
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Bijlage I: Nevenactiviteiten leden College van Bestuur en Raad van Toezicht 2016

Nevenactiviteiten leden College van Bestuur Stichting Klasse

De heer drs. G.L. Schenk

o Lid bestuur Partij van de Arbeid afdeling Krimpenerwaard
r Voorzitter Commissie Bezwaar en Beroep Stichting Spaarnezand te Haarlem

Nevenactîviteiten |eden Raad van Toezicht Stic'hting KIasse

Mevrouw A. Koot

Angeta Koot; 0nderwijs & 0rganisatie Advies

0pdrachten 2016:

r Rector a.i. A. Roland Holst College

r Verschi[[ende bijeenkomsten dagvoorzitterschap

Vice-voorzitter bestuur VSB Fonds Woerden

Voorzitter Stichting Koningsdag Woerden

Directeur St;chti ng Ruimhartig

De heer mr. B. Zoodsma MPC CPC

Business Contro[[er bij de gemeente Den Haag

Voorzitter van de Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Lid Raad van Tucht, Certified Public ControlIersopleiding

Penningmeester van D66 afdehng Waddinxveen

Mevrouw drs. ing. M.E.C. Leyte-Smeets

Interi m-ma nager/o rganìsatie-adviseur bi j Rai nmen

Opdrachten 2016:

¡ Interim HRM professional bij Artsen Zonder Grenzen
¡ Coaching van directieleden bìj diverse organisaties

Voorzjtter woon-adviescommissie Bodegraven Reeuwijk

De heer drs. M.P. Angenent msc

Partner bij Pafort & Partners. De specialisten voor hoger onderwijs
0pdrachten 201-6:

¡ Interim directeur Huygens ING (Konjnklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen)

Voorzitter Raad van Toezicht van Talent Primair, Stichting voor Basisonderwìjs in de Gooi- en Vechtstreek

Lid Algemeen Bestuur van de Stichting Geert Groote SchoolAmsterdam en de stichting Vrije School

Amstelveen

Voorzitter visitatiecommissies bij Raeflex, visitatìe-organìsatie voor woningcorporaties

Voorzitter Beheergroep Wilhelminapark en omstreken, publieke organisatie voor het parkbeheer

1
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De heer J. Pol

Joop Pot, interim-management en organisatieverbetering

0pdrachten 20L6:

¡ Algemeen dìrecteur/gemeentesecretaris a.i. van de gemeente Almelo

Voorzitter Raad van Toezicht 0nderwijsgroep Primo VPR, Stichting voor 0penbaar Primair 0nderwijs

Voorne-Putten en regio
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Ba [a ns per 31--1-2-2016
Stichting Ktasse

(na voorgestelde resultaatbestemming)

31-12-2016
E
f_

31-12-2015

€

Vaste activa

1.2 Materiêle vaste activa

Vlottende activa

1.3 Vorderingen

1.4 Liquide mìddelen

1.603.877 1.687.866

1.785.139

3.055.931

1.603.877

4.841'070

1.648.887

2.811.966

1.687.866

4.460.853

2.2 Eigen vermogen

2.3 Voorzienìngen

2.5 Kortlopende schulden

1.998.307

2.245.441

2.201".r99

1,.942.334

2.303.346

1.903.039

$l-lorlings
Horllngs Accountañts
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SB Amsterdam
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Staat van baten en lasten 2Ot6
Stichting Klasse

Realisatie 2016

€

Begroiing 2016 
I

€

Realisatie 2015

€

Baten

3.1 Rijksbijdragen

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.3 Overige baten

TotaaI baten

Lasten

4.L Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen

4.3 Huisvestingslasten

4.4 Overige lasten

Totaa[ [asten

Saldo baten en lasten

5. Financiêle baten en lasten

19.078.960

15.760.033

597.835
1.506.928

1.181.r.66

18.056.194

15.238.243

300.273
1.518.160

1.305.553

17.990.733

477.292
610.935

17.418.950

328.244
309.000

17.511.180

472.052

451..846

18.435.078

t5.799.798

396.64r
1.465.186

1.204.653

18.866.278

431.200-

32.606

19.O45.962 L8.362.229

32.998 306.035-

26.00022.975

Nexia
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B.V.
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Kasstroo m overzi cht 2016
Stichting Ktasse

2016

€

2Q15

€

Netto Resultaat

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen

- mutaties voorzieningen

Veranderingen in vlottende middelen,

- vorderingen

- schulden

Totaal kasstroom u¡t operationele activiteiten

597.835

57.905-

55.973

539.930

161.908

757.8rL

396.64r

504.408

398.594-

901.049

367.053-

136.252-

298.160

223.030-

t44.023-

zieI.2

zie2.3

zie 1.3

zie 2.5

t35.402

Investeringen in materiele vaste activa

0ntvangen voor materië1e vaste acliva

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

513.846- 445.404- zie'J..2

513.846- 445.404-

Stand liquide middelen 3l-12-2016

Stand liquide middelen 31-12-2015

Toename in boeklaar 2016

Liquide mìddelen

3.055-931

2.811.966

243.965

íiliFl*trg
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Grondslagen
Stichting Klasse

6rondslagen van waardering voor activa en passivtt

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de wetteliike bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de stetlige uitspraken van de Richtliinen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad voor de

Jaarverslaggeving. Deze bepalingen ziin van toepassing op grond van de RegetingJaarverslaggeving 0nderwijs- De

jaarrekening is door het bestuur opgeste[d op 6 apri[ 20L7 en luidt in euro's.

Activa en passiva (met uitzonderingvan het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de

verkrijgings- of vervaardigingsprìls of de actuele waarde. Indien geen specifìeke waarderingsgrondslag is vermeld,

vindt waardering plaats tegen de verkriigingspriis.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid-

Verseliikine met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling ziin ongewilzigd ten opzichte van het

voorgaande laar.

lNaartlering t¡an de ar,tiva en passiva

1.2 Materiète vaste activa

De materiêle vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingspriis, verminderd met

de afschrijvìngen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op basis van de verwachte economische

levensduur.

0nderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Catego ri e Afschrijvings- Afschriivings-

termijn in 
. 
percentage Per

maanden iaar

Activerings-,

grens in €

: Gebouwen

Meu bilair

Apparatuur

ICT

5 ervers

Leermethodes

Investeringen i.h-k.v. groot onderhoud

IOVo

ro%

2O,OVo

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

33.3Vo

33,3 7o

$Horlinçs Nexia
llorllngs

Jozeflsraölskadc 4
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Amsterdam
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De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is bijvoorbeeld

sprake in het gevaI van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. 0p terreinen wordt niet

afgesch reven.

Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op batansdatum worden verwacht. Voor

een uiteenzetting ten einde vast te kunnen stellen of voor een materieeI vast actief sprake is van een biizondere

waardeverminderìng wordt verwezen naar de paragraaf waardevermindering.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprìis van de activa

waarop de subsidies betrekking hebben-

Waa rdevermindering

Door de inste[[ing wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig ziin, wordt de

reatiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogeliik is de realiseerbare waarde voor het

individuete actiefte bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe

het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan

de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrìifswaarde.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die ìn het verleden verantwoord is. niet meer

bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan

de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardeverminderingvoor het actiefzou ziin

vera ntwoord.

Schatti ngswiizigi ngen

Er zijn geen afschriivingspercentages per categorie gewiizigd, de activerìngsgrens is gelijk gebleven, en er hebben

zich geen herwaarderingen voorgedaan.

1.5 Vlottende activa

Vorderi ngen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reëte waarde van de tegenprestatie- Vorderingen

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is

uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betatingstermijn, wordt de reêle waarde bepaald aan de hand

van de contante waarde van de verwachte ontvangsten.

Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de vordering.

L 7 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een tooptijd korter dan 12 maanden. Rekening-

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinsteltingen onder kortlopende schulden.

Liquide middeten worden gewaardeerd tegen de nominate waarde.

2-1 Eigen vermogen

Bestemmi ngsreserve

Het eigen vermogen bestaat uit atgemene reserves en bestemmingsreserves en/of -fondsen. Hierin is tevens een

segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen. De bestemmingsreserves ziin reserves met een

beperktere bestedingsmogetilkheid, welke door de stichting is aangebracht.

$Hortinçs
llorllngs Âccountânt5 8.V.
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2.3 Voorzieningen

Algemeen

Voorzi.eningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitetijke verplichtingen die op balansdatum bestaan,

waarbii het waarschijntiik is dat een uitstroom van middelen noodzakeliik is en waarvan de omvang op betrouwbare

wilze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schattingvan de bedragen die noodzaketijk ziin 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, tenzii anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschilntiik is dat deze

vergoeding zaI worden ontvangen bii de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in

de balans opgenomen.

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een

aantaI boeklaren.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel-

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden p[aats door dotaties ten [aste van de staat van baten en lasten- De

onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Voorziening iubilea

De voorziening jubitea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het

dienstverband- Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de bliifkans"

2.5 Kortlopende schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reë[e waarde- Schulden worden na eerste verwerking

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostpriis. De over[opende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die

aan opvolgende perioden worden toegerekend en/of nog te betaten bedragen, voor zover ze niet onder de andere

kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Waar der ing van de Ìsaie* er¡ lasle n

3 + 4 Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschiI tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de

hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen-

Baten en [asten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die hun oorsprong

vinden voor het einde van het verslagjaar,zijn in aclit genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend

zijn geworden.

De rijksbijdrage OCW betreft de vergoeding voor personele- en exploitatiekosten toegerekend aan het verslagjaar-

Het resultaat van de exptoitatie wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door het bestuur is/ziin bepaald.
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3.1, + 3.2 Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en [asten in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten ziin gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich

heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk ìs dat deze worden ontvangen en de stichting

de condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekkingtot investeringen ìn materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeeI van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

4.1 Personeelslasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden toegerekend aan de periode waarop

zij betrekking hebben.

Pensioenen

De instelling heeft de toegezegd-pensioenregelingen bij bedriifstakpensioenfondsen verwerkt ats zou sprake ziin van

een toegezegde-bijdrageregeling. Voor toegezegde-bijdragerege[ìngen betaalt de instetling op verplichte, contractuele

of vrijwi[[ige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappilen. 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. Vooruitbetaa[de premies worden

opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting [eidt of tot een vermindering van toekomstige

beta li ngen.

4.2 Afschrijvingen op materië[e vaste activa

Materìete vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige

gebruiksduur van het actief.Overterreinen wordt niet afgeschreven- Indien een schattingswiiziging plaatsvindt van

de economìsche levensduur, dan worden de toekomstìge afschrijvingen aangepast.

4.4 0verige inste[[ingslasten

0perationele [easing

Stichting Klasse heeft [easecontracten waarbij een groot deelvan de voor- en nadelen die aan de eìgendom

verbonden zijn, niet bii de stichting ligt.

Deze [easecontracten worden verantwoord als operationele [easing.

Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden verwerkt ìn de winst-en-verliesrekening over de looptiid

van het cóntract.

5- Financië[e baten en lasten

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 rekeninggehouden met de verantwoorde

transactiekosten op de ontvangen leningen-

{ r: r: I t :h ! r r' g K a s s i r a r; rn çv e r zi c itt

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

basis genomen- Dit overzicht geeft weer waaraan die in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed

Jozef tsraëlskade
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In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht biidragen aan het inzicht

in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te genereren-

Beleidsrege ls toepassing WNT

De Wet normering bezotdiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van L

januari 2013 van kracht.

Toetichting behorende tot de balans

Stichting Klasse

s Itlexia
llorllngr
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1.2.1 Gebouwen en terreinen
1.2.2 Inventaris en apparatuur

1,2.3 Andere vaste bedrì jfsmiddeten

Aanschafwaarde

01-01-2016

649.r76
2.291,r58

1".254.231

Cu muttatieve

afschrìjvìngen en

waerdevermi n-

derìngen

01-01-2016

ll u,J4b
1.544,155

732.798

Boekwaarde

01-01-2016

lnvesteringen

20r6

Afschrìjvingen

regu Lt ef 2uto

Dèsinvesteri ngen

201.6

a¿nschafwaarde

Desi n vesteri n gen

2076

cum.afsch rìjvi ng

Aanschafwaarde

31-t2-2076

Cu mu ltatieve

afschrijvÌngen en

waardevermi n-

deringen

3r-12-20t6

Boekwaarde

3r.72-2076

i{r!,r'

123.238

952.317

\)ó.422

418.830
7 47.OO3

522,033

375.170

738.676

39.564
1-58.749

132.388

425.969
84.351

22.883

L69.941
73.244

22,883

223.247

2sgr.977

1.370.025

99,969
t.629,660

84r.703

ÏotaaI materiête vaste actìvê 4.194,565 2.506.699 1,687,866 513.846 33 0.701 533.203 2bb.ubó 4.175.209 2.571.332 7.603.877

Afsch rì ivi n gskosten.
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Toelichting behorende tot de balans

Stichting Klasse

3L-t2-201.6 li 1J l0lir

Alle vorderingen, met uitzondering van de hieronder genoemde handelsvorderingen, hebben een resterende tooptiid k0rter dan een iaar

De reële waarde van de vorderingen benaderl de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan

en het feit dat waar nodig voorzieningen voor onìnbaarheid zijn gevormd.

1.3.1 Debiteuren 61.70i 35.417

1.3.2 oCW / LNV 1.089.454 909.376

1.3.7 Overige vorderingen * 331.190 506.130

1.3.8 Overlopende activa

- Vooruitbetaatde kosten

TotaaI overlopende activa

1.3.9 Af: voorzienìngen wegens oninbaarheid

Totaal vorderingen

Het verloop van de voorziening wegens onìnbaarheid is als volgt:

20t6

102.794 t97.964

302.794

1.785.139æ

2015

3L-12-2016

r97.964

1.648.887æ

Stand per I januari

Dotatie

Vriivat

Sland per 31. december

* Voor een nadere uiteenzetting van de overige vorderingen opgenomen onder 1.3.7 verwiizen wii u naar de opgenomen biitage aan het

eind van dit document

)i i] r¡il,-.

L.4.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen

I otaat tiquide middeten

3.055.931

3.055.931

2.&LL.966

2.811.966

Nexla

Jozef lsr¿¡élskada
To?o-5700rõ

De tiquide middelen staan atle ter vrije beschikking per 31 december 2016
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:iiarrd ¡;rr Resultaat

i)l ill.ríi1fi
0verige

mutaties

Stand per

31,-12-201,6

2.2 ti6en vemqen

Algemene reserve/bestemmingsreserve

2.2.1 Algemene reserve

2.1.2 Beslemmingsreserve (publiek) *
L.662.334

280.000

335.973

280.000-

1-998.307

Totaal eigen vermogen 1..942.334 55-973 1.998.307

* De bestemmingsreserve is gevormd door de eind 2013 ontvangen extra riiksbiidrage, en was bestemd voor onderwitsvernieuwing, extra

interne begeteiding, en rìsico's van Passend Onderwijs op te vangen. Het laatste restant van dat geld is in 2016 uitgegeven.

',i,t.ìrj 
t),:, Dotati es 0nttrek-

kìngen

Vriival Stand per

3L-12-2016

Ë Voonionlçn

2.3.1 Personeelsvoorzieningen

J ubi Ie u mgr a ti f î c a ti e s *

Eigen risíco drager Vervangingsfonds **

Voorziening WGA-WlA ***

Voorziening ZW-Whk ****

0verige

Totaat personeelsvoorzieningen

2.3.3 0verige voorzieningen

Voorziening Groot 0nderhoud (VG0)

TotaaI voorzieningen

61,.227

885.868 225.98) 154.424 219j.44 138.282

r.41t.4t8 399.996 310.315 1.507.159

2.303.346 625.978 464.739 219.144 2.245.44r

514.745

184.760

186.863

29.613

r35.t42

26.9r2

r77.512 42.542

176.602

516.946

149.848

LO.261,

61)27

Vooflf$tu8ån Ë!ülsdtdc t¡¡doeEnde
....: ; 1' .: t ír.ì1å*.: .(.'ii ;..,.ìirr,.ús*tl¡¡¡t,, ilÉlfþ¡¡

2.3.1 Personeelsvoorzìenìnge 225.72L 512.561

2.3.3 Overige voorzieningen 441.900 1.065.259

667.62L r.577.820

* 
Jubileumgratificaties, berekend met een contante w'aarde van 2%

*" Eigen risico drager Vervangìngsfonds: Per 1-1-2016 is Stg. Klasse eigen rìsico drager, en treft om die reden een voorziening ter Srootte

van alle toekomstìge loonkosten van [angdurig zieken
*** Voorziening WGA-WIA: Stg. Klasse was in 201-6 weliswaar verzekerd voor dit risico voor wat betreft vast personeel, maar niet voor

wat betreft het kort-tijdelijke personeel. Er bliikt nu een reeete kans dat het llWV WGA-uitkeringen gaat verhalen op Stg. Klasse-

**** Voorziening ZW-Whk: Ats Bevolg van relatief hoge ZW-uìtkerìngen in 2015 en 2016 kriigt Stichting Klasse te maken met relatief hoge

premiepercentages Werkhervattingskas (Whk) in 2017 en 2018.

45



3r-L2-20L6 31-12-2CIl5

2.5.3 Crediteuren

2.5"4 OCW / LNV

2-5.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

- Loonheffing

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

2.5.8 Schulden terzake van pensioenen

2.5"9 0verige kortlopende schulden *

2.5.10 De overlopende passiva

- Vooruitontvangen subsidies )CW/LNV geoormerkt

- Vakantíegeld en -dagen

- )verige overlopende passiva

643.155

297396

t42.45t

643.155

205.t+07

389.514

761.7t5

17.721

470.794

229.032

761.7t5

162.953

260.824

27.584

491.019

4.673

Totaal overlopende passiva 523.276 488.515

Totaal kortlopende schulden 2.20L.L99 1.903.039

* Voor een nadere uiteenzetting van de overige kortlopende schulden opgenomen onder 2.5.9 verwiizen wii u naar de opgenomen biilage

aan het eind van dit document.

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptiid van korter dan een iaar.

De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

$Hortings Nexia
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Overzichtvorderingen op 0CW

toel¡chting op post 1.3.2

0mschrijving Toewijzing Bedrag van

toewijzing

0ntvangen

t/m

verslagjaar

5112 \an

toewijzing

Vordering op

OCW ultimo

verslagjaar

Kenmerk D¿t um EUR EUR EUR EUR

Personele

Gespecificeerd per BRINnummerr

lOCR 765091-1 27 -70-20t6 542.301 187,384 7r5.959 i8.575

110C 766034-1. 27-10-)016 777 \4. 267.28É 322.310 55.024

1 5AN 767529-1 27-L0-)016 1.474.279 509.4r4 674.283 ioÁ 86s

1sx0 765836-L 27-10-2016 1.754.927 606 188 717)20 724.832

16GW 7r!6\51-7 27-lO-)Ot6 980.211 338.69i 408.421 69.724

18tx 766943-r 21-70-2076 285.285 98.57( 118.869 20.29?

18JF 766950-1 )7-10-)016 1.178.1i3 407.08( 490.889 83.80:

1804 7668i0-1 27-70-201.6 726.745 251.11( i02.811 51.695

r9x7 760189-1 )7-10-)O't6 790.023 272.980 329.776 56.196

210K 768539-1 27"70-2016 660.107 228.09C 275.O45 46.S55

22RD 768473-r 27-10-2016 86\))9 )98.967 360.512 61.545

247C 768368,1 27 -70-20L6 620.551 214.422 258 563 Itl\.1ltL

subtotaa I 10 651 115 i.680.404 4.438.056 751.65r

zware

19XZ 760307-1 27-70-2076 1.601.800 553.478 667.471 11i.Si9

subtotaal 1.601-800 55i.478 667.411 113,939

15AN 761220-1 21-t0-2076 264.62t1 91.437 110.260 18.821

i5x0 761966-1 27-10-2016 243.168 84.023 101.320 17.297

subtotaa I 507.792 t75.460 211.58C 16.120

Prestatiebox 20

lOCR 756947-1 17-rL-2076 't7 771 5.7 41 7.40\ .L bo4

1i0c 757i60-1 77-77-2076 23.371 7.529 g 71? 2.18A

15AN 758586-1 17-1i-2016 41.084 ß.274 17.11t 3.848

1sx0 757495,7 77-11.-2076 67.115 19.760 25.49c 5.7i0

16GW 753189-1 t7-rr-2016 t4.424 4.65S 6.010 1.351

18tx 758067-1 77-n-2016 8.500 2.746 3.542 79É

18lF 758073-1 77-1l.-20t6 46.364 1tr.97 6 19.319 4.342

1804 759h)7-1 t7-7t-2016 27.941 9.027 lt.645 2.618

I9XZ 75t458-1 1/-11-2016 17.258 5574 7.191 1.61i

21QK 7s8i 8¿-1 17-11-2016 )/t.Ogl! 7.779 10.035 2.25e

22KD 758541-1 77-1t-20t6 30.781 9.942 12.825 2.88:

24zc 758394-1 77-7L-20r6 )8 07(, 9_06ç t1..699 2.630

subtotaal 3tt0.778 110.071 1¿1.S91 i1.920

0mschrijving Toewijzing Bedrag van

toewiizing

0ntvangen

t/m

l/3 van

topwiizino

Vordering op

nCW r¡ltimn

2016- 2016-08 2016-

15AN 808677 1 10-1-20i7 34.448 c 1l!.t!lr8 7tt.lt48

subtotaal 7t! IIAE c 34.1r/r8 34.448

0mschrijving Toewijzing Bedrag van

fôêwiiTinp

0ntvangen

l/m

213 van

toewiizinp

Vordering op

nCW illtimn

ere asielzoekers- eriode 2016-11

l'10c 810i80-1 8-2-2017 24.988 c 16.659 16.659

15AN 810767-7 8-2-2017 148.07É c 98.7t1 98.777

subtotaal 77i.064 c 115 ?.76 115.376

Eindbalans 2016 Totaal 13.309.217 4.81+Æ2 c Á^a a<Q 1 nRA /rÂh

$Horlíngs N€xlå
Horlbrgs

SËAmçt€rdsnl
ê764478

Jozef lsr¿rélskada
To20- 57û0200
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Niet uit de balans b[iikende verplichtingen

Stichting Klasse

Stichting Klasse heeft een contract met het adminisiratiekantoor Merces, welke is ingegaan op l januari

2OL4en een tooptijd heeft van 2iaar. Hieraan gekoppetd zijn een aantalsubcontracten waarvan de

looptijd getiik is aan het basiscontract. De verplichting bedraagt ongeveer € 90.000 per jaar.

Het te berekenen bedrag is voor een deelopgesteld uit variabele kosten. Dit contract wordt iaarlijks
automatisch verlengd.

Het bestuurskantoor van de stichting is gehuisvest in een apart kantoorgebouw waarvoor een huurcontraci

is afgesloten per 1-L-2014 met een looptijd van 3 jaar. De jaarlijkse huurlasien bedraagt in 201"4 €25.75O.

Dit contract loopt door.

Verplichti ngen

Merces contract software administratie
Leen e contract h uur b estu urskantoor
Veenman contract multifu nctionals
Actacom contract ICT netwerk
Energie contract elektra

Energie contract gas

Schoonmaakcontract
Meubilair bestelling
TOTAAL

Resterende loontìjd

2017
20L7
201.9

tlrrr28-6-2017
2017-2020
20L7-2020

2017
2017

1 iaar

90.000
25.750
1"O.219

34.482
75.084

132.808
225.553

52.167
646.O63

30.657

225.252

398.424

654.333

> 5 iaar

$ Honllngs Nexia .
Horllngs

Jozef lsraëlskade
T O20 - 570 02 0c

B.V.

2 SB Amsterdam
- 676 4478
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Toelìchting behorende bii de staat van baten en lasten

+'#åw"#æ

Nexia
B,u

F
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20t6 I Begroting 2016 
I

,ìi.i1'r

3.r &lil¡blldronen OCIY

3.1.1 Rijksbijdrage OCW/ LNV

- Rijksbijdrage sector P0

Totaal Rijksbijdrage OCW / LNV

3.1.2 Overige subsidies OCW

- Geoormerkte )CW subsídies

- Niet-geoormerkte )CW subsidies

- Toerekening investeringssubsidies }CW

TotaaI overige subsidies 0CW

3.1.3 0ntvangen doorbetatingen rìjksbijdrage 5WV

Totaal Riiksbi jdragen 0CW

16.933.443 16 414.130

762.820

16.434.468

12.708

265.478

16.933.443

278.186

779.104

17.990.733

t6.414.r30

362.820

642.000

17.418.950

30.491

242.993

t6.434.468

273.484

803.228

17.511.180

3,1 Oveilgp overMdsbildrager

3.2.1 Gemeentelijke biidragen

- 1verige geneentelijke bijdragen

en subsidies

TotaaI gemeenteliike bijdragen en subsidies

3.2.2 0verige overheidsbijdragen

Totaal overige overheìdsbijdragen

477.292 328.244 472.o52

477.29)

477.292

328.244 472.052

t172.052328.24t4

33 ûrrølgÊMen

3.3.1 Verhuur

3.3.2 Detachering personeet

3.3.4 Sponsoring

3.3.5 0uderbijdragen

3.3.6 Overige

)verige baten

TotaaI overige

293.510

95.310

221..915

293.510

100.000

52.000

156.000

1.000

100.000

309.000

210.432

62.616

178-748

2ro.432

50200

45r.846

$ Horlings Nexia
Horl¡$gs EM

Jozef lsraélskadc SBAmgt€rdâm
676 4478TO20-s70A2æ F

TotaaI overige baten 610.93s
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2076 I Berroting 2016 
I

2015

4.1.1 Lonen en satarissen

- Brutolonen en salaríssen

- Sociale iasten

- Pensioenpremies

Totaa[ [onen en satarissen

11.1.2 Overige personele taslen

- Dotaties/vrijval personele voorzîeningen

- Personeel niet in loondíenst

- }verige personete lasten

TotaaI overige personele [asten

4.1.3 Af: uitkeringen

Totaat personete lasten

17.594j46

1.956.594

1.409.o47

14.412.575

125.000

200.000

490.668

11.559.317

2_566.727

1.422.896

6.838

423.301

512.053

14.960.187

942.792

t42.346

15.260.033

14.472.575

815.668

50.000

75.238.243

303.655

270.227

368.498

15.548.340

942.380

690.922

15.799.798

Per 31-12-2016 waren er 232 FTE in dienst (2015: 234 FTE). en in buitenland geen medewerkers werkzaam

4.2.2 Materiêle vaste âctiva

- Gebouwen en terreinen

- Inventaris en apparatuur

- Leermiddelen en overig

- Boekwaarde desinvesteringen *

Totaal afschriivingen materiële vaste activa

(inctusief desinvesteringen 2016)

Totaal afschrijvingen

39.564

758.749

132.388

267.734

32.273

96.000

172.000

65.043

122.224

136.044

73.330

597.835

597.835

300.273 396.641

396.641300.273

* Boekwaarde deinvesteringen: Ats na-ij{end gevoþ van de uitgebreide inventarisatie begin 2016 is ruim 500.000 Euro aan aanschafwaarde MVA

afgeboekt,waaraannogeenboekwaardevastzatvan€267.135.Zieookdetoelichtingop1.2 Materiëlevasteactiva

4.3.1 Huur 766.232 174.000 150.504

4.3.3 0nderhoud

- 1nderhoudskosten

- Dotatie voorzieníng groot onderhoud

Totaal onderhoud

4.3.4 Energie en water

4.3.5 Schoonmaakkosten

4.3.7 Overige huisvestintslasten

r43.723

399.996

134.000

400.000

734.719

400.000

543.119

239.900

431.427

126.250

534.000

310.000

370.000

130.160

534.719

268.777

396.438

115.348

SHort¡¡rgs Nexla
&

SBAmçterdâm
oao - 5?ot2 00 020-676447&

TotaaI huisvestingstasten 1.506.928 1.518.160 1.465.186
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20t6 I Begrotins 2016 
I

20 iL

4.4.1 Administratie- en beheerslasten

- Administratie

- Accountant

- Abonnementen

- Telefoon

- )verige kosten

TotaaI administratie- en beheerslasten

4.4.2 Inventaris, apparatuur en Ìeermiddeten

- Anderhoud / kleine aanschaffingen

- Kopieer en drukwerkkosten

- Leermiddelen

- Activiteîten

- 1verigekosten

Totaal inventaris, apparatuur en Ieermiddeten

4.4.3 Dotatie/vriivaI overige voorzienìngen

4.4.4 Ouerlge

- MR/oR

- Raad van Toezicht

- )verige lasten

Totaat overige

97.839

17.294

43.843

31.7L9

58.527

242.749

80.726

403.002

49.053

80.330

249.222

855.860

76.o84

225.2t8

60.000

350.000

40.555

92.051

i0.000

40.000

212.000

270.729

767.824

5.000

262.000

75.283

18.750

83.923

31"420

40.267

280.028

85-218

398-285

45.776

100.818

249.643

910.125

44.885

85.000

20.000

70.000

30.000

65.729

8,885

28.274

38.925

4.921

26.225

L3.739

TotaaI overige insteltings [asten 1-181-166 1.305.553 1.204.653

* Voor een nadere uiteenzetting van de overige kosten opgenomen onder 4.1.2, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2 en 4.4.4 verwi¡zen wij u naar de opgenomen biilage

âan het eind van dit document

In het boekjaar zijn de volgende bedragen, inclusief BTW, aan accountantshonoraria voor Hortings ten taste van het resultaat gebracht:

Accountantskosten 17.294æ 20.000
!::æ

18.750

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bii de stichting zi¡n uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe

accountants zoals bedoetd in a¡t. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).

In de accountantskosten is een bedrag van € O,- euro opgenomen voor advieswerkzaamheden (2Ot5r g 0,-) en een bedrag van € 0 voor andere

controtewerkzaamheden (2015, € 0)

æ æ

I Begrotins I

5.1 Rentebaten

5.5 Rentetasten

27.478

4.503-

30.000

4.000-

36.825

4.2L9-

$norfrgs Nçxla
t{.rttr$Accountd,((t t e,"f.dt t.ertÊ'v'

Jozef lsraälslsde 46ì1072 5g ArncterdâFn
T O20 - s7002æ FO20 - 676 44 76

TotaaI financiële baten en [asten 22.975 26.000 32.606
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0verzicht verbonden partilen

Stichtìng Kiasse

Sichting Klasse is niet verbonden aan partijen-

$l-lorlinqs Nexla ¡il,
Horllngc

SgAmcterdêm
676 d¿ 78Jozef lsraölskadc

T020 - 57002 00
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WNT Topfunctionarissen

Stichiing Klasse

$ Horlings Nexia
Horllngs

E.V,

46, AmsterdâmJozef lsraëlskade
To20-s700200 F 676 44 78
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Gouda. mei 2017 

G.L. Schenk

Voorzitter College van Bestuur 

M.P. Angenent

Voorzitter Raad van Toezicht 

Vice-voorzitter Raad van Toezicht 

Ondertekening jaarrekening 

Stichting Klasse 

F. Tigges

Lid College van Bestuur 

J. Pol

Lid Raad van Toezicht 

B. Zoodsma

Lid Raad van Toezicht 

A. Koot. ex-lid Raad van Toezicht. heeft de jaarrekening niet ondertekend omdat zij per 31

december 2016 haar lidmaatschap van de Raad van Toezicht Stichting Klasse heeft 

opgezegd. 

@ Hortings NexlB 
Hertlngs Accountan�lastif\gl>dvisours ll.V. 

Jozef lsraëlsluidc 4 , 2 SB Amsterdam 

T020-5700200, 9-6764478 



Horlings
Nexia

Aan het college van bestuur en de raad van toezicht van
Stichting Klasse
Karnemelksloot 110
2806 BJ GOUDA

CONTROTEVERKLART¡IG VAI{ DE OI{AFHAÍ{KEILIKE ACCOUIITAHT

A. Verklaring oyer de in het jaaruerslag opgenonren iaarrekening 2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Klasse te Gouda gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
o geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van

het vermogen van Stichting Klasse op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

o zijn de in de jaanekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle van

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet-
en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het

Onderwijsaccou nta ntsproto col únt I EZ 20L6.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2OI6i
2. de staat van baten en lasten over 2016; en
3. de toelichting met een oveaicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ono oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden en het OnderwijsaccountantsprotocolC(lltllEZ 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie'Onze verantwoordelijktreden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankel'rjk van Stichting Klasse, zoals vereist in de Verordening inzake de onaftankelijkheid van

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wíj vinden dat de door ons verkegen controle-informatie voldoende en geschih is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring oyer de in het jaaruenslag opgenomen andere informatie

Naast de jaanekening en onze controleverklarÍng daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
o het be*uurwerslag;
o de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
o met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële añ¡¡ijkingen bevat;
o alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaaruerslaggeving ondenvijs en paragraaf 2.2.3

Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol æY!/EZ 2016 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van orìze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afrrijkingen bevat.

Met onze werþaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten ín de Regeling þaruerslaggeving onderwijs,
paragraaf 2.2.3 Bestuurwerslag van het Onderwijsaccountantsprotocol AC'I¡U1fl.2016 en de Nederlandse Sbndaard
72A. Dezewerkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerlaaamheden bij de jaanekening.
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuurwerslag en de

overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaaruerslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en

regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in

overeenstemming met de Regeling jaaruerslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook verantwooi'delijk voor
het rechtmatig tot stand komen van de in de jaanekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties,
in overeenstemming met de ín de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college van bestuur

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de nalevíng van die relevante wet- en regelgeving mogelijk

te maken zonder añruijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur añruegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar

activiteiten in continuiteit vooft te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuíteitweronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de

onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beeindiging het enige realistische alternatief is.

Het college van bestuur moet gebeuftenissen en omslandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voorEetten toelichten in de jaarrekening. De raad van toezicht

is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de

onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een conüoleopdracht, dat wij daarmee voldoende

en geschike controle-informatie verkijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogel|k is dat

wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Añ,rrijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijÇ van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beinvloedt de aard, timing en omvang van onze

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende añrijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze

controleverklaring.

9 mei2017

Accountants & Belastingadviseurs B.V.

C. Rabe
Registeraccountant
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Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kitisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelworming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Onderwijsaccountantsprotocol OCWiEZ 2016, ethische voorschriften en de onaftrankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:

o het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening añruijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, dan rryel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
balansmutatieE het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bíj fraude is het risico
dat een añruijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

o het verkijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;

o het evalueren van de geschiktheid van de gebruiKe grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte
financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

o het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuiteits¡eronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op
basis van de verkegen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continulteit kan vooftzetten. Als
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continulteit niet langer kan handhaven;

o het evalueren van de presentatig structuur en inhoud van dejaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

o het evalueren of de jaanekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeuftenissen en
of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang
zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.



Bestemming resultaat

-!tichting Klasse

Het resultaat over 2016 wordt als volgt verdeetd,

Resultaat exploìtatie 20L6:

Resultaatverdeling :

Algemene reserve:

Bestemmingsreserve

55.973

335.973

280.000-

55.973

$Hortings Nexia
llorllnge Accountânts & Bêlast¡n9¡,ôds6urt t].V.

Jozef lsraëlskado 46, 1O7 Z SB Amsterdårn
1020 - s7002 00 F 020 - 676 4478
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Gebeurtenissen na batansdatum

Stichting Klasse

Er hebben zich geen gebeurtenissen na de balansdatum voorgedaan, die invloed hebben op de iaarrekening

20L6 en/of de continuiteit van Stichting Klasse.

SBAmsterdam
676 4478

8.V.
Jozef lsraölskãdc 46, 072T 020 ) v¿70 00 F 020
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Gegevens over de rechtsPersoon

5tìchiing Klasse

Naam en adres instelling: Stichting Ktasse

Karnemelksloot 1]"0

2806 BJ Gouda

Telef'oon

Bestuursnummer:

BRIN-nummers:

OTB26227TL

41527

10 cR/110 c/1sAN/1sx0/16GWIBIX/IBJ F | 180 Al LeXTl 2lQKl 22KD | 24ZC

Stichting Klasse

Karnemelksloot l-10

2806 BJ Gouda

OIB26227TI

bestuu r@stichtingklasse.nl

Contactpersoon voor het

Jaarverslag:

Telefoon

Emai[:

$Horlings Nexia
llorllngs Accountrnt6 & Bolåst&lgrdvls6urt I¡,V.

Jozeflsraölskadc 46, tO7Z SB Amsterdam
TO20- 5700200 F 020 - 676 4478
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Bìjlage: 0nderwilssubsidies Gemeente 0AB 2016

iinderdeeI van post 3.].1 in rie iaaiiekeiring
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Subsidiqwer lGnmrkSubidiant Þtum

Gm fruda 98034 A-MW
Grn Crouda 980338 O7-n-2015

Gm tuuda 978s,7 A-LZ2O15

ftm Gouda 97W44 O2-n-2W

BRIN

15X02

lt(o
15x02

15Al\

15AI\B

SchooI

Schateitand

I(æ

khateiland

tÀêrddwijs

Luidens

Tiidvak

2t16

?0T6

M6
Ð.16

'g.16

Totæ[

verantw

1Z,./ffi,97

8585,06

ß.547,æ

61.c,i851

61.M,94

Subsidie

0ndem,ilsti jdwtengi ng

SchaketKæ

Schakdktæ

Schakelldæ

$haketktæ

Verantru Verantw

Loonlos¡en tt4at.losten

110336,28 13.09q69

88585,6 qOO

%.5/i/,æ q00

61.07851 qoo

6LM,94 q00

Ontvançn Eerder Restant

subsidie verantw Subsidie

ß7.9. ,,n Q00 qoo

781S,00 qæ qoo

22805,00 000 000

59.25,00 q00 q00

59.25,00 q00 qoo

Totaal Onderu,ijsubidies 0Æ y17,75zgl 13.c90,69 360&8,56 328361æ q00 qco

Toe[lchting

ALe verantunorde loonl<o$en en nnteriete kosten I jn bæteed conform de subidiebæchild<ìngen

o\
N

áî iøo:ít-

3e ågo91 I :,
ää ?ss Azr-. i, äiíX w X!: å õ"
!D 5'i> B

åÈå
îC8:¡
JÞ-k



0mschriivine 20t6 2015

Verva ngi ngsfonds

Borg Snappet tablets

Rente

Schoolreis & kamp

BredeschooI Gouda

0verige detacheringen

Uitkering verzekeraar WGA uitkeringen

Sala rissen

Groei bekostigì ng Gemeente

RC met De 4 Windstreken

RC met De Groeiling

WSNS 3307 opheffine

266.850

21.381

11..r43

6.331

3.304

L4.3r9

3-374

4.488

53.171

250.800

27.508

1..794

25.223

40.461

7.173

100.000

Bijtage: Uitsplitsing overige v0rderingen, overige schulden en overige kosten

1.3.7 0verige vorderingen

Tota a I

2.5.9 Overìge kortlopende schulden

Tota a I

331.190 506.130

389.514 260.824

0 msch riivins 201,6 20t5

Sa Ia risse n

Eigen wachtgelders

Vooruitontva ngen projectsubsidies

Acco u nta nts kosten

Diverse crediteu re nfactu re n m. b.t. 2OL6 in 2OI7

Overige schulden

Tussenschoolse opvang

Belasti ngen

Reserveri ng bindingstoelage

RC met De 4 Windstreken

RC met De Groeiling

Gouda, huisvesting

74.423

23.347

13.914

21".642

8.176

30.519

23.309

28.000

55.395

s5.395

55.394

57.932

66.192

20.000

16.900

49.528

22.272

28.000
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0mschriiving 201"6 20t5

Scholingskosten

Arbod ienst

Kanti nekosten

Reis- en verblijfkosten

Ju bilea

0verige personee[skosten

287.235

86.395

35.630

26.763

23.467

53.163

2r4.r74

89.212

32.303

32.151

17.602

16.944-

4.1.2 Overige personele lasten

Totaa I

4.3.7 Overige huisvestingslasten

Tota a I

4.4.1 Overige administratie- en beheerslasten

Tota a I

512.053 368.498

126.250 115.348

58. 7 .267

0mschriiving 201,6 2015

0 nderhoudsbeheer

Heffi nge n

Afvoer afval

Beveiliging

Overige huisvestingslasten (o.a. verhuiskosten)

80.397

29.055

8.173

8.625

635

65.5L7

22.878

10.763

15.555

0mschriivins 2016 2015

0verige bestuurskosten

juridische kosten en dienstverlening

Contributie bestu renorga nisatie

Ka ntoorbenodigdheden

Porti kosten

Verzekeringen

Re p resentatiekoste n

2r.370

1.4.995

7.626

4.1"46

6.845

3.545

2.652

10.628

11.366

4.953

4.609

2.634

3.425
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0mschriiving 201"6 2015

Culturele vorming

PR

Bibliotheek

Kosten overblijven

Leerli ngenvervoer

28.373

45.313

6.644

22.988

64.855

5.725

7.250

4.4.2 Overige kosten inventaris, apparatuur en leermiddelen

Totaal

4.4.4 Overige lasten

Totaa I

80.330 100.81B

38.925 9

0 mschrìjving 201,6 201.5

0verige kosten

Bijdrage aan SWV (negatieve overdracht)

Kosten aanbesteding

0verstap [eerlingen naar andere Stichtlng

Materialen onderwijsprojecten

kosten MFA's

Kosten Studiedae

1.803

10.060

1.393

1.500

6.664

1.228

16.277

1..7 47-

6.769

8.717
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